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Buvęs prezidentas nuspėja 
vyriausybių kaitą po kelių 

mėnesių 
V a r š u v a , birželio 6 d. 

(BNS) — Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) pir
mininkas Algirdas Brazaus
kas teigia, kad Rolando Pakso 
koalicinė liberalų ir socialli
beralų vyriausybė išsilaikys 
dar kelis mėnesius. 

Antradienio vakarą Varšu
voje interviu Lenkijos televizi
ja i A. Brazauskas neatmetė 
galimybės, jog po kelių mė
nesių Lietuvoje gali pasikeisti 
valdančioji dauguma. 

Lenkijos žurnalisto paklaus
tas , kokių esama perspektyvų, 
kad Lietuvos vyriausybei va
dovaus socialdemokratas, A. 
Brazauskas sakė, jog „tokia 
perspektyva formuojasi". „Ma
nau, kad tai gali atsi t ikti labai 
greitai, per keletą mėnesių, 
nes koalicija, kuri sudaryta 
lapkričio mėnesį po Seimo rin
kimų, yra nestabili programi
niu požiūriu, ir tai, kad buvo 
kalbama po jos susikūrimo, 

dabar pasitvirtina", pabrėžė 
LSDP pirmininkas. 

Pastaruoju metu valdan
čiosios koalicijos par tner iams 
socialliberalams ir liberalams 
iškyla rimtų nesutarimų dėl 
svarbiausių valstybės valdy
mo klausimų. Neseniai prezi
dentas Valdas Adamkus para
gino koalicijos bendrininkus 
atsižvelgti į socialdemokratų 
pageidavimus dalyvauti val
džios veikloje. Tačiau LSDP 
vadovai pabrėžė, kad dalyvaus 
tik programiniu principu, o ne 
„portfelių pasidalijimu" pa
grįstoje koalicijoje. 

A. Brazauskas interviu pa
žymėjo, kad LSDP yra pasi
ruošusi dalyvauti naujoje ko
alicijoje ir sudaryti naują vy
riausybę. J i s sakė, kad ir nau
ja koalicija turės aukštesnę 
kvalifikaciją, nes j vyriausybę 
bus kviečiami žmonės, kurie 
yra aukštos klasės specialistai 
savo srityse". 

Prezidentas neturi didelės 
įtakos premjero keitimui 

Vilnius , birželio 6 d. (BNS) 
— Premjero Rolando Pakso li
kimą gali spręsti tik val
dančiosios koalicijos bendri
ninkai, ir prezidento Valdo 
Adamkaus galimybė dalyvauti 
šiame procese yra ribota, tei
gia Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) vadovas, Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seime paklaustas , ar 
dabartinio premjero pakeiti
mas būtų išeitis iš sudėtingos 
dabar t inės politinės padėties, 
A. Paulauskas teigė, jog šiuo 
klausimu „svarbi yra prezi
dento nuomonė", ir j i s tikisi ją 
išgirsti ar t imiausiu metu su
sitikęs su valstybės vadovu. 
Tačiau čia pat A. Paulauskas 
patikslino, kad „valdančiosios 
koalicijos tvir tumas priklauso 
nuo koalicijos partnerių" — 
liberalų ir socialliberalų. 

„Aišku, prezidentas gali 
turėt i t am tikrą poveikį, bet 

* V i s u o m e n ė p a l a n k i a u 
s i a i v e r t i n a suvienytų politi
nių jėgų — Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) ir 
Lietuvos krikščionių demo
kra tų (LKD) — vadovus Al
girdą Brazauską ir Kazį Bo
belį. Tai rodo bendros Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimų firmos „Baltijos tyri
mai" gegužės mėnesį atlikta 
apklausa, kurią skelbia dien
rašt is „Lietuvos žinios". Anot 
apklausos, A. Brazauską pa
lankiai vertina 67 proc. ap
klaustųjų, jo populiarumas 
per mėnesį nukrito vienu pro
centiniu punktu. Pasitikėji
mas K. Bobeliu padidėjo 5 
proc. punktais , todėl j is užima 
antrąją visuomenės pasi
tikėjimo vietą (61 proc). Tre
čiojoje vietoje — prezidentas 
Valdas Adamkus (58 proc.). 

BNS. 

* Kai k u r i ų l i b e r a l u įsi t i
k i n i m u , premjeras Rolandas 
Paksas tampa stipriu varžovu, 
todėl stengiamasi jį nustumti į 
politikos nuošalę. „įvykiai gali 
ta ip susiklostyti, kad negalė
sime dirbti valdžioje, ir vienin
telis kelias liks pasitraukti į 
opoziciją", sakė D. Kutraitė-
Giedraitienė. J i spėjo, kad ato
mazgos reikia laukti po dviejų 
savaičių. ILR.L2.EIU) 

jis nėra toks stiprus", sakė A. 
Paulauskas. 

Antradienį vakare LTV lai
doje „Aktualus interviu" prezi
dento patarėjas Darius Kuolys 
pareiškė, jog prezidentūra ne-
sikiš į koalicijos bendrininkų 
sprendimus dėl premjero liki
mo. 

A. Paulauskas ketino su pre
zidentu Valdu Adamkumi su
sitikti šį trečiadienį, tačiau 
prezidentui ligoninėje sveiks
tant po akies operacijos, susi
tikimas atidėtas. Susit ikimas, 
priklausomai nuo prezidento 
savijautos, gali įvykti ketvir
tadienį arba penktadienį. 

Naujosios sąjungos vadovas 
pripažino, jog praėjusį šešta
dienį vykusiame neeiliniame 
socialliberalų frakcijos posė
dyje buvo išsakyta daug kriti
kos tiek premjero, tiek vyriau
sybės atžvilgiu, tačiau teigė, 
jog ta kritika yra geranoriška, 
siekiant sulaukti ati t inkamos 
vyriausybės reakcijos. A. Pau
lauskas patikslino, jog kriti
kos buvo išsakyta dėl kai 
kurių įstatymų projektų patei
kimo Seimui, dėl vienybės bal
suojant. 

D. Kuolys LTV laidoje, 
kalbėdamas apie vyriausybės 
vadovą, retoriškai klausė: „Ar 
visada tas delsimas, nesu
gebėjimas susitarti su koalici
jos partneriais ir opozicija yra 
pateisinamas?" 

,,R. Paksui nieko kita nelie
ka, kaip išlaikyti Andriaus 
Kubiliaus vyriausybės refor
mų tempą. Jeigu viena a r kita 
vyriausybė to nesugeba, reikia 
ieškoti išeičių", teigė LTV lai
doje D. Kuolys. 

Pats premjeras šią savaitę 
dar kartą priminė, jog spren
dimų priėmimas užtrunka dėl 
to, kad reikia daug laiko sude
rinti koalicijos bendrininkų 
nustatas. 

* P r e z i d e n t o V a l d o 
A d a m k a u s v a d o v a u j a m a 
Malones komisija patenkino 
19 malones prašymų iš 99 na
grinėtų. Visiškai atleisti nuo 
bausmes nuspręsta 13 nuteis
tųjų. Pasak prezidento kance
liarijos vadovo Andriaus Meš
kausko, daugiausia iš jų buvo 
nubausti už nelegalų spirito 
laikymą Likę malonės prašy
mai buvo daugiausia žmogžu
džių ir žagintojų, ir jie nepa
tenkinti. .BNSi 

Lietuvos sportas atsidėkojo 
Australijos lietuviams 

V i l n i u s , birželio 6 d. (Elta) Australijoje puoselėjome 

Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamente (iš kairės) Lietuvos garbės konsulas Australijoje Viktoras Šliteris, Lie
tuvos olimpinis atašė Australijoje Antanas Laukaitis, Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis di
rektorius Rimas Kurtinaitis ir Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas. 

Gedimino Žilinsko i Elta > nuotr 

* , 3 e n e t r e k s Cas ino 
Group", kuriai pr ik lauso 
bene didžiausias Estijoje 
„Olympic Casino" t inklas, ak
tyviai žengia į Lietuvos rinką 
— šiemet firma ket ina sosti
nėje investuoti apie 12 mln. 
Lt. Iš viso investicijos per ar
timiausius trejus metus turė
tų siekti apie 30-40 mln. Lt. 

(VŽ, Elta) 
* N u ė m ę operuotos pre

z idento Valdo A d a m k a u s 
akies raištį, antradienį gydy
tojai pažymėjo, kad j i gyja ge
rai. Pasiteiravus, kiek laiko 
ligoninėje turės gulėti val
stybės vadovas, gydytojai at
sakė, kad Vokietijoje tokios li
gos gydomos porą savaičių. 

(LR. Elta! 

— Trečiadienį Lietuvos kūno 
ku l tū ros ir sporto depar ta
m e n t e buvo pagerbti Australi
jos lietuviai, daug padėję Lie
tuvos spor t ininkams pernai 
prieš Sydney olimpines žai
dynes ir jų metu — Lietuvos 
garbės konsulas Australijoje 
Viktoras Šliteris su žmona Ju 
ta ir buvęs Lietuvos olimpinis 
a t a šė Australijoje bei Austral i
jos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos vadovas Antanas 
Lauka i t i s . 

Depar t amen to generalinis 
d i rektor ius Rimas Kurt inai t is 
į teikė A. Laukaičiui II laipsnio 
medalį „Už nuopelnus Lietu
vos sportui". Toks pa t apdova
nojimas V. Šliteriui buvo 
į te iktas pernai iškart po olim
pinių žaidynių. J i s j a u yra ga
vęs ir Kunigaikščio Gedimino 
ordiną, o A. Laukai t is bus ap
dovanotas liepos 6 dieną Vals
tybės dienos proga. 

, ,Tapom pažįstami ir ar t imi 
ta rs i giminės. Po mūsų nuos
t a b a u s bendradarbiavimo 

vil
tis, kad prieš Atėnų olimpiadą 
suras ime tokių puikių pagal
bininkų ir Graikąjoje, tačiau 
kol kas paieškos beviltiškos", 
sakė Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) preziden
tas Ar tūras Poviliūnas, pajuo
kavęs, kad patirties turinčius 
Australijos lietuvius reikėtų 
perkelti gyventi į Atėnus. 

A. Laukait is atvyko į Lietu
vą po dvejų metų pertraukos. 
Prisiminęs olimpiadą, j is sakė, 
kad pirmąjį olimpinį krikštą 
j is gavo 1956 m. per Melbour-
no žaidynes, o nuoširdus ben
dradarbiavimas su lietuviais 
prasidėjo 1988 m., kai vos at
kūrus Lietuvos tautinį olimpi
nį komitetą. Lietuvos sporti
ninkai buvo pakviesti į Pasau
lio lietuvių sporto žaidynes 
Adelaidėje. 

R. Kurtinait is pastebėjo, 
kad A. Laukaičio svetingumą 
pajunta visi, kas apsilanko 
Sydney, nes jis vienodai nuo
širdus ir vadovams, ir papras
tiems sportininkams. 

Saugumo vadovas gali 
sužlugdyti InterpoPo operaciją 
V i ln iu s , birželio 6 d. (BNS) 

— Kriminal inės policijos pa
reigūnai buvo apstulbint i Val
stybės saugumo depar tamento 
(VSD) generalinio direkto
riaus Mečio Laur inkaus viešo 
pareiškimo, dėl kurio gali 
žlugti t a rp tau t inė teisėsau
gininkų operacija, pranešė 
„Respublika". 

Praėjusį penktadienį po ap
s i lankymo pas prezidentą 
Valdą Adamkų M. Laur inkus 
žurna l i s t ams pareiškė, kad ar
t imiaus iu metu VSD kar tu su 
Policijos pareigūnais ir kolego
mis iš užsienio rengia s tam
b a u s mas to operaciją prieš 
t a r p t a u t i n ę narkotikų mafiją. 
Anot M. Laur inkaus , šiomis 
operacijomis ke t inama suduo
ti smūgį narkotikų pervežimui 
t r anz i tu per Lietuvą, per 
kur ią e ina vadinamasis „Pus
mėnulio kelias". Pasak VSD 
vadovo, apie šias operacijas 
informuotas prezidentas , vy
r iausybė j a s finansuos pagal 
a tski rą planą. 

Anot dienraščio, šis M. Lau
rinkaus pareiškimas sukėlė 
audrą Policijos depar tamente . 
Keli komisarai dienraščiui 
sakė , kad šis VSD vadovo pa
s i sakymas tolygus informaci
jos nutekinimui nusikal tė
l iams. 

Tuo tarpu Policijos generali
nis komisaras Vytautas Gri
garavičius, ka r tu su M. Lau
r inkumi dalyvavęs pas i ta r ime 
pas prezidentą, sakė, kad VSD 
vadovo pareiškimas yra pada

rytas t ikintis , kad nusikalsta
mas pasaulis sustabdys savo 
veiklą. Generalinio komisaro 
teigimu, operacija rengiama 
vienos užsienio valstybės spe
cialiųjų tarnybų, operacijos 
dalį Lietuvoje atliks Lietuvos 
policija. Išsamiau V. Grigara
vičius nekomentavo. 

VSD vadovas per atstovą 
spaudai dienraščiui pranešė, 
kad jo pareiškimas nėra nusi
ka l s tamas a r „nutekinantis" 
informaciją nusikaltėliams. 
Pasak M. Laurinkaus, VSD 
negali likti nuošalyje. 

„Respublikai" pavyko suži
noti, kad VSD vadovo pasisa
kymas gali sužlugdyti kitą 
ta rp tau t inę operaciją, kodiniu 
pavadinimu „Kanalas", kuriai 
rengėsi daugelio Europos val
stybių policijos. Dienraščio 
žiniomis, tai profilaktinio po
būdžio operacija, kurios metu 
ypat ingas dėmesys bus sukon
centruotas į valstybių sienų 
apsaugą. 

* L i e t u v o s pasieniečiai 
š ū v i a i s s t a b d ė ir kateriu vai
kėsi rusus , pripučiamu plaus
tu per Nemuną iš Karaliau
čiaus srities atplukdžiusius 
1,794 butelius įvairių alkoholi
nių gėrimų. (LR. LZ. Elta) 

* K a u n o bankrutuojan
č ių į m o n i ų gretas šiemet pa
pildys statybos rinkos nuo
smukio neatlaikiusi Kauno 
įmonė „Sargėnų keramika" ir 
beviltiškai skolose skendinti 
savo produkcija garsėjusi 
„Kauno dailė". <KD. EIU> 

* Trims Vi lniaus gydyto
jams , įrodžius tarnybinio 
klastojimo faktą, gali būti 
skirta net laisvės atėmimo 
bausmė, {tariama, jog higie
ninės ekspertizės skyriaus 
darbuotojai suklastojo beveik 
pusantro šimto dokumentų, 
liudijančių, kad baldai ne
skleidžia žmogaus sveikatai 
kenksmingo formaldehido, ku
ris aptinkamas medžio drožlių 
plokštėse. LR-Elta 

* Panevėž io mies to me
ras Valdemaras Jakš tas 
išplatino kreipimąsi į miesto 
bendruomenę. Kreipimesi me
ras prašė miestelėnų daugiau 
dėmesio skirti jaunimo nar
komanijos užkardymui. Pra
ėjusią savaitę spauda pranešė 
apie tai, kad mero 17-metis 
sūnus Vytis buvo sulaikytas 
su narkotikais. i LB. R, Eita I 

* „Portland Trail Bla-
zera" laukia Arvydo Sabonio 
sprendimo. Tikimasi, kad 220 
cm ūgio 36 metų lietuvis dar 
iki birželio 27-ąją vyksiančios 
NBA naujokų biržos nutars , 
likti Portlando klube ar ne. 

(LR. Elta) 

* Lenkijoje muitininkai 
pirmadieni sulaikė dvi Lie
tuvos pilietes, kurios dvie
juose nedideliuose lagami
nuose bandė į Lietuvą pervež
ti 64*9 vėžliukus. Už netin
kamą elgesį su gyvūnais abi 
lietuvės buvo sulaikytos 48 va
landoms, o vėžliukai ir 8 
papūgos, kurios buvo vežamos 
ankštame narvelyje, buvo lai
kinai perduoti Varšuvos zoolo
gijos sodo globon. Antradienį 
vakare lietuvės buvo paleistos 
ir išvyko namo, kadangi ne
įvyko Varšuvos administraci
nio teismo posėdis, nepavykus 
surast i lietuvių kalbos vertėjo. 
Teismas įvyks vėliau, į jį ke
t inama pakviesti ir abi mote
ris. Moterys turėjo Lietuvos 
veterinarijos tarnybos leidimą 
įvežti į Lietuvą 150 vėžlių, 
taip pat SITUOS tarnybų lei
dimą išvežti iš šios valstybės 
po 250 vėžlių. (BNS) 

naujienos 
Remiantis BNS, Reuter. DPA, AP, lnterfax. ITAR-TASS, 

BeiaPAN. RZA ir Fl.TA žjmu agentūrų prancjunaisl 

T a m p a , Florida. Buvęs JAV žvalgybos pareigūnas suteikė So
vietų sąjungai „milžiniškus" kiekius slaptos karinės informacijos, 
šaltojo karo metais Vokietijoje šnipinėdamas KGB. Tai JAV fede
ralinis prokuroras antradienį pareiškė prisiekusiesiems, prasidė
jus šio atsargos karininko teismui dėl šnipinėjimo. Kaltinamasis 
yra 74 metų kariuomenės atsargos pulkininkas George Trofimoff. 
Tai aukščiausio rango JAV karininkas, kada nors kaltintas šnipi
nėjimu. G. Trofimoff neprisipažino kaltas. Jeigu kalte bus įrodyta, 
jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos. G.Trofimoff kaltinamas pa
vogęs slaptus dokumentus ir pardavęs juos Sovietų sąjungos žval
gybos tarnybai KGB. Tai esą buvo padaryta, kai jis dirbo Niurn
berge veikusio JAV kariuomenės Jungtinio tardymo centro civili
niu direktoriumi. Parodymus šiame teisme turėtų duoti dešimtys 
buvusių JAV karininkų ir buvusių KGB agentų. Teismas turi 
vaizdajuostę, kurioje G. Trofimoff prisipažįsta pavogęs daugiau 
kaip 50,000 dokumentų ir pardavęs juos KGB. Jis lagaminėlyje iš
sinešdavo į namus po kelis dokumentus ir nufotografuodavo, o ki
tą dieną grąžindavo. 

J a l t a , Ukraina . Jaltoje trečiadienį prasideda vadinamosios 
GUUAM grupės viršūnių susitikimas, kuriame dalyvaus Gruzijos, 
Ukrainos, Uzbekistano, Azerbaidžano ir Moldovos prezidentai. 
Viršūnių susitikime planuojama pasirašyti GUUAM chartiją ir 
konsulinę sutartį, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras 
Anatolijus Zlenka. GUUAM chartija įteisins šį valstybių susivieni
jimą. Siekiant suaktyvinti prekybinius ir ekonominius santykius 
tarp GUUAM valstybių, taip pat bus priimti ir kiti dokumentai. 
GUUAM istorija prasidėjo 1997 metais, kai Gruzija, Ukraina, 
Azerbaidžanas ir Moldova susivienijo dėl bendro tikslo — sukurti 
transporto „koridorių" Europoje. 1998 m. prie šių valstybių prisi
jungė Uzbekistanas. GUUAM valstybių vadai ne kartą pareiškė, 
kad šis susivienijimas nenukreiptas prieš jokias trečiąsias valsty
bes, o jį sudarančias valstybes subūrė tik ekonominiai tikslai. 

Sydney. Beveik 20 metų iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos Aust
ralijoje radioaktyvumo tyrimams buvo naudojami gimusių negyvų 
kūdikių kūnai, trečiadienį pripažino Radiacinės saugos ir bran
duolinio saugumo agentūra (ARPANSA). Jos direktorius John Loy 
sakė, kad australų mokslininkai nuo 1957 iki 1978 metų matavo 
stroncio radioaktyviojo izotopo 90 koncentraciją žmogaus kauluo
se. Radioaktyvusis stroncis buvo laikomas pavojingiausia medžia
ga, susidarančia per branduolinių bombų bandymus. „Šioje tyri
mų programoje naudoti ir kūdikių kaulų pavyzdžiai", teigė J. Loy. 
Tačiau jis nurodė, jog ARPANSA neturi duomenų, rodančių, kad 
Australijoje gimę negyvi kūdikiai būtų siunčiami į JAV panašiems 
tyrimams atlikti. Tuo tarpu Amerikos universitetas antradienį pa
tvirtino, kad nuo 1955 m. Amerikoje tirti negyvi kūdikiai iš Aust
ralijos. Australijos sveikatos apsaugos ministro sekretoriatas taip 
pat tiria teiginius, kad negyvi kūdikiai buvo siunčiami į JAV tirti. 
Tuos tyrimus esą vykdė Energetikos departamentas. Larry Arbeit-
er iš Čikagos universiteto sakė, kad JAV tokius eksperimentus at
likti buvo būtina, nes per ginklavimosi varžybas 6-ajame dešimt
metyje į atmosferą buvo išmetama daug radioaktyviųjų medžiagų. 

K a t h m a n d u . Trečiadienį pasirodė pirmasis liudininko pasako
jimas apie Nepalo karališkosios šeimos išžudymą, kuriame patvir
tinami spėjimai, kad savo šeimą automatiniu ginklu iššaudė velio
nio karaliaus sūnus. Vieno liudininko giminaičio interviu apie tra
giškai pasibaigusią karališkosios šeimos penktadienio vakarienę 
rūmuose išspausdino „The Washington Post" ir Londono „The Ti
mes". 29 metų sosto įpėdinis princas Dipendra tą vakarą prie baro 
rūpinosi gėrimais, o karalius Birendra ir kiti šeimos nariai sėdo 
prie stalo tradicinės penktadienio vakarienės, pasakojo giminaitis, 
kurio pavardė neskelbiama. Maždaug 9 vai. vak. sosto įpėdinis iš
ėjo, bet netrukus grįžo apsivilkęs kareivio uniformą, ant akių užsi
traukęs kepurę ir nešdamasis automatus „Uzi" bei „M-16". Prin
cas Dipendra pirmiausiai nušovė savo tėvą, kuris sėdėjo gretima
me kambaryje. Prieš šaudamas į save Dipendra nušovė dar aštuo
nis karališkosios šeimos narius ir sužeidė kitus tris žmones. Di
pendra komos būklės buvo nuvežtas į ligoninę, kur • '•madienį mi
rė. Prieš mirtį jis dar buvo paskelbtas monarchu, tačiau juo buvo 
bene trumpiausią laiką pasaulio istorijoje. Pasak „The Washing-
ton Post", nužudęs savo tėvą, Dipendra rūmų kambariuose šaudė 
15 minučių. Svečiai buvo priblokšti ir liko stovėti ar sėdėti savo 
vietose, tik pakirsti kulkų krito ant grindų. 

Vašingtonas. Naftą eksportuojančių valstybių organizacija 
(OPEC) pademonstravo, kad elgsis atsižvelgdama \ savo pačios 
siekius, todėl JAV turėtų elgtis taip pat, trečiadienį Valstybinėje 
naftos taryboje sakė JAV energetikos sekretorius Spencer Abra-
ham. Savo kalboje jis konkrečiai neužsiminė apie OPEC sprendi
mą šią savaitę nekeisti 24.2 mln. statinių per dieną naftos pasiū
los, nors Irakas, nepritardamas tam, kad Jungtinės Tautos „naf
tos už maistą" programą pratęsė tik vienam mėnesiui, o ne įpras
tiniam šešių mėnesių laikotarpiui, nutraukė beveik visą naftos ek
sportą. S. Abraham pabrėžė, kad 1973 m. naftos krizės metu JAV 
importavo tik 36 proc. sunaudojamos naftos, tuo tarpu šiuo metu 
importuoja net 54 proc. Be to, jis paragino ieškoti naujų tarptauti
nių naftos šaltinių ir paminėjo Kaspijos jūrą, Aziją, Afriką ir Va
karų Pusrutulį kaip būsimus naftos žaliavos šaltinius. 

Maskva . Rusija pagal pavogtų automobilių skaičių užima ket
virtą vietą Europoje po Italijos, Vokietijos ir Lenkijos. Italijoje 
kasmet nuvaroma maždaug 300,000 automobilių, Vokietijoje — 
140.000, Lenkijoje — 50.000 ir Rusijoje — 45,000. 

Sutrumpinimai: K - „Klaipėda", KD • 
„Kauno diena", LA - „Lietuvos aidas". 
LR - „Lietuvos rytas*. LŽ • ..Lietuvos 
žinios". R - „Respublika". 

Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvyne 
informacijos centro atsiusta medžiaga 

KALENDORIUS 
Birželio 7 d : Lukrecija, Milda, 

Padvyde, Ratautas. Robertas, Ro-
mantas 

Birželio 8 d.: Eigintė, Germinė. 
Kaliopas. Medardas, Merūnas, Vil-
hplmis 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲTELKINIAI 
VOKIETIJA 

MOTINOS DIENA 
2001 m. gegužės 5 d. Huet-

tenfelde, Romuvos pilyje ir 
parke vyko šventė — Motinos 
dienos minėjimas, kurį ruošė 
Romuvos lietuvių moterų klu
bas. 

Vasario 16-osios gimnazijoje 
padvelkė vėjelis, šalin nuvyda
mas kasdienybę ir atnešda
mas šventinę nuotaiką. 

Renginio programa prasidė
jo 14 vai., kviesdama apsilan
kyti lietuvių liaudies meno pa
rodoje, kurią paruošė mokyto
ja B. Lipšienė, padedant R. 
Buivienei ir M. Šmitienei. 

Įžengę pro parodos duris, 
jaukioje pilies salėje išvydome 
rusvai geltoną, traukiančią 
akį spalvą, kurią skleidė gin
taras. Parodoje atradome tai, 
kas sieja lietuvį ir visą liaudį: 
tautinės juostos, rūbai, ver
bos, vąšeliu nertos lininės ser
vetėlės, šiaudinė skrybėlė ir 
dar daugybė kitų rankų darbo 
meno kūrinių. 

Daugiausia lankytojų akį 
traukė gintaras. Čia matėme 
moterų papuošalus. Parodos 
kampelyje negalima buvo ne
pastebėti medžio, kuris pasiti
ko pavasarį, pasipuošęs ginta
ru — medžio šaka, kuri buvo 
apkarstyta daugybe karolių, 
parodoje skleidė neišblėstan
čių gintaro gausą bei ramybę, 
kurią teikė rami, šilta gintaro 
spalva. 

Domėdamiesi lietuvių liau
dies meno paroda, rinkosi 
žmonės. Nedidelėje salėje gin
taro ramybę sudrumstė lanky
tojų balsai — pokalbiai bei vy
no taurių tviskėjimas. 

Laikas ėjo. Kas vaišinasi bu
fete, kas įsitraukia į pokal
bius, kas dalinasi įspūdžiais, 
likusiais nuo parodos. 

16 vai. įvyko šventės atida
rymas. O. Siugždienė padėko
jo visiems susirinkusiems ir 

PRANCŪZIJA 

pakvietė toliau šventės eigą 
pratęsti vyskupą Paulių Bal
takį, kuris atvyko iš Ameri
kos. Invokacyoje vyskupas sa
vo kalbą rišo su malda bei 
meile Motinai. 

Toliau klausėmės koncerto, 
kurį mums paruošė mokytoja 
E. Rakauskienė, o visą prog
ramą atliko mokytoja R. Cui-
vienė ir du berniukai — Ra
mojus Motuzas ir Aurimas Sy-
rasas. Tai yra kolektyvas, ku
ris Lietuvoje žinomas vardu 
.Tigriukai". Jie atvyko iš Vil
niaus Salomėjos Nėries gim
nazijos. Šie moksleiviai žinomi 
ne tik Lietuvoje, bet ir užjū
ryje — JAV valstijose: Čika
goje, Detroite, Filadelfijoje, 
Vašingtone ir Clevelande. 
Klausytojai taip pat nesuabe
jojo jų pasiruošimu bei profe
sionalumu. 

Berniukus palydėdavo plo
jimų gaudesiai, kurie, atlikė
jams sudainavus paskutinę 
dainą, juos vėl sugrąžino į sce
ną atlikti dar vienos dainos. 

Atlikėjų dainas keisdavo R. 
Cuivienės žodžiai apie mamą. 
Iš parengtos mokytojos kalbos 
galėjome suprasti kiekvienam 
žmogui žinomą sakinį, kad 
motinoje telpa visas pasaulis, 
kad, norint apie mamą sura
šyti, visų žodžių neužtenka: 
dangaus, žemės, gyvenimo — 
jų yra per mažai, per mažai 
juose vietos. 

Šis renginys Vasario 16-
osios gimnazistams nepraėjo 
lyg eilinė diena. 

Galbūt kas nors pasisėmė 
minčių iš išgirstų kalbų, iš 
dainų žodžių, o kai kas sutvir
tino meilę savo motinai. Kiek
vienas žmogus įsidėjo į širdį, 
protą dar žiupsnelį kultūros 
dvasios. 

Asta Beniulytė 
gimnazistė (10 kl.) 

LIETUVIŠKA MOKYKLĖLE 
Bendruomenės sekmadie

ninė mokyklėlė vaikams sėk
mingai įsibėgėja. Nuo 2001 
metų pradžios ji vyksta regu
liariai kas mėnesį, bendruo
menės susitikimų metu katali
kiškoje privačioje mokykloje 
(Les Francs-Bourgeois) Pary
žiuje. Naudojamės visiškai 
įrengta klase, labai tinkančia 
mūsų mokiniams, tad sąlygos 
tikrai geros. Patalpų nuomos 
sutartis yra atnaujinama kas
met, jei savininkai neturi nuo
mininkams jokių priekaištų. 
Mokyklėlės programa yra pri
taikyta vaikams nuo 4 iki 12 
metų. Mažiesiems bendruome
nės nariams ateityje tikimės 
pasiūlyti įvairių pramogų. 
Šiais mokslo metais (2000/ 
2001) bendruomenės mokyklė
lės užsiėmimuose dalyvavo šie 
vaikai: Lukas Alexandrov, No
jus Bakhouche, Gabrielė Ber-
mard, Cecelija Brandeau, In
grida Cahouet, Salomėja Jac-
quet, Sarah Jugeau, Julius 
Lanchas, Austėja Varvuolytė. 
Daugumai jų labai patiko mo
kytojų Ingos ir Giedrės prave
damos pamokos ir jie vėl žada 
ateiti. Tikimės, kad ir kiti vai
kai paseks jų pavyzdžiu ir pa
pildys mokinių būrį. 

Mieli tėveliai, nepamirškite 
užrašyti savo vaikų į lietu
višką sekmadieninę mokykla 
sekantiems mokslo metams. 
Kviečiame visus tėvelius nuo
lat informuoti valdybos pirmi
ninkę apie .naujų bendruo
menės narių atvykimą" į šį 
pasaulį. Jie — mūsų būsimieji 
mokiniai. 

Užsirašymas į mokyklą 
vyksta iki 2001 metų birželio 
17 dienos. Tėveliams, kurių 

adresai yra žinomi, bus išsiun
tinėtos mokinių registracijos 
anketos. Naujai atvykusius 
tėvelius prašome kreiptis į 
Liną Maknavičių. Mokslo me
tai prasidės spalio mėnesį. 
Planuojame daryti du užsi
ėmimus į mėnesį (pvz.: antrą 
mėnesio sekmadienį ir ket
virtą mėnesio trečiadienį) jei 
tai tiks tėvams ir vaikams. 
Metinis mokestis bus 100 PrF. 
Šios lėšos bus naudojamos mo
kymo priemonėms ir padengs 
dalį klasės nuomos išlaidų. Li
kusią dalį apmokės bendruo
menė. Mūsų mokykla domisi 
ir ją visapusiškai remia Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdyba. Iš PLB vicepirmi
ninkės Marytės Šmitienės ga
vome lietuviškų knygų siuntą, 
pradėjome kaupti biblioteką 
užklasiniam skaitymui. Palai
kome ryšius su Švietimo komi
suos pirmininke Regina Ku-
čiene. Savo patirtimi dalinasi 
kitų kraštų lietuvių bendruo
menės. 

DETROIT, MI 

PILĖNŲ STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

Š.m. birželio 24 d. jSvyturio" 
jūrų šaulių kuopa rengia J*i-
lėnų" stovyklos atidarymą ir 
Jonines. jpilėnų" vartai bus 
atdari nuo ankstaus ryto. Se
sės švyturietės vaišins lietu
višku maistu, o broliai švytu-
riečiai žiūrės, kad nebūtume 
ištroškę. Savo dalyvavimu pa
dėsite išlaikyti gražią Pilėnų 
stovykla. 

JSvyturio" jurų fcrolin 
kuopos valdyba 

Vysk. Paulius Baltakis š.m. gegutės 13 d. Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Sutvirtinimo sakramentą 
suteikė 15-kai jaunuolių. Čia matome juos kalbant Tikinčiųjų maldas. Sakramentą priėmė (nuotraukoje pavardės 
surašytos ne eilės tvarka): Matas Anužis, Aras Butkunas, Dainius Giedraitis, Pauliukas Jakus, Laura Karvelytė, 
Tadas Kasputis, Svaja Mikulionyte, Ingrida Miškinytė, Inga Moss.Vitas Paikus, Renatas Tukys, Vilija Underytė, 
Urtė Zableckaitė, Alaną Zambor. Nuotr Jono Urbono 

„MEMORIAL DAY" 
IR LIETUVIAI 

„Memorial Day" buvo prisi
minta ir pažymėta malda ir 
apeigomis su visa rimtimi ir 
galimu didingumu abiejose 
parapijose. 

Švento Antano parapijoje 
suorganizavo Stasio Butkaus 
ir JSvyturio" jūrų šaulių kuo
pos. Šventos Mišios buvo au
kojamos už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus, karius ir 
partizanus. Šventas Mišias 
aukojo Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje vyriausias kape
lionas ir parapijos klebonas 
kunigas Alfonsas Babonas. Di
dingai skambėjo muziko Sta
sio Sližio giedamos giesmės ir 
vargonai. Po pamaldų grupė 
šaulių ir pavienių asmenų ap
lankė buvusio parapijos klebo
no ir veteranų veterano kuni
go daktaro Igno Bareišio kapą. 
Kunigui Alfonsui Babonui va
dovaujant buvo sukalbėta 
malda ir tuo pačiu išreikšta 
pagarba ir prisiminimas žu
vusiems kariams ir laisvės ko
votojams. 

Dievo Apvaizdos parapijoje 
minėjimą suorganizavo Ame
rikos lietuviai veteranai. 
Šventas Mišias už žuvusius 
Amerikos lietuvius karius ir 
mirusius veteranus konceleb-
ravo parapijos klebonas kuni
gas Aloyzas Volskis ir kunigai 
Viktoras Kriščiūnevičius ir 
Walter Stanevičius. Vargonais 
grojo jau gilaus amžiaus su
laukės vargonininkas James 
Paper. Vargonai ir jo balsas 
įspūdingai skambėjo giedant 
„America The BeautifuT. Po 
pamaldų Amerikos lietuviai 
veteranai padėjo vainiką prie 
parapijos kryžiaus ir po to 
vaišinosi parapijos svetainėje. 

„Memorial Day" oras buvo 
žvarbus, bet tai nesustabdė 
iškilmių didingumo. Amerikos 
lietuvių veteranų ir išeivijos 
šaulių eilės gerokai praretėję. 
Nors daugelio metų našta sle
gia pečius, Amerikos lietuviai 
veteranai Dievo Apvaizdos pa
rapijoje ir išeivijos šauliai 
švento Antano parapijoje vi
siems kilnią ir brangią „Me
morial Day" paminėjo ir šven
tė nuoširdžiai su meile laisvei, 
pagerbdami žuvusius dėl lais
vės. Laiko pirštai negailestin
gai retina mūsų eiles, bet gali
ma drąsiai tvirtinti, kad, kol 
bus gyvas nors vienas Ameri
kos lietuvis veteranas ar išei
vijos šaulys, „Memorial Day" 
bus iškilmingai švenčiama. 
Skaudu ir apmaudu, kad šiose 
didingose iškilmėse, per metų 
metus, nėra pasirodę nei vie
nas, kurie sakosi mus atsto
vaują Lietuvos Seime arba 
Vašingtone. Jie lygiai taip pat, 
kaip ir visi, džiaugiasi ir nau
dojasi turima laisve. 

Kasys Gogelis 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, ateitininkai 
šventė Šeimos švente- šventė 
prasidėjo šv. Mišiomis Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčio

je 10:30 vai. ryto. Ateitininkai 
bažnyčioje organizuotai daly
vavo su vėliavomis. Šv. Mišias 
už mirusius ateitininkus au
kojo kleb. kun Aloyzas Vols
kis. Vargonais grojo Rita Gied
raitienė, giedojo Dievo Apvaiz
dos parapijos vyrų kvartetas. 

Po pamaldų Kultūros centro 
kavinėje vyko minėjimo aka-
denuja. Įžodį kandidatai į 
moksleivius ateitininkus davė: 
Laura Sirgedaitė, Andrius Mi
kaila, Andrius Miliūnas, Gytis 
Mikulionis, Andrius Giedrai
tis, Lina Bublytė ir Tadas 
Kasputis. 

Paskaitą skaitė Indrė Ciup-
linskaitė, studijuojanti bažny
čios istoriją Toronto universi
tete. Paskaitos tema „Ateiti
ninkai platesniame katalikų 
judėjimų kontekste". Po oficia
lios dalies, buvo moksleivių 
pasirodymas ir jaunučių vai
dinimas „Ona pas čigonus". 
Pabaigoje buvo pasivaišini-
mas. 

NAUJAS DIEVO 
APVAIZDOS BAŽNYČIOS 

GIESMYNAS 

Gegužės mėnesio pabaigoje 
iš bažnyčios pasuolių Mykolo 
Abariaus iškeltose ir prie suo
lų atramų pritvirtintose len
tynėlėse radome naują „Giedo
kime Viešpačiui" giesmyną. 
Pratarmėje parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis dėkoja 
giesmyno sudarytojui Pranui 
Zarankai ir mecenatei Albinai 
Lingienei, primindamas, kad 
tai trečias Pr. Zarankos suda
rytas giesmynas (Pirmasis — 
1975 m. Šv. Antano bažnyčiai, 
antrasis — 1979 m. Dievo Ap
vaizdos bažnyčiai). Naujame 
giesmyne daugiau nei 120 
giesmių, kai kurie trumpesni 
Mišių giedojimai, psalmių at-
kartotinės. Šis giesmynas ski
riasi nuo kitų tuo, kad daugu
ma giesmių dvibalsės su gai
domis. Giesmyno tekstai sude
rinti su Mišiolėlio tekstais. 
Daugiau 20 giesmių yra nau
jos, didžioji dalis 2000-taisiais 
jubiliejiniais metais sukurtos 
Fausto Strolios, Prano Zaran
kos tekstams, skirtiems litur
giniams laikotarpiams: Ad
ventui, Kalėdoms, Gavėniai ir 
Velykų sekmadieniams. Ypač 
džiugiai skamba velykinė pra
džios giesmė: 

„Pagarbinkim Dievą 
linksmu Aleliuja 

Velykinio džiaugsmo širdim 
kupina, 

Pajuskime esą vėl jaukiai 
tarp savųjų 

Sekmadienio švęst 
susirinkus šeima". 

Giesmyno 112 puslapių ir 
kietesnius viršelius riša spi
ralė. Žalsvo viršelio šviesiam 
take Šventoji Dvasia — balan
dėlis snape neša natą į dan
g ų -

Paskutiniam puslapyje Pr. 
Zaranka rašo apie tekstų kei
timus, ir džiaugiasi: „Ši gies
myno laida Dievo Apvaizdos 
parapijos išleidžiama 200-tai-
siais vyskupo Motiejaus Va
lančiaus gimimo metais. Didy

sis Lietuvos švietėjas buvo ir 
anų laikų giesmynų kantičkų 
autorius. Spaudą uždraudus, 
jo suorganizuoti knygnešiai 
tuos giesmynus slapta nešė iš 
Prūsų. Taip svarbi ir brangi 
buvo giesmė. Svarbi, Dievui 
patinkanti ir žmogų gaivinan
ti tebėra ir dabar!" 

O kun. Aloyzas Volskis Pra
tarmę užbaigia: „Liturgija, ku
rioje neskamba giesmės, yra 
per daug kukli liturgija. Kita 
vertus, bažnyčioje šlovinti 
Viešpatį giedojimu, veržte ver
žiasi pati žmogaus dvasia. 
Tad, pradėdami 23-iąjį krikš
čionybės tūkstantmetį, tel-
kimės prie Viešpaties alto
riaus, balsu Jį šlovindami". 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 

Šv. Antano parapijos šventė 
— atlaidai vyks sekmadienį, 
birželio 10 dieną, tuoj po 9 ir 
10:30 vai. r. šv. Mišių, Šv. An
tano parapijos patalpose. Bus 
lietuviškų maisto patiekalų, 
įvairaus gėrimo ir „laimės šu
linys". Visi parapijiečiai, o 
ypač buvę Šv. Antano parapi
jiečiai ir naujai atvykę lietu
viai kviečiami sekmadienį, 
birželio 10 dieną praleisti Šv. 
Antano tradicinėje metinėje 
šventėje. Visi laukiami. 

AMŽINYBĖN 
PALYDĖJOM 

EDMUNDĄ SVENTICKĄ 

Aa. Edmundas Sventickas, 
76 metų amžiaus, š.m. gegu
žės 29 d. mirė savo namuose 
Livonia, Michigan. Birželio 1 
d., po klebono kun. Aloyzo 
Volskio Dievo Apvaizdos baž
nyčioje aukotų gedulingų šv. 
Mišių ir pamokslo, velionis 
buvo nulydėtas ir palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Aa. Edmundas Sventickas 
Amerikoje išgyveno 52 m. Bu
vo sporto mėgėjas, aktyvus 
Dievo Apvaizdos parapijos na
rys, buvęs parapijos tarybos 
narys. Kasmet prisidėdavo 
prie parapijos metinių gegu
žinių ir skautų Kaziuko mu
gių loterijų, paruošiant ir su-
vyniojant loterijos bilietus. 

Viešo atsisveikinimo metu, 
po klebono Aloyzo Volskio su
kalbėto rožinio, atsisveikinimo 
kalbą lietuvių ir anglų kalbo
mis pasakė sūnus Edvardas 
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Tik šeštadienio laida oro'pašta "'"'" $160.00 $85.00 
Tik Šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimfcdis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakdja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
» RVdakrija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

Sventickas. Kalbėjo ir gimi
naitis V. T Vilkaitis atvykęs iš 
Baltimorės. Eilėraščius skaitė 
Raminta Vilkienė. Nors laido
tuvių dieną linojo, tačiau ve
lionį palydėjo daugiau negu 
125 laidotuvių dalyvių, suda
rydami 50 automobilių laido
tuvių procesiją. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė. 

Velionis giliam nuliūdime 
paliko žmoną Reginą, dukrą 
Almą ir žentą Edvardą, dukrą 
Ireną ir žentą Tomą Gedvilus, 
vaikaičius Tomą, Elenutę ir 
Rūtą Sventickus, ir Kristiną 
Gedvilaitę, daug kitų giminių. 

lm 

• Balandžio 21 d. Mari
jampolės Šv. Arkangelo My
kolo mažojoje bazilikoje iškil
mingai paminėtos pal. J. Ma
tulaičio 130-osios gimimo me
tinės. Ta proga šv. Mišias prie 
palaimintojo karsto aukojo ir 
pamokslą pasakė vysk. J. Že
maitis, MIC. Šis minėjimas 
sutapo su kita švente — Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų kongregaci
jos ilgametės vadovės Uršulės 
Marijos Teresės Navickaitės 
100-ųjų metinių jubiliejumi. 
Po šv. Mišių seserys paskaitė 
minčių iš pal. J. Matulaičio 
gyvenimo. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientą priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 SI., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.79th AMU Hfckory Hste. 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 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickoiy riste, IL 
1 mylia j vakarus nuo Mariem Ave. 

Tai. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD. &C 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avs. Sts.5ir6 

Chicago. IL 60638 -
Tst 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

BALFo 52 skyriaus Philadelphijoje 
naujoji sekretorė Janina Maroorkiene 

pirmininkė Regina Raubertaite ir 
Nuotr Gemos Kreivėnaitės 

Dalis St. Petersburg, FL, knygos mylėtojų t.m. balandžio 1 d. susirinkę Tamulionių namuose. U k.: Jurgis ir El
vyra Vodopalai, paskaitą skaitęs dr. Kęstutis Keblys, Vitalija Bogutaitė-Keblienė, Milda Tamulionienė, kun. K. 
J. Ambrasas, Stasys Tamulionis, Nųolė ir Jonas Dėdinai. 



VYRIAUSYBES PUSMETIS 
BRONIUS NAINYS 

Per tą laikotarpį griuvo trys 
ministrai, keturi viceminist
rai, Užsienio reikalų minist
ras viešai išpeikė ambasado
rių, Statistikos departamen
tas pranešė, kad per paskiau
sius dvylika mėnesių daugiau 
kaip pusei Lietuvos gyventojų 
gyvenimas vėl pablogėjo. Vals
tybės skolos dar padidėjo, ir 
premjeras Paksas priskaičiuo
ja jų jau 21 milijardą litų (nuo 
trylikos praėjusiais metais?). 
Nepasisekė jam iždo padėties 
išgelbėti nė nuo tarnautojų al
gų nuimtomis premijomis bei 
priedais. Jie dabar į kišenes 
kemšasi pašalpas. Tik erzelį 
sukėlė ir dirbantiems pensi
ninkams pensijų sumažini
mas. Iš elgetų dar ir terbas 
atėmė, verkia jie. Ypač buvę 
tremtiniai, politiniai kaliniai, 
partizanai, kokiu nors darbe
liu po kelis šimtus litų kas 
mėnesį prisidūrė nuo bado ap
siginti. Valstybės kontrolė 
.Mažeikių naftos" finansų pa
dėtį įvertino kaip ypač rizi
kingą ir pasiūlė imtis priemo
nių apsisaugojimui nuo gre
siančio bankroto. Pernai nuos
tolingai dirbusi, iki gegužės 
pradžios ji vėl patyrė 77 mili
jonus litų nuostolio. Valstybė, 
parduodama amerikiečiams 
trečdalį akcijų, lėšų negavo, 
tik įsipareigojo skolinti jiems 
pinigus ir apmokėti nuosto
lius. Akcijų pardavimas gali 
būti laikomas nesėkmingiau
siu tarp visų Vidurio Europos 
naftos perdirbimo bendrovių 
privatizavimo, teigiama Vals
tybės kontrolės pranešime. O 
pati vyriausybė dėl to mažai 
ką daro, priekaištauja spauda. 
Padidėjo ir nusikaltimai, poli
cijos aplaidumas. Pagal „Lie
tuvos rytą" (6.4) Klaipėdos po
licijoje paslaptingai dingo apie 
300 kriminalinių bylų. Tyčia, 
ar per aplaidumą? 

Maišatis ir Seime. Viename 
posėdyje per pusdienį Seimas 
atmetė net penkis prezidento 
veto. Tokio įvykio nebuvo nuo 
Jungtinės Lietuvos-Lenkijos 
valstybės laikų, — perkūnu 
trenkė žinią .Lietuvos rytas". 
Gal ir nebuvo, bet dar keis
čiau, kad prezidento spren
dimą traiškė pusė pozicijos, į 
talką pasikvietusi opoziciją. 
Pakso liberalai ranka rankon 
ėjo su Brazausko socialdemok
ratais. Taigi socliberalų-libe-
ralų koalicija aižėja. Byra nuo 
jos ir, balsų daugumą iki šiol 
užtikrinę, priedeliai. Iš pirmi
ninko pavaduotojų grupės Sei
mas pašalino „valstietį" Kar-
bauskį. Tarpusavyje susipešu
si pasikeitė ir socliberalų 
frakcijos vadovybė. Su seniū
nu Gediminu Jakavoniu su
sipykęs, iš jo pavaduotojo pa
reigų pasitraukė Gediminas 

Dalinkevičius. Bet tuojau pat 
frakcija išvertė ir Jakavonį, jo 
vieton pasodindama Alvydą 
Ramanauską. Seimo darbin
gumą užgožia nuolatinis erze-
liavimasis, neatsakingumas, 
leidžiant įstatymus, užtat žy
miai daugiau laiko seimūnai 
praleidžia taisydami klaidas 
išleistuose, negu ruošdami 
naujus. Todėl paskiausių ap
klausų duomenimis, juo pasi
tiki tik 9.2 nuoš. Lietuvos pi
liečių. Jau keli mėnesiai sos
tinėje sklinda kalbos apie nau
josios politikos koalicijos su
byrėjimą ir naujos vyriausy
bės sudarymą. Ir pats Paksas, 
šiaip taip išsilaikęs net iki po 
Velykų, nebemano išsilaikyti 
ilgiau, kaip iki „naujų bulvių". 
Naujoji politika žlugo, skelbia 
„Kauno diena", ir turbūt rei
kia jai patikėti. Turbūt taip 
pradeda galvoti ir jos krikšta
tėviu vadinamas prezidentą o 
Adamkus, nes dar neseniai 
bandęs ją gelbėti buvusio ar 
nebuvusio „Berlyno pakto" 
stabdymu, kur neva Paulaus
kas su Brazausku turėjo su
tarti naujos koalicijos suda
rymą, dabar jau tokios koalici
jos nebesikrato. Jis pritartų 
jos praplėtimui Seime ir neat
sakytų kelių portfelių vyriau
sybėje. Tokia vieša prezidento 
užuomina Vilniuje sukėlė ne
mažą šurmulį. Bet socialde
mokratų vadovas Algirdas 
Brazauskas pasakė, kad jo 
vadovaujama partija į jokias 
koalicijas neis. Arba ims val
džią viena, arba ir toliau liks 
opozicijoje. 

Taigi Lietuva vėl politinėje 
maišatyje. Jau kelintą kartą 
bandydama iš maišo išlįsti, į jį 
tik giliau lenda. Vieną kartą 
tokią padėtį buvo sudarę kai
rieji, du kartus dešinieji. Jų 
nebenorėdama, Lietuva ieško
jo vidurio ir labai lengvai „su
sižavėjo" jį siūlančiais nauja-
politikais. Tačiau, kaip matyti 
iš čia pateiktų duomenų, tau
tos viltys vėl žlugo. Ir dar taip 
greitai, vos pusmečiui praėjus 
nuo naujos vyriausybės suda
rymo. Kodėl taip yra, kaip 
yra? — „Kultūros baruose" 
(2001 Nr. 5) klausia Lietuvoje 
žymus visuomenininkas Jonas 
Mikelinskas? Ir atsakymo į tą 
klausimą jie ieško seimuose, 
ypač dabartiniame. Pavyz
džiais grįsdamas jo nepajėgu
mą, aplaidumą, dykinėjimą, 
kartais net cinišką seimūnų 
nusiteikimą savo pareigoms, 
jis sako: „Mano giliu įsitikini
mu, pagrindinė priežastis yra 
ta, kad į j į , t.y. į Seimą, plūste 
plūsta ne tiek darbingi, sąži
ningi, atsakingi už savo žo
džius ir veiksmus įvairių pro
fesijų bei įsitikinimų žmonės, 
kiek įvairiausi avantiūristai, 

Bevielio ryšio bendrovė ..Omnitel" Vilniaus centre atidarė naują prekybos saloną, 
jus salonus Mažeikiuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. 

.Omnitel" ŠĮmet a t idarė nau-
G. Žilinsko (Elta* nuotr. 

kuriems svarbiausias tikslas 
yra tuo Seimu pasinaudoti 
kaip tramplinu į sotų, aprū
pintą ir nebaudžiamą gyve
nimą", kur „nei didelės rizi
kos, nei didelės atsakomybės 
už savo darbus bei žodžius. Ar 
tu gerai, ar blogai dirbsi, nie
kas tavęs iš Seimo neišmes, 
neatšauks, neiškrapštys". Ir, 
pagal Mikelinską, tuo atžvil
giu solidarūs yra visi kolegos. 
Net Butkevičiaus atveju jie 
nubalsavo, kad su jais kartu 
gali dirbti ir kalėjimu teismo 
nubaustas nusikaltėlis. 

Tai tokie žmonės šiandien 
vadovauja Lietuvai. Kaip 
svarbiausia jos įstaiga leidžia 
įstatymus, skiria premjerus ir 
praktiškai sudaro vyriausy
bes. Todėl nenuostabu, kad iš 
jos išverstas nederamai pasiel
gęs ministras grįžta atgal į 
Seimą kaip garbus ir nelie
čiamas jo narys, ir čia sočiai 
gyvena. 

Tai maždaug tokia Rolando 
Pakso vadovaujamos vyriau
sybės pirmo pusmečio veiklos 
apyskaita. Ir ji pati „nors dar 
prie lovio, bet jau prie griovio" 
— teigė vienas, normaliu pasi
rašęs, pilietis. Ir kas bus, kai 
ji į tą griovį įkris. Brazauskas 
į premjero kėdę greičiausia 
nesės. Ypač, jeigu jis norės 
kandidatuoti į prezidentus, 
nes tos pareigos šio tikslo pa
siekti jam nepadės. Jos gali jį 
tik pražudyti. Žinoma, tai pa
dėtų prez. Adamkui, nes an
trai kadencijai į prezidento 
rūmus duris uždaryti jam gali 
tik Brazauskas. Kiti varžovai 
bus per menki. Tad gal dėl to 
tokie jo ir paskiausi pareiški
mai, ir, tarčiau, — politiškai 
gudrūs. Bet iš ko tada kurti 
naują vyriausybę?. 

Nors ir didelis triukšmas 
buvo kilęs dėl penkių vetuotų 
įstatymų, tačiau jis greitai nu
rimo. Jeigu tuo veiksmu libe
ralai norėjo sukompromituoti 

prezidentą, jiems tikrai nepa
sisekė. Gal tiek daug įstatymų 
iš karto vetuodamas, prezi
dentas ir persitempė, bet to
kiam jo veiksmui pagrindas, 
atrodo, buvo rimtas. Tačiau 
jau labai vaikiškas Seimo el
gesys per pusdienį juos visus 
tėškė atgal prezidentui į vei
dą. Valstybės vadovas už juos 
visgi atsakingas. Kitaip, kam 
tada ten jo parašo reikėtų? 
Juk be reikalo jis jų nevetavo. 
Iš visokių jau priimtų įstaty
mų nuolatinio taisinėjimo, at
rodo, kad prezidentas per ma
žai jų vetavo. Gal geriau būtų 
buvę žymiai daugiau jų grą
žinti Seimui dar kartą per
žiūrėti? Tada gal padėtis Lie
tuvoje būtų buvusi geresnė? 
Taip pat gal reikėjo jam ir su 
Seimu daugiau bendrauti, 
kartu padirbėti juos ruošiant. 
O gal Seimui diplomatiškai ir 
pareigas priminti. Kokia ta 
Lietuvos atstovybė, jeigu nė. 
pusė jos vposėdžius nesusiren
ka? O viename iš 141 tik tuzi
nas tebuvo. Ko verta tokia 
valstybės įstaiga? Tikrai ne 
daugiau, negu pasaulio pajuo
kos. Tad ar nevertėtų prezi
dentui, naujų koalicijų ir nau
jos vyriausybės klausimą 
svarstant, ir apie naują Seimą 
pagalvoti? Padėtis jau darosi 
tokia, kad vargu ar bet kokia 
vyriausybė galės su Seimu 
dirbti? Taip pat ir pats prezi
dentas, nes dabartiniame Sei
me visi didžiųjų partijų vadai 
prieš jį pasišiaušę. Tai jau ne 
kartą buvo parodyta. Paksas 
gamino bombą į veto, soclibe
ralų buvęs seniūnas Jakavo-
nis kaltino patarėjus prieš jį 
organizuojamu sąmokslu, 
prieš prez. Adamkų murmėjo 
jie praėjusį savaitgalį ir Jaka
vonį šalindami. Vieną dieną 
prezidentas per laikraščius 
pareiškė, kad nepasitiki koali
cija, o kitą — per televiziją 
pučia miglą visuomenei, sakė 

jie. Ir kad prezidentas reika
lus tvarkyti pradeda ne nuo a, 
bet nuo c. 

O iš tikrųjų, kažin ar tokioj 
padėty jam nereikėtų pradėti 
nuo didžiosios S? Bet tai gal 
per daug drastiška? Gal dar 
bus rasta geresnė išeitis? 

PRASIDĖJO LIETUVOS 
REGIONŲ DIENOS 

Vilniaus mokytojų namuose 
birželio 2 d. prasidėjo Lietuvos 
regionų dienos. Pirmieji savo 
regiono tradicijas ir meną 
pristatė Suvalkijos atstovai. 

Tradicinės Lietuvos regionų 
dienos šįmet tęsis iki liepos 7 
dienos, jose dalyvaus per 
1,500 svečių iš penkių Lietu
vos regionų, taip pat iš Puns
ko krašto, etninių žemių Balta
rusijoje, Karaliaučiaus krašto. 
Kiekvieną šeštadienį vilniečiai 
ir sostinės svečiai galės susi
pažinti su įvairių Lietuvos vie
tovių ansambliais, pavieniais 
atlikėjais, tautodailininkais ir 
profesionaliais menininkais. 

Suvalkijos dieną sostinėje 
viešės Marijampolės, Kazlų 
Rūdos, Kalvarijos savivaldy
bių, Vilkaviškio ir Šakių ra
jonų atstovai. Veiks didelė 
mugė, marijampoliečio Romo 
Linionio fotografijų paroda. 
Vidurdienį Vilniaus mokytojų 
namų svetainėje meninę kom
poziciją iš Suvalkijos kilusių 
poetų Salomėjos Nėries ir Ka
zio Bradūno kūrybos motyvais 
rodys Vilkaviškio rajono lite
ratų klubas. Koncerte bei va
karėliuose dalyvaus Suvalki
jos rajonų muzikos ansam
bliai. (Elta) 

* ĄB „Kla ipėdos nafta" 
per sausį-gegužę pe rk rovė 
2.5 mln. tonų krovinių, iš ku
rių 0.8 mln. tonų buvo AB 
„Mažeikių nafta" produkcija. 

(VŽ. Elta) 

DRAUGAS, 2001 m. birželio 7 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Apgavikai pelno šaltinių 
visuomet atranda 

Jeigu vaistai dvylikos sa
vaičių laikotarpiui kainuoja 
21,000 dol., tai jau sudaro 
nemažai finansinių sunkumų 
ir juos vartojantiems, ir ap-
draudos bendrovėms, kurios 
padengia dali išlaidų. O tokios 
vaistų kainos jau nieko neste
bina, nes jos apskritai labai 
aukštos ir dar vis kyla. Ži
noma, jeigu vaistai yra vienin
telė priemonė išgelbėti gyvybę 
arba grąžinti sveikatą, dėl jų 
kainos paprastai nesiginčija
ma. Visgi žmonės ieško kitų 
išeičių, todėl, atsiradus gali
mybei tokius pat vaistus įsi
gyti per internetą daug pigiau, 
suinteresuotųjų netrūksta. 
Duomenys rodo, kad 1999 m. 
amerikiečiai tuo būdu nusipir
ko vaistų už daugiau kaip 158 
mln. dol. Plečiantis pasiūloms 
ir interneto prieinamumui, ta 
suma jau yra žymiai didesnė. 

Ne kartą pasigirdo per
spėjimai, kad „katę maiše 
pirkti pavojinga" — nors pa
siūlos internete (kaip ir visos 
reklamos) atrodo labai pa
traukliai, o noras sutaupyti pi
nigu geras masalas, tačiau 
kyla pavojus, kad gali gauti ne 
tai, ką norėjai. Vaistų atveju, 
tas pavojus dar aktualesnis, 
nes vartotojas rizikuoja savo 
sveikata ar net gyvybe. 

Valstybinė vaistų adminis
tracija (FDA — Federal Drug 
Administration) perspėja, kad 
netikrų vaistų kontrabanda 
yra tiesiog stulbinanti, tad ją 
sustabdyti beveik neįmanoma, 
juo labiau, kad ir legalios 
vaistų laboratorijos bei farma
kologijos įstaigos vis dažniau 
vaistus siunčia paštu. Pvz., 
vien tik Los Angeles oro uoste 
inspektoriai vieno mėnesio lai
kotarpiu rado 16,000 įvairių 
vaistų ir kitų medicinos reik
menų siuntų. Dėl lėšų ir per
sonalo stokos, iš jų tegalėjo 
patikrinti 721. Todėl Atstovų 
rūmai ragino FDA labiau su
sirūpinti, nes būtina griežtiau 
kontroliuoti paštu siunčiamų 
vaistų apyvartą (deja, Kongre
sas nepažadėjo daugiau lėšų, o 
pasitenkino įprastu ir „pi
giausiu būdu" — paraginimu 
žodžiais). 

Ne visi vaistai, perkami per 
internetą, yra būtinai blogi ar 
padirbti. Tačiau jau pasitaikė 
pakankamai atvejų, pateisi
nančių baimes. World Health 
Organization (Pasaulinė svei
katos organizacija — WHO) 
praneša, kad apie 7 proc. 
vaistų (pasauliniu mastu) yra 
netikri, o kai kuriose vals
tybėse, pvz., Kolumbijoje, tai 
sudaro net 40 procentų. Tik 

pastaruoju metu ši problema 
vis labiau ryškėja ir JAV-se. 
Pasak WH0, rasta, kad 16 
proc. dirbtinių vaistų turi ne
tikslią sudėtį, 17-oje proc. tos 
sudėties kiekiai yra klaidingi, 
o net 60 proc. savo sudėtyje 
neturi jokių veiksmingų me
džiagų. Tad galima įsivaiz
duoti, kiek daug žalos sunkiai 
sergančiam gali padaryti tokie 
„vaistai". 

FDA ar WHO rūpestis kon
krečiu pavojumi žmonių svei
kata bei gyvybe , vartojant 
netikrus vaistus, yra supran
tamas, nes tai šių organizacijų 
paskirtis. Tačiau dar daugiau 
susirūpinimo parodo didžio
sios vaistų gaminimo įmonės, 
nes, visų pirma, dirbtiniai pro
duktai, pardavinėjami inter
netu ar kitaip, daro nemažą 
žalą jų kišenei; antra, padirb
tieji vaistai vadinami tikrųjų 
vardu, todėl pacientai, nu
kentėję nuo tokių netikrų 
vaistų, gali jas patraukti į 
teismą. (Cinikai mano, kad 
žmogaus sveikata į šių turtin
gų bendrovių pirmenybių są
rašą net nepatenka.) 

Kaip gali pacientas apsisau
goti nuo netikrų vaistų, jeigu 
jau jie patenka net į žinomų 
vaistinių lentynas? Galimybių 
iš esmės nelabai daug, nors 
tiek FDA, tiek ir legalieji 
vaistų gamintojai, stengiasi 
neįlieti dar daugiau pesimiz
mo į vartotojų pasąmonę. Vis
gi pripažįstama, kad dažnai 
labai sunku atskirti, kurie 
vaistai yra netikri, kurie to
kie, kaip turėtų būti. Tad ge
riausias apsisaugojimo būdas 
— atsargumas, vengiant įtar
tinų ar nepažįstamų vaistų 
šaltinių, jų tarpe interneto, 
ypač, kai vaistus reikia užsi
sakyti iš užsienio. Vartotojai 
taip pat turi gerai apžiūrėti 
vaistų įpakavimą. Jeigu kyla 
neaiškumų ar įtarimų, verčiau 
padaryti per greitą spren
dimą, negu baisią klaidą. 

Kadangi ši padirbtų, nelega
lių vaistų problema dar nese
niai pradėjo plisti spartesniu 
mastu, be abejo, bus atrastos 
ir apsaugos priemonės. Jau 
dabar yra bandomi metodai, 
kaip atskirti tikrus vaistus 
nuo netikrų. Prisiminkime, ne 
taip seniai visą kraštą įbau
ginusius įvairių, be recepto 
perkamų, vaistų užnuodiji-
mus (pvz., Tylenol ir kt.). K 
tos tragedijos išsivystė nauji ir 
pakankamai veiksmingi ap
saugos būdai. Be abejo bus 
įvesti ir dabar. O kol kas — 
veiksmingiausia apsaugos 
priemonė yra atsargumas. 

PETRAIČIŲ AKMUO 
Ii gimnazisto dienoraščio 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 

'* 
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1960 metų sausio 26 diena. Gimnazijos kieme da
rant rytinę mankštą iš kažkur atsirado į stribą panaši 
žmogysta. Artėjo prie mūsų ir šaukė: 

— Trisdešimt pirmųjų metų naujokai, davaj siuda!.. 
Išdalijo visiems po dvi „spravkes". Vienoje buvo nu

rodyta sausio 27 dieną važiuoti į Panevėžį persišviesti 
rentgenu, kitoje įsakyta vasario 4 dieną prisistatyti į 
komisariatą. 

Klasė rimtai susirūpino. Teliko 13 mokinių. Kas bus, 
kai mes išvažiuosime „saugoti plačiosios tėvynės?? 

1950 metų sausio 27 diena. Visą dieną pralei
džiame Panevėžyje, bėgiodami iš ligoninės į poliklini
ką ir atgal, nes komisariatas kažką supainiojo. Kol iš
painiojome ir viską sutvarkėme, atėjo vakaras. Likau 
nakvoti Panevėžyje pas dėdę Petrą Šimkūną. Jo žen
tas inžinierius Vladas Strockis nesitraukia nuo „Te-
lefunkeno". Kai papasakojau, kad tampo komisaria
tas, jis pasakė: 

— Ne kas, „Amerikos balsas" pranešė, kad karas ant 
nosies.. 

1960 matu vasario 4 diena. Šiandien į pamokas 
nėjau. Kone visą dieną prasitrynėme komisariate, ko

misijoje. 
Vakare su broliu Vladu gimnazijoje stebėjome, kaip 

keliami kandidatai į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją 
Tarybą. LLKJS Pasvalio apskrities sekretorius Jan
kauskas kandidatais pasiūlė LLKJS CK sekretorių 
Raguotį, kurį esą jau iškėlė Joniškėlio kolchozininkai, 
ir Rakickienę iš Daujėnų („Pergalės" kolchozo), kaip 
labai aktyvią moterį, jau iškeltą kažkokiame MTS ko
lektyve. 

Paskui kalbą sakė kažkoks rusas, matyt, didelis vir
šininkas, nes baigdamas kalbą kaip suriko agituoda
mas už Stalino, Rakickienės ir Raguočio kandidatūras, 
kad visi buvusieji salėje staiga „pasiryžo" jam pritarti. 
Kai buvo įsakmiai paklausta, kas už, visi nerangiai 
rankas kėlė aukštyn, o paklausus, kas prieš, visų ran
kos staigiai krito žemyn. 

1950 metų vasario 24 diena. Grįžęs iš gimnazijos, 
pamačiau prie tvoros pririštą arklį su vežimu. Supra
tau, kad atvažiavo kažkas iš namiškių. Netrukus iš 
miesto grįžo mama. Suvargusi, sulysusi, veide atsi
spindi ironija. Išsitraukė iš kišenės raudoną knygutę 
ir baltą dėžutę. Ant knygutės bronzinėmis raidėmis 
užrašyta: „Ordenskaja knižka". Atvertęs pirmą pusla
pį rusiškomis raidėmis perskaičiau: „Šimkūnienė Bar
bora Juozovna SSRS AT prezidiumo vardu apdovano
jama „Motinystės šlovės" III laipsnio ordinu už 7 vai
kų pagimdymą ir išauginimą". O baltoje dėžutėje ir 
pats Ordinas — neišvaizdus ir šaltas, kaip ir visa apdo
vanojimo procedūra. Apžiūrėjome viską ir nežinojome, 
verkti ar juoktis. 

— Tai kur man dabar jį dėti? — paklausė mama. 
— Pasilaikyk, prisisegsi, kai stribai atvažiuos vežti į 

Sibirą, — pasakiau. 
1950 metų kovo 12 diena. Šiandien SSRS AT rin

kimai. Keliuosi 6 valandą, mat visiems gimnazijos 
choristams prisakyta susirinkti anksti linksminti rin
kėjų. 7 valandą rytojau plėšėme scenoje posmą po pos
mo, nors salėje tebuvo 6 rinkėjai. Paskui balsavome už 
„geriausius iš geriausių" — Staliną, Rakickienę ir Ra
guotį. Vakare rinkėjams gimnazijos scenoje vaidinome 
Arbuzovo „Sugrįžimą į jaunystę". 

1950 metų kovo 23 diena. Prasideda pavasario 
atostogos. Su kolchozo pirmininku A. Bernadicku va
žiuojame į gimtuosius Petraičius. Taip norisi ramiai 
pabūti kaime, pasiklausyti varnėnų čiulbėjimo ir vy
turėlių čirenimo. O vieškelis link Daujėnų taip subjau
rotas ir išmaltas, kad pora arklių vos tempia mūsų 
vežimą. Jau temo, kai pasiekėme Liukpetrius. Ma
niau, kad kolchozo raštinėje neberasiu brolio Vlado, o 
jis tebesėdi apsivertęs popieriais. Apsidžiaugė pama
tęs mus su broliu Petru. Meta viską į šalį ir brendame 
pavasarėjančiais laukais link namų. Vladas pasakoja, 
kokia sunki diena buvusi. Žmonės eina ir eina aiš
kintis, bartis, nes nieko negauna už darbą. Ir niekuo 
padėti jiems negalima. Kolchozo aruodai tušti, net 
sėklų trūksta. Baigėsi pašarai, o ganiava dar negreit 
prasidės. Iš rajono kasdien skambina ir reikalauja 
daugiau pieno, daugiau mėsos, ragina prisiimti socia
listinius įsipareigojimus, kad būtų viršyti sėjos planai 
ir ji būtų atlikta „glaustais terminais". 

Ne, ramybės dabar kaime nerasi. Vieni rūpesčiai ir 
vargai. 

1950 metų balandžio 8 diena. Didysis šeštadienis. 
Prasideda kažkas panašaus į mobilizaciją. Karinio 
komisariato šaukimu į komisiją Pasvalin iš mūsų kol
chozo atvyksta Petras Lipnickas, Albinas Vyčas, mano 
brolis Vladas. Grįžęs iš komisijos pranešė, kad po 
kelių dienų teks išvykti į tolimus kraštus. 

Dabar kone kiekvieną dieną Pasvalio geležinkelio 
stotyje liejamos palydinčiųjų ašaros, skamba grau
džios naujokų dainos. Aną dieną didžiulis įkaušusių 
naujokų būrys bandė įvesti Pasvalyje savo tvarką. 
Griebė už ausų ir murkdė kiekvieną pasitaikiusį stri
bą. Vargšams naujokams nepasisekė, nes atskubėję 
kareiviai paleido į darbą šautuvų buožes, o naujokai 
— baslius. Aišku, mūsų laimėjo „nenugalimieji". 

Kad neitume į bažnyčią, 19 valandą mums buvo pri
sakyta rinktis gimnazijoje, kur vyks paskaita. Ną, ką 
gi. pirmiausia nubėgome į bažnyčią, o paskui — į gim
naziją. Po paskaitos prasidėjo šokiai. Vaitojo muzikos 
mokytojo Baniulio tampomas akordeonas, o salėje su
kosi tik keletas komjaunimo aktyvistų. Mes sėdėjome 
salės gale ir laukėme, kas čia bus. Mus akylai stebėjo 
susiraukusi inspektorė Stasė Valkūnaitė. 

Grįžome namo taip ir nepašokę. 
1950 metų balandžio 9 diena, Velykos. Anksti 

rytą skubame į bažnyčią, o iš ten — į gimnaziją, kur 
Šiandien organizuojama talka. Keletą valandų kasame 
duobes, sodiname medelius, tvarkome sporto aikštę. 

(B.d.) 
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KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠSILAISVINIMO DRAMOS IR 

TRAGEDIJOS 
ALGIS R E G I S 

Šiomis dienomis prisimena
me reikšmingą istorinę sukak
tį, kai atplėštas Klaipėdos 
kraštas po šešeto šimtmečių 
1923 m. sausio 15 d., grįžo 
prie savos tautos bendram 
valstybiniam gyvenimui. Šis 
seniai siektas džiaugsmingas 
įvykis, deja, yra skaudžiai ap
temdytas baisios tragedijos 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje, kai veik visi krašto gy
ventojai buvo priversti apleisti 
savo namus bei sodybas ir nie
kada negrįžti. Prabėgus daug 
laiko ir beliekant vis mažiau 
žmonių pergyvenusių tarptau
tines įtampas, dera bent min
timis į jas grįžti. 

Pasibaigus Pirmajam pasau
liniam karui, Rusijos imperi
jos pagrobti kraštai suskato 
atstatyti nepriklausomą gyve
nimą. Lietuva iškart atsirado 
labai keblioje būsenoje. Rusi
jai revoliuciniu keliu įsivedus 
komunistinę santvarką, jos 
vadeivos buvo priešingi caro 
pavergtų kraštų išsilaisvini
mui. Agitaciniu veržlumu ir 
militarinėmis priemonėmis jie 
stengėsi pasilaikyti juos So
vietų-Sąjungai. Lenkai, turė
dami daugiau tarptautinės 
įtakos, skelbė, kad Lietuva 
yra unijinė Lenkijos dalis. Ka
rą laimėję, santarvininkai pla
navo sukurti didelę Lenkiją, 
kaip „cardon sanitaire" atski-
riančią Rusiją nuo Vokietijos, 
kurioje komunistinės idėjos 
turėjo nemažą patrauklumą. 
Lietuvai vis vien išsikovojus 
nepriklausomybę, Prancūzijos 
laivynas santarvininkų vardu 
įsisteigė Klaipėdoje, kad vė
liau tą kraštą perleistų Lenki
jai. Iš visų pusių apsupta, Lie
tuva be išėjimo į jūrą būtų 
daug lengviau įspraudžiama į 
uniją. Tuo tikslu, jau iš anksto 
pagrobę Lietuvos sostinę Vil
nių, dabar per santarvininkus 
veržėsi gauti pavedimą perim
ti Klaipėdos kraštą savo val
džion. Lenkijai teko Europoje 
didžiausi senovinės Lietuvos 
Bieloviežo miškai. Vienintelis 
būdas juos pelningai išnaudoti 
būtų buvęs pigus rąstų pluk
dymas Nemunu į Klaipėdą, 
kurioje buvo išvystytos geriau
sios lentpjūvės. Nors Klaipė
dos kraštas buvo pripažįsta
mas, kaip lietuvių tautos dalis 
ir žadamąjį priskirti Lietuvai, 
tačiau vis buvo delsiama, kol 
staiga išryškėjo tarptautinė 
klasta. Ankstesniu susitarimu 
su prancūzais lenkai paruošė 
karinius laivus plaukti į Klai
pėdos uostą ir iškilmingo pa
rado būdu perimti krašto kon
trolę. Paradui skirtos vadovų 

naičio. Komitetas atsišaukė į 
krašto lietuvininkus, raginda
mas perimti krašto valdymą į 
savo rankas. Vyriausybe per 
privačius asmenis pasistengė 
sukurti palankesnę tarptauti
nę opiniją, o taip pat ir bū
dus, kaip sutikti nenumatytus 
pavojus. Ginkluotas pajėgas 
telkti ir nedelsiant sukilimą 
vykdyti teko Jonui Budriui. 
Pačioje sukilimo pradžioje Lie
tuvos vyriausybe perspėjo kai
mynines valstybes, kad tai 
krašto vietinių žmonių reika
las ir atsisakė bet kokios at
sakomybės dėl bręstančių įvy
kių. 

Sukilimas prasidėjo 1923 m. 
sausio 10 d. Po kelių dienų 
miesto apgulimo ir gyvybių 
aukų sukilėliai prasiveržė prie 
laivyno įgulos štabo. įstaiga 
buvo apšaudoma iš kulkosvai
džių. Prancūzai tikėjosi pa
galbos bent iš miesto admi
nistracijos ir ypač iš policijos, 
kuri atvirai talkino prancū

z a m s . Buvo stengiamasi iš
tverti, nors pagalba nepasi
rodė. Pagaliau, sprogus pro 
langą įmestai granatai, iš pre
fektūros pasirodė balta vėlia
va, pažyminti įgulos pasida
vimą. Lenkijos karo laivas 
„Pilsudskis", atplaukęs perim
ti krašto valdžią, buvo sutik
tas uosto krante išstatytomis 
lengvomis patrankomis ir pa
reikalauta kuo greičiausiai 
nešdintis šalin. Laivo vadas 
pareiškė, kad jie priima įsa
kymus tik iš prancūzų. Jis tik 
tuomet sužinojo, kad prancū
zai yra sukilėlių belaisviai ir 
negali duoti jokių įsakymų. 
Taip lenkų konspiracija dingo 
istorijos ūkanose. 

Toks drąsus ginkluotas žy
gis prieš Prancūzijos karines 
pajėgas buvo sensacija Euro
pos kraštuose. Tačiau. Rytų 
fronte nenugalėti, vokiečiai 
buvo grįžę namo su didele 
gausa ginklų. Išgirdus apie 
sukilėlių užimtą kraštą, jų 
karinis išdidumas ir vėl grįžo. 
Tilžėje ir Karaliaučiuje karo 
fronto veteranai šaukėsi Ber
lyno autorizavimo leisti jiems 
patiems ruoštis žygiui susi
grąžinti kraštą. Pagal de
monstracines kalbas, jie galėjo 
bematant suorganizuoti bent 
porą tūkstančių gerai ginkluo
tų fronto veteranų. Tačiau 
buvo nustebinti, kai iš Berly
no atėjo slaptos instrukcijos 
nekelti triukšmo ir užsilaikyti 
ramiai. Viešoji nuomonė, pa
lanki demonstracijoms, neži
nojo, kad akylus sukilimo pla
nuotojai jau iš anksto turėjo 
susitarimą su Berlynu dėl pa-

S K E L B I A I 

Klaipėdos uostas. G. Žilinsko nuotrauka CElta) 

uniformos iš anksto paruoštos šalinimo prancūzų ir lenkų 
jau kabėjo- lenkų konsulate įsistiprinimo Klaipėdoje bei 
Klaipėdoje. 

Dabar buvo aišku, kad išgel
bėti kraštą lemtingas momen
tas reikalavo dramatiško žy
gio. Tik nuginklavimas pran
cūzų, karo laivyno įgulos, dar 
prieš lenkams išsikeliant, ga
lėjo būti vienintelis atsaky
mas. Nenuostabu, kad kai ku
rie atsakingi asmenys Daugi
nosi plano; priversti pasaulinį 
karą laimėjusias galingas jė
gas nusilenkti dar tik atsista
tančiai, su labai ribotais ka
riniais ištekliais, valstybei. 
Tačiau tai buvo paskutinis 
lemtingas istorinis momentas. 
atitaisyti bent dalį per šimt
mečius vykdomos skriaudos 
nuo Baltijos krantų nustum
tam kraštui. Nepaisant labai 
nepalankių aplinkybių, drąsūs 
ir pasišventę tų laikų tautos 
vadovai ryžosi vykdyti šį labai 

krašte. Lenkai buvo apstulbę 
dėl tokios reikalų eigos, su
griovusios, kaip buvo atrodę, 
užtikrintą krašto perėmimą. 
Dabar jie laukė, kaip pasielgs 
Prancūzija. 

Prancūzijoje žinios apie ka
rinės įgulos nuginklavimą nu
stebino ir sukrėtė plačius ka
rinius ir visuomenės sluoks
nius. Radijas ir laikraščių 
priekiniai puslapiai sukėlė 
didelę emocinę reakciją. Kraš
tas, paaukojęs keletą šimtų 
tūkstančių karių gyvybių sun
kiai laimėtame kare ir išgy
venęs laimėjimo džiaugsmą, 
dabar patyrė grubų nuginkla
vimą ir karinio posto užėmimą 
mažai žinomos valstybės. Vi
sur skambėjo reikalavimai 
tuojau atstatyti padėtį ir kari
nę garbę. Atsiliepiant į tai, 
Paryžiuje paskubomis buvo 

pavojingą žygį. Šilutėje buvo šaukiamas parlamento posė-
skubiai sukurtas „Mažajai dis. Jame buvo pakviestas da-
Lietuvai gelbėti" komitetas, lyvauti laimėto pasaulinio 
vadovaujamas Erdmono Simo- karo herojus maršalas Vey-

gandas. Šių subruzdimų ei
goje, pagal neoficialų Lietuvos 
vyriausybės pasirengimą, 
atėjo žinia iš Klaipėdos, kad 
sukilėliai nelaiko prancūzų 
priešais, bet net draugais, kad 
sukilimas įvyko tik dėl vo
kiečių administracijos ir lenkų 
veržimosi į lietuvišką kraštą. 
-Oficialius sluoksnius labai su
ramino papildoma informaci
ja, kad, prancūzų įgulos vado
vybei davus garbės žodį, jog 
jie nesikiš į sukilimo reikalus, 
visi ginklai buvo grąžinti ir 
užtikrintas saugumas mieste. 
Dabar pradėta šaltai galvoti 
dėl reikalautos intervencijos. 
Parengties stovyje laukiantis 
laivynas būtų bejėgis partiza
niniame kare. Mintis siųsti 
sausumos dalinius į tolimą, 
nepažįstamą teritoriją pačia
me žiemos viduryje nerado 
paskatos. Buvo patogu nuspręs
ti pasiųsti komisiją „ištirti 
reikalus". Atskubėjusi komisi
ja ištyrė, kad lietuviškos vė
liavos plevėsuoja uoste ir 
mieste. Kad būtų užtikrinta 
tvarka ir saugumas, sukilėlių 
vadovybė pakvietė Lietuvos 
kariuomenę užimti miestą bei 
kraštą. 

Nors padėtis tuo tarpu apri
mo be karinių grėsmių, tačiau 
galutinis reikalų sutvarkymas 
tęsėsi dar daugelį metų. Vyko 
sunki diplomatinė kova su 
santarvininkais, ypač kad jie 
dar vis nepaliovė stengęsi su
teikti Lenkijai teisę dalyvauti 
krašto administravime. Tik 
1924 m. gegužės 8 d. ambasa
dorių konferencija, atstovauja
ma Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japoni
jos, Paryžiuje pasirašė Lietu
vos suverenumo Klaipėdos 
krašte pripažinimą. Tačiau ir 
tuo problemos nesibaigė. Klai
pėdos krašto reikalai ir Lietu
vos suverenumas dar buvo at
kakliai ginamas Tautų Sąjun
gos sesijose Ženevoje, Tarp
tautiniame Tribunole Hagoje 
ir valstybiniuose santykiuose 
su Vokietija Berlyne. 

Klaipėdos krašto išsilaisvi
nimas — tai tik vienas epizo
das iš daugelio Mažosios Lie
tuvos pastangų grįžti į bendrą 
valstybinį gyvenimą. Mažoji 
Lietuva ištvėrė tragiškus isto
rijos smūgius — žiaurias oku
pacijas, baudžiavas, marą, 
badmečius, kolonizacijas, nu
tautinimo prievartavimus, bet 
ji ryžtingai ištvėrė. Viso to ne
paisant, fiziškai ir dvasiškai 
pajėgi tautos dalis pati viena 
sukūrė pirmąją lietuvių kalba 
spausdintą knygą, periodinę 
literatūrą ir, reikšmingai da
lyvavusi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatyme, staiga nete
ko ateities, tarsi niekada ne
buvusi. Ji buvo išplėšta dviejų 
okupacijų genocido veiksmais 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje. Toks tarptautinis nusi
kaltimas negali pasilikti be 
civilizuoto pasaulio visuotinio 
dėmesio. Juo labiau negali 
būti užmirštos pastangos išsi
laisvinusios rietuvių tautos, 

LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI 

Lietuvių fondo 38-sis meti
nis narių suvažiavimas, įvy
kęs 2001 metų gegužės 19 
dieną, Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, Illinois valsti
joje, išklausęs Lietuvių fondo 
tarybos, patikėtinių tarybos, 
valdybos, kontrolės komisijos 
ir kitų komisijų bei įgaliotinių 
pranešimus bei suvažiavimo 
dalyvių pasisakymus, priėmė 
šiuos nutarimus: 

1. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių fondo nariams už nuola
tines aukas, didinant pagrin
dinį kapitalą; testamentų su
darytojams už palikimus Lie
tuvių fondui; spaudai, radijui 
ir televizijai už informacijas 
visuomenei. Visų dėka Lietu
vių fondo pagrindinis kapita
las praėjusių metų pabaigoje 
peraugo dešimties ir pusės 
milijonų dolerių sumą. Su
važiavimas džiaugiasi 2000 
metais gautais įnašais ir 
dėkoja Lietuvių fondo vadovy
bei, ypač tarybos ir valdybos 
pirmininkams Algirdui Osčiui 
ir Povilui Kiliui bei jų talki
ninkams už pastangas artėti 
prie vienuolikos milijonų dole
rių. 

2. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius 
padėti Lietuvių fondo tarybai 
ir valdybai ateityje siekti 
dvidešimties milijonų dolerių 
pagrindinio kapitalo, kad būtų 
galima dar daugiau remti li
tuanistini švietimą, kultūrą, 
jaunimą, jo sportinę veiklą, 
aukštąjį mokslą ir kitus svar
bius išeivijos bei Lietuvos rei
kalus. 

3. Suvažiavimas dėkoja už 
ligšiolinį pelno skirstymą ir 
pasisako, kad LF pelno skirs
tymo komisija ypatingą dė
mesį kreiptų į Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir užsienio lietu
vių jaunimo lituanistinį 
švietimą, mokyklines prie
mones, knygas, mokytojų stu
dijas, pačių mokyklų paramą 
ir jaunimo sportinę veiklą. 

4. Suvažiavimas pasisako, 
kad vienas iš Lietuvių fondo 
tikslų yra remti užsienio lietu
vių kultūrą, ir todėl prašo LF 
vadovybę, ir ypač LF pelno 
skirstymo komisiją, kreipti 
dėmesį ir dosniai remti Jung
tinių Amerikos Valstijų ir 
užsienio lietuvių ansamblius, 
chorus, dainų vienetus, šokių 
grupes, muzikus, kitus kul
tūrinės veiklos vienetus ir 
sporto vienetus, pagal vei
kiančius valstijos bei federa-
linius įstatymus. 

5. Suvažiavimas pasisako, 
kad ir šiais metais LF pelno 
skirstymo komisijos reikšmin-

per amžius drauge kovojusios 
už teisę gyventi ir mirti savoje 
žemėje. Tai Baltijos krašto se
nolių krauju ir darbu rašytas 
nemirtingas paveldėjimo tes
tamentas, paliktas vykdyti gy
vajai tautai. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrrOMOaUO.NAMU,SVBI^^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis » Ofl Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 We*t 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary Will train. Mušt 
ha ve v ai i d driver's license and tians-
portation Mušt be flucnt in Enghsh 
L.A. McMabon Wlndow VYashing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

ga pinigų dalis būtų paskirta 
užsienio lietuvių spaudai, ra
dijui, televizijai ir kitoms in
formacijos įstaigoms, nes jos 
buvo ir yra pagrindiniai visos 
lietuviškos veiklos palaikyto
jai. 

6. Suvažiavimas dar kartą 
ypatingai prašo visus lietu
vius sudaryti testamentus, 
atidaryti bankuose „trust* 
sąskaitas, arba kitokiais bū
dais dalį ar visą savo turtą pa
likti Lietuvių fondui, kad jų 
įnašai bei palikimai ir toliau 
amžinai remtų išeivijos ir Lie
tuvos švietimą, kultūrą ir jau
nimą. Suvažiavimas prašo 
Lietuvių fondo įgaliotinius 
atskirose vietovėse organizuo
ti specialius susirinkimus, ku
riuose pakviesti advokatai ar 
teisės žinovai paaiškintų tes
tamentų svarbą ir jų sudary
mo būdus. 

7. Suvažiavimas pakartoti-
*nai prašo, kad visos lietuvių 
šeimos kviestų arba patys 
naujais Lietuvių fondo nariais 
įrašytų savo vaikus, vai
kaičius, giminaičius, ir Lietu
vių fondo stipendijas gavusius 
studentus, nes tuo pratesime 
Lietuvių fondo ir išeivijos gy
vastį. Lietuvių fondo nariu-
kandidatu galima tapti su 
dešimties dolerių pradine au
ka ir ją vėliau padidinti iki 
šimto dolerių sumos, tada 
tampant lygiateisiu Lietuvių 
fondo nariu. 

8. Suvažiavimas prašo Jung
tinių Amerikos Valstijų Lietu
vių Bendruomenės ir kitų 
kraštų Lietuvių Bendruome
nių vienetus šiais 2001 metais 
savo apylinkėse pravesti nau
jų narių ir aukų vajus Lietu
vių fondo kapitalo padidini
mui, nes iki šiol Lietuvių fon
das didžiausią savo pelno dalį 
yra paskyręs Lietuvių Ben
druomenių projektams finan
suoti. 

9. Suvažiavimas pritaria 
siūlymui sudaryti jungtinę 
Lietuvių fondo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovų 
komisiją vienų metų laikotar
piui. Šios komisijos uždavinys 
botų išsamiai išnagrinėti pasi
keitusias lietuvių veiklos iš
eivijoje sąlygas, konstatuoti 

• naujus laiko reikalavimus ir 
įvertinti Lietuvių fondo teikia
mos paramos poveikį. Komisi
ja savo pasiūlymus dėl opti
malaus lietuviško paveldo 
išlaikymo ir rėmimo pateiktų 
Lietuvių fondo narių meti
niam suvažiavimui ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos sesijai 2002 metais. 

Nutarimų komisija: 

dr. Kazys Ambrazai t i s , 
Vytautas Kamantas , 

dr. Ferdinandas Kaunas , 
Rūta Staniul ienė , dr. J o n a s 

Valaitis 

Grožio salone „EBte Family | 
Hair Care" dirba lietuvė kos-
metologė-manikiūristė Džiną 

Adresas: 4808 W.83St , 
Burbank. Tel. 706-499-0994. 

Kitame salone — 
16855 & 80ti Ave, TMsy Park, 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

I Tel. 708444-2421. J j 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

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

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

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automob:'. 
Darbas šiaurės-'vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

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

KRIKŠČIONIŠKOS 
KNYGELĖS — 

VILNIAUS KRAŠTO 
NAŠLAIČIAMS 

Lietuvos Biblijos draugija 
ėmėsi iniciatyvos krikščioniš
komis knygelėmis aprūpinti 
Vilniaus krašto vaikų globos 
įstaigas. Artimiausiu metu, 
kaip informavo Biblijos drau
gijos vykdomasis direktorius 
dr. Mykolas Mikalajūnas, su 
knygelių siuntomis ketinama 
aplankyti Eišiškių ir Švenčio
nių našlaičius. Krikščioniškos 
knygelės nupirktos už UAB 
„Ryšių statyba" paaukotus pi
nigus. 

Si bendrovė, pasak dr. M. 
Mikalajūno, — viena iš šešių, 
atsiliepusių i Biblijos draugi
jos laišką Vilniaus miesto ir 
apskrities verslininkams su 
prašymu paaukoti lėšų, už ku
rias būtų galima parūpinti 
krikščioniškos literatūros Vil
niaus krašto vaikų globos 
ištaigoms. Laiškas su išsamia 
informacija apie Biblijos drau
gijos veiklą ir sumanytą misi
ją buvo išsiuntinėtas 181 ad
resu — didžiausių bendrovių, 
įstaigų vadovams. 

Lietuvos statistikos departa
mento, Valstybinė atominės 
energijos saugos inspekcijos 
bei „Neringos" viešbučio vado
vai, gavę Biblijos draugijos 
laiškus, perskaitė juos bend
ruose darbuotojų susirinki
muose, ir žmonės pagal išga
les aukojo kilnioms misijoms. 
Draugija jiems visiems nuošir
džiai dėkoja. 

Tačiau daugumos verslinin
kų abejingumas Biblijos drau
gijos direkciją labai nuliūdino. 
Argi ne malonu jiems būtų 
žinoti, sakė dr. M. Mikalajū
nas, kad už jų paaukotus pini
gus pasipildė mokyklų, globos 
namų bibliotekų fondai, kad 
ne vienas vaikas galbūt pirmą 
kartą savo gyvenime galėjo 

„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. 

L'NION PIER— vasarnamis ramioje 
vietoje, arti krautuvių ir restoranų. 

Modernūs patogumai — vėsintuvas, 
mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia 

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

Tel. 616-469-4826. 

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

$600 per mėnesį. 
Tel. 630-257-3365, 

palikti žinutę. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

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

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

773-585-9500 

susipažinti su pasaulinės kul
tūros lobynu, prisiliesti prie 
Šventojo Rašto — šios knygų 
knygos bei kitų krikščioniškų 
leidinių, kad užaugęs jaukiai 
jaustųsi dailės muziejuose, 
kuriuose eksponuojami praei
ties epochų šedevrai daugiau
sia remiasi bibliniais siuže
tais. 

Per ankstesnę, keletą metų 
vykusią akciją „Šventasis Raš
tas — Lietuvos mokykloms" 
už aukotojų lėšas buvo parū
pintos Biblijos 200 Vilniaus 
apskrities pagrindinių bei vi
durinių mokyklų. Šiam tikslui 
daugiausia lėšų aukojo moky
tojai, pensininkai, literatai. 

Lietuvos Biblijos draugija 
yra visuomeninė organizacija, 
kurią 1992 metais įkūrė aš
tuonių krikščionių bažnyčių 
atstovai. Vienas jos tikslų — 
versti į lietuvių kalbą ir leisti 
Šventąjį Raštą bei kitą krikš
čionišką literatūrą, platinti ją 
prieinamomis kainomis, ieško
ti galimybių šias knygas dova
noti negalintiems jų nusipirk
ti. (Elta) 

* Antrąją vietą pagal par
d a v i m u s Lietuvos alaus rin
koje užimanti Utenos ben
drovė „Utenos alus" jau šių 
metų rudenį ketina pradėti 
virti „Carlsberg" alų ir jį ek
sportuoti į Baltijos valstybes. 
Tam, kad šie planai būtų 
įgyvendinti, jau vasarą Ute
nos alaus darykloje prasi
dės pirmieji bandymai virti 
„Carlsberg" alų. Bendrovės 
„Jungtinis alaus centras*, 
platinančios „Utenos alaus" ir 
„Švyturio" produkdją, gene
ralinis direktorius Tomas Ka
činskas teigė, kad Utenos 
įmonė teise pradėti bandymus 
virti .Carlsberg" alų gavo tik 
pagaminusi aukščiausios ko
kybės pilstomą alų „Utenos 
Premium*. m n 
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ORANŽINIAI DVIRAČIAI VILNIUJE 
Vilniaus gatvėse netrukus 

pasirodys pirmieji oranžiniai 
dviračiai, skelbiantys akcijos 
„Dviratis išrastas. Važiuok 
oranžiniu!" pradžią. Vilniaus 
miestui ir savivaldybei pri
klausančiais dviračiais su už
rašu „Vilniaus miesto savival
dybė" darbo dienomis miesto 
centre nustatytoje zonoje ga
lės važinėti ir vilniečiai, ir 
miesto svečiai. 

Birželio 3 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės kiemelyje vyko 
oranžinių dviračių pristaty
mas, į kurį miesto meras 
Artūras Zuokas bei šios akci
jos rėmėjai atvyko šiais nau
jaisiais dviračiais. Vilniaus 
meras tvirtino, jog modernus 
miestas neįsivaizduojamas be 
ekologiškai švarių transporto 
priemonių — ši akcija ragina 
rinktis vieną ekologiškiausių 
— dviratį, kuris turi pasiekti 
kiekvieną vilnietį. 

A Zuoko teigimu, šia akcija 
taip pat siekiama spręsti ir 
susisiekimo bei automobilių 
pastatymo miesto centre, kur 
didžiausi transporto srautai, 
problemą, o dviračiu nuvykti 
galima kur kas greičiau nei 
automobiliu. 

Mero nuomone, ši akcija — 
ir paskatinimas Vilniui tapti 
dviračių miestu, o ateityje 
galbūt galima sulaukti ir dvi
račių sporto olimpinių čem
pionų. Paklaustas, ar nemano, 
jog Vilniaus centre palikti be 
priežiūros dviračius yra per 
daug rizikinga, A. Zuokas 
sakė, jog jis yra pakankamai 
geros nuomonės apie vilnie
čius ir mano, kad žmonės — 
pati geriausia kontrolė, tai 
bus geras miestelėnų moralės 
išbandymas. 

Oranžiniams ir visiems ki
tiems miesto dviračiams bus 
skirtos specialios oranžinės 
stovėjkBOBttikštelės, Jau dabar 
aikštelės 1 įrengtos 90 miesto 
vietų centre. Jose — 250 
stovų, 500 vietų dviračiams. 
Važiuoti oranžiniu dviračiu 
bus galima tik numatytoje 
miesto zonoje, pažymėtoje 
žemėlapiuose šalia dviračių 
stovėjimo aikštelių. Jei polici
jos pareigūnas pamatys dvi
ratininką su oranžiniu dvi
račiu už numatytos zonos 
ribų, jis mandagiai paprašys 
grįžti į „oranžinę" zoną. 

Oranžiniai dviračiai apsau
goti ne tik ryškia spalva, 
užrašu „Vilniaus savivaldybė", 
bet ir iškaltais specialiaisiais 

ženklais. Šiomis dienomis 
baigta žymėti 12 kilometrų 
dviračių takų Vilniaus centre. 
Bendras pažymėtų dviračių 
takų ilgis sostinėje šiuo metu 
siekia daugiau nei 30 kilo
metrų. Dviračiai skiriami Se
namiesčio, Naujamiesčio, Šni
piškių, Antakalnio ir Žvėryno 
seniūnijoms. Dviračiais turi 
teisę važinėtis ne jaunesni, 
kaip 12 metų amžiaus Vil
niaus miesto gyventojai bei 
svečiai, o naudotojo atsako
mybė sprendžiama šalies 
įstatymų nustatyta tvarka. 
Oranžiniais dviračiais galima 
važinėtis darbo dienomis. Pa
sibaigus darbo dienai, komu
nalinio ūkio darbuotojai visus 
dviračius pastato į oranžinius 
stovus. Dviračiai prie stovų 
prirakinami 22 valandą, o 5 
valandą ryto atrakinami. Ant 
dviračių stovų pakabinamos 
dviračių trasų bei stovėjimo 
vietų išdėstymo schemos. 

Už dviračių eksploatavimą 
ir priežiūrą atsakingos Sena
miesčio, Naujamiesčio, Šnipiš
kių, Antakalnio, Žvėryno se
niūnijos ir jų uždarosios ak
cinės bendrovės. Ekologinė 
policija, aptikus dviratį už 
nustatytų Senamiesčio, Nau
jamiesčio, Antakalnio, Šnipiš
kių, Žvėryno seniūnijų ribų, jį 
grąžins į artimiausią seniū
niją. Dviračių eismo saugumą 
„oranžinėje" zonoje užtikrins 
Vilniaus miesto Vyriausioji 
policijos būsinė įstatymų nu
statyta tvarka. 

Akcija tęsis iki spalio 1 die
nos, ją tikimasi pratęsti ir 
ateinančiais metais. Akcijos 
„Dviratis išrastas. Važiuok 
oranžiniu!" dviračių vertė — 
270,000 litų, kuriuos finansa
vo uždaroji akcinė bendrovė 
(UAB) „Rubikon apskaitos sis
temos", UAB „Panoden", 
UAB „Utenos alus", UAB 
„Unicom", UAB „TV3", UAB 
„Baltik Vairas", UAB „Pieno 
žvaigždės". UAB „Lietuvos 
draudimas" su Vilniaus mies
to savivaldybe pasirašė drau
dimo sutartį, kuri numato 
draudiminę apsaugą nuo ava
rijų, trečiųjų asmenų nusi
kalstamos veiklos ir kitais at
vejais. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
investavo į dviračių takų tie
simą bei pastatė dviračių sto
vus. Bendra šiais metais į dvi
račių infrastruktūrą Vilniaus 
mieste skiriama pinigų suma 
siekia 0,5 mln. litų. <BNS) 

PRIZININKAMS — 
ATMINIMO MEDALIAI 

Neseniai Austrijoje ir Vokie
tijoje vykusių pasaulio jauni
mo (iki 19 metų) sportinių 
šokių čempionatų prizinin
kams bei jų treneriams penk
tadienį Kūno kultūros ir spor
to departamente įteikti atmi
nimo medaliai „Už aukštus 
sporto pasiekimus". 

Sveikindamas šokėjus, de
partamento generalinio direk
toriaus pavaduotojas Algirdas 
Raslanas pasidžiaugė, jog tik
rai turim lietuvišką sportinių 
šokių mokyklą, kuri nuolat 
papildoma kitų šalių patirti
mi. Anot A Raslano, šokėjų 
pergales lemia ir aktyvi šalies 
sportinių šokių federacijos 
(LSSF) veikla bei sportininkų 
tėvų parama. 

LSSF prezidentas Česlovas 
Norvaiša pažymėjo, jog mūsų 
šalyje išaugo jau nemažas bū
rys šokėjų, kovojančių dėl 
aukščiausių titulų. Pasak Č. 
Norvaišos, tai didžiulis siste
mingai dirbančių trenerių 
nuopelnas. 

Atminimo medaliais ir LSŠF 
prizais buvo apdovanoti Aust 
rijoje vykusio pasaulio jauni
mo klasikinių sportinių šokių 
čempionato nugalėtojai Ma
rius Kriukelis ir Kristina Va-
liūnaitė iš Kauno „Kaspino" 
klubo, jų treneriai Giedrius 

Januškevičius ir Daiva Dacke-
vičienė, pasaulio pirmenybių 
bronzos medalių laimėtojai 
Vaidotas Lacitis ir Aurelija 
Griciūtė iš Vilniaus „Dilek-
sos", jų treneriai Juozas Alek
sandravičius ir Ina Griciu
vienė bei Vokietijoje vykusio 

DRAUGAS, 2001 m. biržei .3 7 d., ketvirtadienis 

Vilniaus meras Artūras Zuokas ir akcijos „Dviratis išrastas. Važiuok oranžiniu" rėmėjai pristatė pirmuosius 
oranžinius dviračius, kuriais nuo birželio 6 d. galės važinėti vilniečiai bei sostinės svečiai. 

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka. 

RUSIJOJE ATLYGINIMAI MĖŠLU 
Amerikiečių spauda vis daž

niau aprašo ekonominius sun
kumus Rusijoje, ypač labai 
uždelstus, įvairiais būdais mo
kamus atlyginimus. Valstybė, 
jos institucijos yra skolingos 
šimtus milijonų dolerių nesu
mokėtų atlyginimų darbuoto
jams mokyklose, ligoninėse, 
fabrikuose, kasyklose ir ka
riuomenės daliniuose. Atlygi
nimai dažnai mokami ne rub
liais, bet duona, mėsa, gyvulių 
ėdesiu, įrankiais, baldais, 
skalbimo mašinomis, dvira
čiais ir t.t. Valstybės tarnau
tojų atlyginimai išmokami rub
liais vėluoja mėnesiais, ar 
net metais. 

Rublio vertės pakeitimas 
1998 metais padėjo preziden
tui Putin sumažinti valstybės 
tarnautojų algų skolą apie 40 
procentų, iki 32.8 milijardų 
rublių bendros sumos, tačiau 
valstybė liko skolinga 1.14 
mlrd. dolerių savo tarnauto
jams. 

„Chicago Tribūne" 2001.05. 
31 laidoje Colin McMahon ap
rašo naują atlyginimų išmo

kėjimo būdą Vača vietovėje, 
netoli Nižny Novgorod, kur 
yra žemės ūkio kraštas ir dir
voms bei daržams tręšti reika
lingas gyvulių mėšlas. 

Vača ligoninės personalui al
gos nemokėtos net nuo pernai 
metų. Administracija pasiūlė 
gydytojui ir medicinos sese
rims už 2000 m: gruodžio mė
nesį po 3 tonas gyvulių mėšlo. 

Pasiūlymas labai praktiš
kas, nors jis sukėlė ligoninės 
personalo pasipriešinimą. Ad
ministracijos pasiūlymas liko 
neįgyvendintas, nes 3 tonų 
mėšlo atvežimas kainavo 500 
rublių. O iš kur gauti tuos 
rublius? 

Ligoninės gydytojas pasis
kundė Maskvai. Juoką kelian
tis atlyginimas pateko į spau
dą. To~ dėlei Vača miesto me
ras skubiai sutvarkė mokėji
mą rubliais, o ne mėšlu, ligo
ninės personalui. Visi praėję 
mėnesiai iki šių metų gegužės 
galo buvo apmokėti rubliais 
(ačiū spaudai), patiems palie
kant mėšlo pirkimą. 

Br. J. 

pasaulio jaunimo Lotynų 
Amerikos sportinių šokių čem
pionato bronzos medalininkai 
Klaipėdos „Žuvėdros" klubo 
šokėjai Martynas Kūra ir Ka
rina Kašėtaitė, kuriuos treni
ruoja Skaistė ir Romaldas 
Idzelevičiai. 

Pasaulio pirmenybėse Aust
rijoje dalyvavo 62 poros iš 35 
šalių, o planetos pirmenybėse 
Vokietijoje — 73 poros iš 41 
valstybės. (Elta) 

* Dėl Baltijos jūroje neto
li Klaipėdos išbyrėjusių ir 
aplinką užteršusių talpintuvų 
iš Vokietijoje gyvenančio laivo 
savininko tikėtasi prisiteisti 
405,700 litų. Bet Klaipėdos 
apygardos teismas Klaipėdos 
regiono aplinkos apsaugos de
partamento ieškinio nenagri
nėjo, aiškindamas tuo, kad by
la turi būti nagrinėjama pagal 
atsakovo gyvenamąją vietą — 
Vokietijoje. ILR,EIU) 

Neseniai Austrijoje ir Vokietijoje vykusių pasaulio jaunimo (iki 19 m.) sportinių lokių čempionatų prizininkams 
bei jų treneriams Kūno kultūros ir sporto departamente jteikti atminimo medaliai ,,Už aukštus sporto pasieki
mus" M»- laliais buvo apdovanoti Austrijoje vykusio pasaulio jaunimo klasikinių sportinių iokių čempionato nu
galėtojai Marius Kriukelis ir Kristina Vnliunaitė i*. Kauno ,,Kaspino" klubo (viduryje), pasaulio pirmenybių 
bronzos medalių laimėtojai Vaidotas Išeitis ir Aurelija Griciūtė ii Vilniaus „Dileknos" (dešinėje), ir Vokietijoje 
vykusio pasaulio jaunimo Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionato bronzos medalininkai, Klaipėdos 
„Žuvėdros" klubo šokėjai Martynas Kūra ir Karina Kašėtaitė. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr 

TARP MEDŽIO 
SKULPTŪRŲ ŠACHMATŲ 

LENTA 
Trakų pilies menėse laikinai 

įsikūrė skulptoriaus Vytau
to Ulevičiaus mažoji medžio 
plastika. Atidaromoje paro
doje — daugiau kaip pus
šimtis autorinių darbų, kurių 
didžioji dalis iki šiol viešai ne
buvo rodyta. 

V. Ulevičius yra sukūręs 
apie 200 įvairių ąžuolinių 
skulptūrų, kuriose vyrauja is
torinės, mitologinės, religinės 
ir tradicinio liaudies meno te
mos. Už savo kūrybą V. Ule
vičius du kartus buvo 
išrinktas ir karūnuotas Lietu
vos medžio drožėjų Meistrų 
meistru. 

Iš mažosios medžio plastikos 
darbų Trakų pilyje išsiskiria 
2,5 m ilgio ir tokio pat pločio 
šachmatų lenta, kurios figūros 
siekia vieno metro aukštį. Ši 
šachmatų lenta yra viena di
džiausių Lietuvoje. 

Liepos mėnesį V. Ulevičiaus 
paroda „Mažoji medžio plasti
ka" persikels į Vilniaus rotu
šę. Čia vyksiančiame „Vil
niaus tauro" šachmatų tur- I 
nyre V. Ulevičiaus sukurta 
šachmatų lenta taps žinomų 
politikų susirėmimo vieta. 

(Elta) 

Po sunkios ligos mirė 

A-1 A. 
ADELĖ BJ iLTRUŠAITIS-

LAUJIIECKYTĖ 
-

1932-2001 
Gimė Lietuvoje, Plu t įgės parapijoje, Prūsalių kaime. 
Amerikoje gyveno n uo 1949 metų. Gyveno Čikagos 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: vyras šaitanas, sūnus Algirdas su žmona 

Robbin, jų vaikai Sana, David ir Elana, duktė Siga su vyru 
Randy Moline bei jų va ikai Tommy, Eddie, Anna ir Stefa 
bei kiti giminės Ameril<:oje ir Lietuvoje. 

A.a. Adelė buvo mama a.a. Arūno. 
Velionė priklausė L i etuvių Bendruomenei. 
A.a. Adelė bus paša r rota penktadienį, birželio 8 d., nuo 

4 v.p.p. iki 9 v.v. Petkų s Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birž eli o 9 d. Iš Petkus Lemont laidojimo 
namų 9:30 v.r. velionė bus išlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos ba žnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišio s už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazim iero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba 
„Saulutei". 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyrai i, sūnus su šeima, duktė su 
šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
wwv r .petku8funeralhomes.com 

I 

A. t A. 
EDMUNDUI SVENTICKUI 

mirus, žmoną REGINĄ, sūnų E D V A R D Ą , dukrą 
IRENĄ ir jų šeimas atsiskyrimo skausme nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Krikšto duktė Irena Kazėnienė 

Janina Racevičienė 

Andrius Racevičius 

Ilgamečiui LFK „Lituanicos" rėmėjui 

A.tA. 
JONUI SVARUI 

mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI, dukrai MARIJAI, 
sūnums JUOZUI ir JONUI bei kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Čikagos LFK „Lituanicos " valdyba 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAI 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuarna easer and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm When you're ready to return, you'H enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out vvhat a world of difference SAS 
can make for your next tnp Just ca« your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsrte at www.scandinavan.net. 

fl*M« 
SK946 
SK 744 
SK 743 
SK943 

M M 
CNcago 
Stockholm 
Vir»u% 
Cooenhagen 

fe 
Stockhotm 
Vitruus 
Cocenhagen 
Chicago 

* V VGu* *^er* *0 C\jnqr ***Out "C<* 

hpr tn 
4:20 pm 
9-20 am 
1:40 pm 
330 pm 

Tmt AfrnMf Tlnw 

?35am»l 
11 50 am 
2:20 pm 
S 40 om 

http://petku8funeralhomes.com
http://www.scandinavan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

MAŽOSIOS LIET UVOS 
REZISTENCINIS SĄJUIHS KVIEČIA 

MLR Sąjūdžio valdyba kvie
čia visus sąjūdžio narius ir 
Mažosios Lietuvos reikalais 
bei likimu besirūpinančią vi
suomenę dalyvauti MLR Sąjū
džio visuotiniame suvažiavi
me, š.m birželio 9 d., Šeštadie
nį, vyksiančiame Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje, 6500 So. Pu-
laski Rd., Čikagoje. 

Šis suvažiavimas sutampa 
kartu su ten pat vyksiančiu 
Mažosios Lietuvos fondo suva
žiavimu, todėl abu suvažia
vimai bus pradėti dalyvių re
gistracija ir bendru iškilmingu 
atidarymu. 

Registracija prasidės 8:15 
vai. r.'; ją vykdys ir informa-
riją te3u~dr. Martynas Bunti-
nas ir talkininkai. 

8:45 vai. — oficialų suva
žiavimų atidarymą atliks ir iš
kilmingąją dalį ves Vilius 
Trumpjonas. 

Lietuvos himno giedojimui 
vesti kviečiama Lietuvos pajū
rio dukra Aldona Buntinaitė. 

Kvietimą į prezidiumą vyk
dys Vilius Trumpjonas. 

MLR sąjūdžio ir ML fondo 
mirusių narių pagerbimą at
liks Algis Regis. 

Im 'okaciją sukalbėti kvie
čiam: is ev. liuteronų vyskupas 
Hans as Dumpys. 

Po i .o vyks suvažiavimo svei-
kinim ai žodžiu. 

Sve. kinimus pabaigus, 9:15 
vai. f irasidės MLR sąjūdžio 
visuot nis susirinkimas, kuris 
Ievai Jankutei pirmininkau
jant, v yks šia tvarka: 

1. -1 998 m. suvažiavimo To
ronte, Kanadoje, protokolo 
skaityi nas ir jo priėmimas. 
Skaity.' > Irena Meiklejohn. 

2.- IILR sąjūdžio valdybos 
narių i :r pirmininko Algio Re
gio pranešimai. 

3. - Diskusijos dėl praneši
mų. 

4. - Be ndros mintys dėl toli
mesnės v eiklos. 

5. - ML J i sąjūdžio valdybos 
atsistatyc linimas ir naujos val
dybos rin! ūmai. 

6. - Baigiamosios mintys ir 
susirinkin 10 uždarymas 

Šiam susirinkimui pasibai
gus, po trumpos pertraukėlės 
ten pat vyks Mažosios Lietu
vos fondo • visuotinis susirinki
mas. Visi fondo nariai ir 
svečiai kviečiami jame daly
vauti. 

Visi tie, kurie pietaus 
„Vaiko vartų į mokslą" lė
šų telkimo gegužinėje, tuo pa
čiu metu parems vieno Lietu
vos vaiko visos dienos aprūpi
nimą valgiu. Gegužinė vyks 
liepos 1 d., sekmadienį, nuo 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
kiemelyje, Lemonte. „Vaiko 
vartų į mokslą" būrelis remia 
pomokyklinius centrus Vilniu
je, Marijampolėje, Kazlų Rū
doje, Naujoje Akmenėje, Obe
lų bei keliuose kituose Lietu
vos kaimuose. Būrelio narės 
kartu su centrų darbuotojais 
centruose baigė pirmuosius 
gatvės ir asocialių šeimų vai
kų charakterio ugdymo prog
ramos metus. Tuo pačiu būre
lis padeda, rūpintis ir materia
liais vaikų ir centro poreikiais 
- mokslo reikmenimis, pietu
mis ir pan. Čikagos ir apylin
kių visuomenė kviečiama į lė
šų telkimo gegužinę liepos 1 d. 
Bus galima nusipirkti pietus, 
išmėginti laimę loterijoje, pa
siklausyti brolių Švabų muzi
kos, atsivežti vaikus, • kurie 
galės dalyvauti įvairiuose už
siėmimuose. 

Čikagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama dalyvau
ti kun. dr. Kęstučio Trimako 
knygos apie Lietuvos jaunimą 
pristatyme. Vakaronė vyks 
birželio 15 d., penktadienį, 7 
vai.v. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Knygą aptars psi
chologas dr. Algis Norvilas. 

,Dr.iu(jn knygynvlyjv 
Dar turime tokiu knygų: 
A. Vidžiūnas „Jono Jablons

kio akcentologija" - 8 dol.; 
S. Coolidge „Ką nuveikė 

Keitė" - 10 dol.; 
A. Macijauskas „Kaimo tur

gūs" - 15 dol.; 
I. Mitroff „Kaip neklysti 

šiais beprotiškais laikais" - 10 
dol.; 

P. Dirgėla „Karalystė" - 12 
dol.; 

R. Gibson „Karnavaliniai 
drabužiai ir grimavimas" - 8 
dol.; 

M. Driuonas „Karūna ir 
nuodai - vyrų teisė" - 12 dol.; 

S. Paltanavičius „Kas gire
lėj ošia" - 5 dol.; 

Č. Aitmatovas „Kasandros 
ženklas" -»10 dol.; 

Prie kiekvienos knygos pra
šome pridėti siuntimo mokestį 
- 3.95 dofcr4£i užsisakote dvi 
ar daugiau knygų, tuomet už 
kiekvieną knygą - doleriu 
daugiau. 

Prof. Vilius Pėteraitis 
sekmadienį, birželio 10 d., 1 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje supažindins Čikagos lietu
višką visuomenę su Mažosios 
Lietuvos enci klopedija, Mažo
sios Lietuvo-5 fondo išleistu 
monumentali i veikalu. Ten 
pat vyks ir ML fondo išleistų 
knygų paroda. Visi kviečiami 
susipažinti su šiuo unikaliu 
veikalu, apžiūrėti parodą, pa
sinaudoti galimybe įsigyti nie
kur kitur negaunamų ver
tingų leidinių. 

J a u i i sekmadienį — lab
daros koncertas „Laumes juos
ta". Birželio 10 d. 12:30. vai. 
p.p. į PLC Lietuvių fondo salę 
visus kviečia jSaulutė". Bilie
tai gaunami jSeklyčioje" ir 
prie įėjimo koncerto dieną. 

S l< *_» / / > / # » > «-» / 
• Namams ;pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirt imi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0566. TRANSPOINT 
— patikimiausias ry iys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

x Karaliaučiaus srities 
l ietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $160 — Vytautas ir Val
demarą Rašytinis. $100 — 
Kristina Švarcas. $60 — Ju
lius ir Adelė Balsiai; Irena 
Kairys; Viktoria Karaitis; dr. 
Audronė Meškauskas; prof. 
Balys Račkauskas; Linas ir 
Rima Sidrys. $40 — Antanas 
Osteika; Jonas Rejeris. $36 — 
Valerija Aukštikalnis. $25 — 
Sofija Klevas $20 — Algis 
Kazlauskas; George Sved. $15 
— Petronėlė Cicėnas. $10 — 
Kazys ir Louise Bacanskas. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60640-
7011. (Skelb.) 

2000-2001 mokslo metų Maironio lituanistinės mokyklos abiturientai. I eilėje: Viktoras Česas. Skaiste Jagela-
vičiūtė. Julius Gylys, Rūta Grigaliunaite. Linas Mikalčius. Andrea Mikėnaite, Aleksas Modestas. Liana Modes-
taitė, Justinas Novak. II eilėje: Justas Palionis. Vilija Pakalniškytė. Mykolas Pumputis, Vakare Petroliunaite, 
Mykolas Vodicka. Krista Plačaite, Aras Zygas, Jazminą Pumputyte '.abiturientų tarpe taip pat buvo Krista Nor
kute). 

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Pavasario saulei šviečiant, 
žaliuojantį gegužės mėnesį, 19 
dieną, į Pasaulio lietuvių cent
ro Lietuvių fondo salę susirin
ko daug svečių. Jie susirinko 
iškilminga proga — vyko Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
užbaigimas ir abiturientų pa
gerbimas; susirinko mokinių 
tėveliai, giminės, garbės sve
čiai ir draugai, atvykę pasvei
kinti vaikus ir jais pasi
džiaugti. 

Iš pat pradžių buvo kuo 
džiaugtis, kai po iškilmingo 
vėliavų įnešimo ir himnų 
aukštai iškėlus tautines juos
tas, maršui grojant, pražy
giavo aukštesniosios mokyklos 
mokytojai: Ramutė Lukošiūtė, 
Vilija Ąžuolaitienė, Vaidotas 
Januškis ir Gražina Sturo
nienė. Po jų ėjo mokyklos di
rektorė Eglė Novak ir svarbūs 
šios džiaugsmo dienos dalyviai 
— abiturientai: Viktoras Če
sas, Rūta Grigaliūnaitė, Ju
lius Gylys, Skaistė Jagela-
vičiūtė, Lina Mikalčius, An
drea Mikėnaitė, Liana Modes-
taitė, Aleksas Modestas, Kris
ta Norkutė, Justinas Novak, 
Vilija Pakalniškytė, Justas 
Palionis, Vakarė Petroliunai
te, Krista Plačaitė, Mykolas 
Pumputis, Jazminą Pumpu
tytė, Mykolas Vodicka ir Aras 
Žygas. Mergaitės buvo gražiai 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, o berniukų, vilkinčių 
kostiumus, kaklaraiščiai žydė
jo kaip tie pirmieji pavasario 
žiedai — kol kas gležni, bet 
tiesūs, stiprūs ir pilni pasiti
kėjimo, kad greitai sužydės 
visiškai. 

Abiturientams ir kitiems 
mokiniams prelatas I. Urbo
nas pritaikė savo invokaciją, 
patardamas, kad maldoje rei
kia padėkoti mokytojams už 
kantrybę, mokant ir auklė
jant, tėveliams už vežiojimą, o 
vasarą kunigas prašė Dievulio 
palaimos atostogaujant. 

Po to girdėjome jaudinant} 
direktorės Eglės Novak atsi
sveikinimą su Maironio mo
kykla, nes po 11-kos metų ji 
vairą perduoda Audronei Elvi-
kienei. E. Novak visus pasvei
kino ir apgailestavo, kad jau 
ateinantį rudenį nesutiks mo
kinių. J i kalbėjo apie mokyk
los pažangą: mokykla išaugo 
ne tik dvigubai, bet trigubai 
— buvo pristatyti du priesta
tai, kur bus įrengtos naujos 
klasės. Mokinių skaičius nuo 
148 vaikų išaugo iki beveik 
400, o mokytojų — nuo 15 iki 
50, įskaitant padėjėjus. Įsigyti 
mokyklos marškinėliai, krep
šiai ir kepuraitės. Pradėtas 
žygis siekiant įkurti mokyklos 
vėliavą. Mokykla turi savo 
dainą ir gražių tradicijų. Di
rektorė širdingai padėkojo vi
siems, kurie padėjo jai įvyk
dyti įvairius pagerinimus: mo
kytojoms, tėvams, tėvų komi
tetui, centro valdybai ir ypač 
savo vyrui Ray bei vaikams — 
Justinui, Andriui ir Raimun
dui, kurie taip noriai prisidėjo 
prie jos darbo. Abiturientams 
ji palinkėjo siekti tolimesnių 
mokslo viršūnių, o visiems ki
tiems atsisveikindama palin

kėjo, kad jų mokykla gyvuotų 
daug daug metų, kad augtų, 
kad plėstųsi ir kad jos moki
niai garsintų Maironio vardą 
visoje Amerikoje. 

Po direktorės žodžio vyko 
garbės svečių pristatymas: at
vyko Regina Kučienė, PLB 
Švietimo komisijos pirm.;Birutė 
Vindašienė, LB Vidurio vaka
rų apygardos pirm.; Juozas Po-
likaitis, JAV LB Švietimo tary
bos narys; Nijolė Nausėdienė, 
Lemonto Lietuvių Bendruo
menės pirm. Daug gražių min
čių svečiai iškėlė savo sveiki
nimuose: pvz., J. Polikaitis 
siūlė, kad jaunimas Lietuvą 
suvoktų ne tik kaip žemės ga
balą prie Baltijos jūros, bet su
prastų, kad Lietuva yra kiek
viename iš mūsų — mes esa
me Lietuva! 

Po to direktorė pristatė vi
sus mokytojus ir padėjėjus bei 
tėvų komiteto pirmininkę Re
giną Šaulienė ir Irmą Watson, 
visoms įteikė po gėlytę (gra
žus mokytojų pagerbimas jau 
vyko prieš mėnesį, kai tėvų 
komitetas buvo suruošęs pa
vasario pietus). Lemonto Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkė N. Nausėdienė įteikė 
žymenis mokytojoms, ilgiau
siai išdirbusioms Maironio 
mokykloje: Rasai Poskočimie-
nei (24 metai), Agnei Katiliš-
kytei-Berner (25 metai), Mil
dai Praninskier.ei (12 metų), 
Audronei Elvikienei (12 me
tų), Aldonai Rauchienei (10 
metų) ir Eglei Novak (12 me
tų). 

Švietimo tarybos rašinių ir 
piešinių konkursų premijas 
įteikė J. Polikaitis. Maironio 
mokyklos mokiniai konkur
suose gausiai dalyvavo ir lai
mėjo net 17 premijų. 

Pagal Maironio mokyklos 
tradiciją šešto skyriaus mo
kinius pasveikino jų mokyto
jas Gintaras Laurinaitis, lin
kėdamas sėkmės žengiant į 
aukštesniąją pakopą. Kiekvie
nam jis įteikė atestatą ir Da
nutės Bi'ndokienės knygą „Lie
tuvių šeimos tradicijos". Gin-

*tarė Radvilaitė ir Matas Ta
mošiūnas, atstovaudami savo 
klasei, gražiai pasveikino abi
turientus. 

Pagaliau priartėjo svarbiau
sias programos momentas — 
atestatų įteikimas abiturien
tams. Jautriuose mokytojų 

sveikinimuose, patarimuose, 
linkėjimuose girdėjosi tautiš
kumo, meilės, vilties gaidelė?. 
Literatūros mokytojos R. Lu
košiūtės žodis abiturientams 
ypač patiko, nes buvo humo
ristinis. Mokiniai turėjo duoti 
priesaiką ir kartoti: „Aš pa
sižadu kalbėti lietuviškai, aš 
pasižadu kasmet perskaityti 
lietuvišką knygą, aš pasiža
du... ir t.t." Oficialų atsisveiki
nimo žodį tarė auklėtoja Gra
žina Sturonienė, kuri per tuos 
4-rius metus visus mokinius 
labai gerai pažino ir ugdė mei
lę bei pagarbą Lietuvos istori
jai. 

Atsisveikinant su abiturien
tais staiga pasigirdo garsus ir 
tiesiog spiegiantis balsas, į 
kurį visi atkreipė dėmesį: „Vi-
li-ja, kelkis, jau laikas ruoštis 
lietuviškai mokyklai! Ar gir
dėjai??? Kelkis!!!" Tai buvo 
abiturientė drąsuolė, artistė 
Vilija Pakalniškytė, nuotai
kingai pasakiusi „sudie" Mai
ronio mokyklai. O po jos irgi 
puikiai kalbėjo Skaistė Jagela-
vičiūtė, Vakarė Petroliunaite 
ir Justinas Novak. 

„Geležinio vilko" veikla mo
kykloje jau gerokai išgarsėjo, 
nes dalyviai dažnai turi progų 
asmeniškai susitikti su įvai
riais garbingais svečiais. Jie 
atvyksta ir iš Amerikos, ir iš 
Lietuvos, pvz. viešėjo Vytau
tas Landsbergis ir prezidentas 
Valdas Adamkus. Dabartinis 
būrelio pirmininkas Aleksas 
Modestas įteikė gėlių puokštę 
„Geležinio vilko" _ įsteigėjai ir 
nuolatinei darbuotojai Graži
nai Sturonienei, padėkojo jai 
už rūpestį ir perdavė savo pa
reigas Audrai Kapačinskaitei. 

Šių metų programa buvo 
gan ilga, bet įspūdinga ir įvai-

Devinto skyriaus mokiniai, iškėlę juostas, iškilmingai praleidžia mokyk
los direktorę Eglę Novak. Visos nuotraukos - E. Butėno 

ri. Kartais atrodydavo, kad 
viskas baigiasi, bet staiga ir 
vėl staigmena. Visi abiturien
tai greitai sukilo iš savo vietų, 
Rasa Poskočimienė jau pasi
rodė su akordeonu, vyrukai 
savo švarkus metė šalin ir su 
merginomis, pasipuošusiomis 
tautiniais rūbais, linksmai 
sušoko paskutinį dešimtokų 
šokį. Publika karštai plojo ir 
dabar jau atrodė, kad tikrai 
viskas pasibaigė. Bet ne! Dar 
liko vienas svarbus dalykas. 
Šįmet ne tik abiturientus iš
leidžiame, bet ir savo ilgametę 
direktorę Eglę Novak. Tėvų 
komitetas šiltai atsisveikino 
su direktore ir tėvų vardu pa
dėkojo jai už visą jos įdėtą 
triūsą. Mokytojų vardu pa
sveikino penkto skyriaus mo
kytoja Silvija Radvilienė, kuri 
iškvietė ir Eglės vyrą bei vai
kus scenon, nes pati Eglė mi
nėjo, kiek daug jos šeima jai 
padėjo. S. Radvilienė padėkojo 
direktorei už neįkainojamą 
darbą: aukšto lygio mokykloje 
siekimą, tobulinimo kursų mo
kytojoms ruošimą, už tvarką 
ir drausmę mokykloje, už pa
garbos savo mokyklai ug
dymą ir t.t. Tuomet iš kiekvie
no skyriaus mokinys įteikė 
direktorei po atsisveikinimo 

gėlę, o mokytojos įteikė savo 
dovaną — „gėlę" — eglę su tri
spalviu kaspinu, linkėdamos, 
kad Eglė pasisodintų šią eglę 
savo kieme ir kasmet sektų, 
kaip ji auga, žaliuoja — taip, 
kaip jos mylima Maironio mo
kykla. 

Po šio momento Rasa Pos
kočimienė pranešė, kad Eglė 
visada norėjo, kad visi iš
moktų mokyklos dainą minti
nai. Tada Rasa paskatino vi
sus garsiai dainuoti: „Iš mo
kyklos į pasaulį skrenda mūs 
daina, ruošia mus šiam žygiui 
Maironio mokykla, Maironio 
mokykla". 

Po iškilmių visi dar pasi
džiaugė dailės mokytojos Vio
letos Borucki mokinių pieši
niais ir penkto skyriaus plaka
tais. Bet jau visi skubėjo į 
gegužinę, kur laukė skanūs 
pietūs, žaidimai ir bendravi
mas su draugais. Gražiam pa
vasario sūkuryje visi atsisvei
kino, abiturientės net su aša
romis akyse, o naujoji direk
torė Audronė Elvikienė ne
kantriai lauks naujųjų mokslo 
metų Maironio mokykloje. 

Silvija Radvilienė 
Maironio mokyklos 

mokytoja 

JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimai buv> įteikti daug metų mokykloje išdirbusioms mokytojoms: Audronei 
Elvikienei. Mildai Praninskienei. Eglei Novak. Agnei Katiliškytei-Berner. Rasai Poskorimienei ir Aldonai Rau
chienei. 

"Garbės svečiai (ii kairei): PLB Švietimo komisijos pirmininkė Regina Kucienė, JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos pirmininkė Birutė VindaJienė, Lemonto LB pirmininkė Nijolė Nausėdiene, prelatas Ignas Urbonas, JAV LB 
Švietimo tarybos atstovas Juozas Polikaitis II eilėje 'is oVSinėsV aukštesniųjų skyrių auklėtojai Violeta Boruc
ki, Vaidotas Jauniškis. Ramutė Lukošiūtė, Vilija Ąžuolaitienė 

Gražina Sturonienė, 10 klasės auk
lėtoja ir „Geležinio vilko" globėja, 
taria sveikinimo žodį. 

' 


