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Šiįinie
numeryje:
Clevelande vyko Vyčių 
V. Vidurio centro 
rajono suvažiavimas ir 
kėgliavimo turnyras; 
BALFo Los Angeles 
skyriaus šventė.

2 psl.

Sės. Ona Mikailaitė 
vedamąj ame aptaria 
Amerikos vyskupų 
konferencijos sprendimus; 
kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, apmąsto Dievo, 
Bažnyčios ir žmogaus 
santykį nuodėmės 
akivaizdoje.

3 psl.

Rusija pardavinės žemę; 
turtingųjų valstybių 
grupės vadovai slėpsis 
meškų apgyventuose 
miškuose; nejuokingas 
karaliaus juokdarys.

4 psl.

Lietuvos dukterų 
draugijos Petersburge 
metinis koncertas; 
Sunny Hills „Aido” 
pavasario pokylis.

5 psl.

Brazilija-Vokietija - 
pasaulio futbolo 
pirmenybių finale; 
„Lietuviukų drauge”
- Lemonto Maironio lit. 
mokyklos metraštis.

6 psl.

Sportas
* 19-metis krepšinio vidu

rio puolėjas Giedrius Rin
kevičius, 2000 m. pasirašęs 
ilgalaikę sutartį su Kauno 
„Žalgirio” krepšinio klubu, 
žada dalyvauti NBA naujokų 
biržoje. Jis vengia kontaktų su 
Kauno klubu. Krepšinio cent
ro valdybos pirmininkas Min
daugas Plūkas ir „Žalgirio” 
bendrasavininkis Arvydas Sa
bonis raštu informavo NBA, 
NCAA ir FIBA apie galio
jančią sutartį bei „Žalgirio” 
teises į G. Rinkevičių.

* Tarptautinės mėgėjų
lengvosios atletikos federa
cijos paskelbtoje planetos dis
ko metikų klasifikacijoje su 
1,385 taškais tebepirmauja 
2000 metų Sydney olimpinis 
čempionas Virgilijus Alekna. 
Kitas Lietuvos disko metikas 
Romas Ubartas su 1,116 taš- 
kų užima 34-ąją vietą.________

Naujausios
žinios

* Lietuva pirmaisiais na
rystės metais ES biudžetui 
turėtų skirti apie 700 mln. 
litų.

* Žemdirbiai grasina dau
giadieniu mitingu prie Sei
mo rūmų.

* Po pasipiktinimo polici
jos uolumu per Kinijos prezi
dento vizitą — siūlymas per
žiūrėti svečių priėmimo tvar
ką.

* Lietuva siūlo Gruzijai
pagalbą pertvarkant kariuo
menę.

* Trečiąjį ketvirtį Rusija 
per Būtingę eksportuos re
kordiškai daug naftos.

Vilnius nori iš naujo derėtis su ES dėl kapitalo judėjimo
Vilnius, birželio 26 d. (BNS) 

— Atsižvelgdama į Seime 
vykstančią diskusiją dėl perei
namojo laikotarpio ES valsty
bių piliečiams įsigyti žemės ir 
miškų ūkio paskirties žemės 
Lietuvoje, derybų dėl narystės 
Europos Sąjungoje (ES) dele
gacija nusprendė pateikti vy
riausybei patikslintą nuostatą 
dėl Laisvo kapitalo judėjimo 
skyriaus.

Pasak URM pranešimo, jei
gu Seimas priims atitinkamą 
nutarimą, Lietuva atnaujins 
derybas dėl Laisvo kapitalo 
judėjimo skyriaus, kurį jau 
yra laikinai suderinusi.

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis pažymėjo, 
jog su ES atnaujinus derybas 
šiuo klausimu, jas bus siekia
ma užbaigti kuo greičiau.

Seime dabar brandinamas 
sprendimas, įpareigojantis 
Lietuvos euroderybininkus at
naujinti derybas dėl prieš pu
santrų metų su ES jau sude
rinto Laisvo kapitalo judėjimo 
skyriaus bei reikalauti perei
namojo laikotarpio dirbamos 
žemės pardavimui užsienie
čiams. Siekis įvesti pereina
mąjį laikotarpį dirbamos že
mės pardavimui užsienie
čiams siejamas su ES nuosta
ta naujų narių žemdirbiams

* Trečiadienį 50-ojo gim
tadienio išvakarėse Lietu
vos tautiniame olimpiniame 
komitete (LTOK) buvo pagerb
ta ir apdovanota dukart olim
pinė čempionė krepšininkė 
Angelė Rupšienė: LTOK prezi
dentas Artūras Poviliūnas jai 
įteikė „Olimpinę žvaigždę”.

(BNS)
taip pat leis dalyvauti kitoje 
sutartyje, kuri reikalauja pri
pažinti teroristinių organiza
cijų finansavimą nusikalsta
mu.

Vašingtonas. Pentagonas 
ateinančius 2 metus vykdys 
labai sparčią JAV priešrake
tinės gynybos bandymų prog
ramą, tačiau jų rezultatus 
slėps, kad suklaidintų būsi
mus užpuolikus. Kariškiai in
formuos Kongresą apie pa
žangą prieštaringai vertina
moje, daugiau kaip 48 mlrd. 
dol. kainuojančioje programo
je, tačiau viešai neskelbs in
formacijos tokiais klausimais, 
kaip JAV gebėjimas įveikti bet 
kokiame raketų puolime nau
dojamas dėmesį nukreipian
čias kovines galvutes, pareiš
kė Oro pajėgų generolas leite
nantas Ronald Kadish.

Baltimorėje dėl vizos pa
žeidimų suimtas jordanietis 
buvo dviejų įtariamų rugsėjo 
11-osios lėktuvo užgrobėjų 
kambario draugas, todėl JAV 
tardytojai tikisi, jog jis suteiks 
naudingos informacįjos apie

Birželio 25-ąją Vilniaus Rotušės aikštėje po gatvės krepšinio varžybų ir koncerto į keliones po Lietuvą išlydėtas infor 
macijos centras ant ratų — „Eurobusas”. Skelbdamas žinias apie Europos Sąjungą (ES) ir Lietuvos rengimąsi narys
tei šioje organizacijoje, per tris mėnesius „Eurobusas” aplankys 157 Lietuvos miestus ir miestelius.

skirti tik ketvirtadalį tos fi
nansinės paramos, kurias 
gaus „senbuvių” žemdirbiai. 
Suvienodinti išmokas ketina
ma per 10 metų.

Preliminariai suderėtame 
Laisvo kapitalo judėjimo sky
riuje Lietuva įsipareigojo leisti

Dalis „Lietuvos dujų” 
akcijų perduota 

Vokietijos susivienijimui
Vilnius, birželio 26 d. (BNS) 

— Valstybės turto fondas ir 
Vokietijos bendrovių „Ruhr- 
gas” ir „ĖON Energie” susivie
nijimas trečiadienį baigė san
dorį dėl bendrovės „Lietuvos 
dujos” 34 proc. akcijų pardavi
mo.

Mažiausiai 70 mln. litų in
vesticijų į „Lietuvos dujas” 
žadantys užsienio investuoto
jai į valstybės valdomas „Lie
tuvos dujas” atėjo, laimėję 
pernai lapkritį paskelbtą stra
teginio Vakarų investuotojo 
konkursą. Sandoris vainikavo 
kelerius metus užtrukusius 
ginčus, kaip geriau pritraukti 
privataus kapitalo į Lietuvos 
dujų verslą.

Investuotojams pervedus iš 
viso 150 mln. litų (116 mln. 
litų — į Privatizavimo fondą ir

teroristų sąmokslą, antradienį 
pranešė „AC News”. Pirma
dienį sulaikytas Rasmi Al- 
Shannaų per apklausą prisi
pažino, jog praėjusią vasarą 
North Virginia jis 2 mėnesius 
gyveno viename bute su Naw- 
af al-Hasmi ir Hani Hanjour, 
kurie kartu su kitais teroris
tais užgrobė .American Air
lines” 77-uoju maršrutu skri- 
dusį „Boeing 757”, sudužusį į 
Pentagono pastatą.

Calgary, Canada. JAV pre
zidentas George W. Bush ant
radienį pasirašė įstatymą dėl 
JAV prisįjungimo prie dviejų 
antiteroristinių Jungtinių 
Tautų konvencįjų, kurių svar
bą parodė pernai rugsėjo 11- 
ąįą JAV įvykdyti teroro iš
puoliai. Šis įstatymas leis JAV 
dalyvauti sutartyje, kuri rei
kalauja pripažinti teroristi
nius sprogdinimus nusikalti
mais bei nustato nusikaltėlių 
išdavimo reikalavimus. Jis

užsieniečiams įsigyti dirbamos 
žemės nuo įstojimo į ES datos. 
UR ministro A. Valionio teigi

mu, nors derybose su ES Lie
tuva yra viena sėkmingiausių 
valstybių-kandidačių, artėjan
čio pusmečio uždavinių svarba 
rodo, kad Lietuvos derybi-

dar 34 mln. litų — į sąlyginio 
deponavimo sąskaitą Vokieti
jos banke „Vereins-und West- 
bank”) Turto fonde trečiadienį 
pasirašytas akcijų priėmimo- 
perdavimo aktas bei akci
ninkų sutartis. Visi už akci
jas sumokėti pinigai atitenka 
valstybei.

Dokumentus pasirašė VTF 
generalinis direktorius Povi
las 'Milašauskas, „Ruhrgas” 
viceprezidentas ir valdybos 
narys Eike Benke ir „EON 
Energie” regiono vadovas 
Heinz-Peter Schierenbeck.

Ketvirtadienį, du Vokietijos 
investuotojų atstovus išrinkus 
į naują „Lietuvos dujų” val
dybą bei vieną paskyrus į ad
ministraciją, bus pasirašytas 
sandorio užbaigimo susitari
mas.

Alberta, Canada. JAV pre
zidentas George W. Bush pra
ėjusią savaitę gavo žvalgybi
nių duomenų, rodančių, kad 
palestiniečių vadovas Yasser 
Arafat padėjo finansuoti gru
puotę, atsakingą už eilę savi
žudžių kovotojų sprogdinimų, 
įvykdytų Izraelyje, trečiadienį 
pranešė aukštas JAV atsto
vas. Apie šiuos duomenis buvo 
pranešta per Kanadoje vyks
tantį Didžiojo aštuoneto (G8) 
viršūnių susitikimą, kai pag
rindinės JAV sąjungininkės 
be entuziazmo reagavo į G. W. 
Bush raginimą pakeisti Y. 
Arafat naujais vadovais, kurie 
„nebūtų susikompromitavę te
roristine veikla”. JAV laikraš
tis „The New York Times” ra
šo, kad G. W. Bush nusprendė 
pasiūlyti nušalinti Y. Arafat, 
kai gavo žvalgybinės informa
cijos, jog palestiniečių vadovas 
pateisino 20,000 dol. skyrimą 
radikaliai grupuotei, Al Aksos 
kankinių brigados”.

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

ninku darbas turės būti labai 
aktyvus.

Šiuo metu Lietuva su ES 
yra suderinusi 28 iš 31 derybi
nio skyriaus. Lietuva derybas 
ketina baigti šiais metais, o 
2004-aisiais — tapti pilnateise 
organizacijos nare.

Katalikų Bažnyčia 
keičia visuomenės 
požiūrį į atlaidus

Nuo trečiadienio tris dienas 
iš eilės kauniečiai kviečiami 
užsukti į Kauno arkikatedrą 
baziliką, kur vyks pasiruo
šimo artėjantiems Šv. Petro ir 
Povilo atlaidams renginiai.

Kauno arkivyskupijos atsto
vo spaudai Dariaus Chmie- 
liausko teigimu, pirmą kartą 
Kauno arkikatedros pastora
cinė taryba sudarė pasirengi
mo atlaidams programą, skir
tą sudominti ir pritraukti į 
šias iškilmes kuo daugiau ti
kinčiųjų.

„Šiandienos visuomenėje su
sidaro įspūdis, kad atlaidai — 
atgyvenęs ir pasenęs praeities 
reliktas, kuriuo domisi tik se
natvės sulaukę asmenys. Pas
toracinė taryba nutarė keisti 
šį požiūrį ir atlaidus naujai 
įprasminti”, teigė D. Chmie-
liauskas. KT i n ■ . iNukelta į 4 psl.

Vašingtonas. JAV pagei
dauja, kad palestiniečių prezi
dentas Yasser Arafat vado
vautų Izraelio reikalauja
moms reformoms, tačiau, įgy
vendinęs savo uždavinį, atsi
statydintų, antradienį pareiš
kė aukštas Valstybės departa
mento atstovas. Pasak jo, kol 
kas JAV bendradarbiaus su Y. 
Arafat vadovaujama Palesti
nos savivalda ir galbūt su pa
čiu palestiniečių prezidentu. 

PAKISTANAS

Islamahadas. 10 pakista
niečių kareivių ir mažiausiai 
du grupuotei „ai Qaeda” pri
klausantys teroristai čečėnai 
žuvo per saugumo pajėgų puo
limą prieš ekstremistų slėp
tuves Siaurės Vakarų Pakista
no genčių gyvenamose teritori
jose, kurios ribojasi su Afga
nistanu. Dar keli pabėgę ko
votojai buvo sužeisti ir su
čiupti, tačiau nepranešamas 
kovotojų skaičius pabėgo, ir 
juos persekioja Pakistano ka
reiviai.

Pakistano pareigūnams ti
riant ekstremistinių organiza
cijų ryšius su Osama bin La-

Rusijos Dūma nori atšaukti 
sienos sutarti su Lietuva

Maskva, birželio 26 d. 
(„Interfax”, BNS) — Rusijos 
Valstybės Dūma trečiadienį 
pavedė savo Tarptautinių rei
kalų komitetui paprašyti iš 
Užsienio reikalų ministerijos 
informacijos apie galimybę 
atšaukti tvirtinimui pateiktą 
valstybės sienos sutartį su 
Lietuva.

Ši sutartis buvo pasirašyta 
1997 metų spalį ir perduota 
parlamento žemesniesiems 
rūmams tvirtinti. Lietuvos 
Seimas šią sutartį jau patvir
tino.

Pavedimą Tarptautinių rei
kalų komitetui pasiūlęs „Vie
nybės” frakcijos narys Vitalij 
Lednik jį aiškino tuo, jog šioje 
sutartyje „nenumatytos garan
tijos, kad bus laikomasi Kali
ningrado srities gyventojų pi
lietinių teisių ir laisvių”.

Anksčiau netvirtinti šios

Išeivijos lietuviui V. A. Sniečkui 
Gedimino ordinas

Už nuopelnus Lietuvai ir 
Lietuvos vardo garsinimą pa
saulyje prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo išeivijos 
lietuvį, pasaulinio garso mok
slininką Viktorą Algirdą 
Sniečkų Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino ordinu.

Prezidentas padėkojo moks
lininkui už didžiulį indėlį į 
chemijos mokslo pažangą bei 
plėtrą Lietuvoje ir Lietuvos 
vardo garsinitną pasaulyje.

Suteikti apdovanojimą V. A. 
Sniečkui paprašė švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius.

V. A. Sniečkus yra daugelio

Prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) apdovanoja A. V. Sniečkų.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

den grupuote „ai Qaeda”, poli
cija šią savaitę suėmė beveik 
100 uždraustų radikalių orga
nizacijų narių. Tardytojai ma
no, kad „ai Qaeda” ir vietos 
ekstremistai veikia išvien, 
siekdami surengti išpuolius 
prieš Vakarų valstybių taiki
nius, kad destabilizuotų jų 
bendrą priešą — prezidento 
Pervez Musharraf vadovau
jamą Pakistano vyriausybę. 

ARTIMIEJI RYTAI Į

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vadovybė, spau
džiama JAV prezidento Geor
ge W. Bush pakeisti Yasser 
Arafat kitu vadovu, trečiadie
nį paskelbė, jog prezidento 
rinkimai bus surengti 2003 m. 
sausio mėnesį.

Briuselis. Belgijos apeliaci
nio teismo kaltinamųjų išvadų 
skyrius trečiadienį nusprendė, 
jog Izraelio ministrui pirmi
ninkui Ariel Sharon pateiktas 
ieškinys dėl 1982 m. įvykdytų 
žudynių Libano palestiniečių 
pabėgėlių stovyklose yra lai
kytinas nepriimtinu. Šį ieški
nį prieš metus pateikė 23 pa

sutarties ragino ir kai kurie 
kiti Dūmos deputatai, kai 
buvo svarstomas pareiškimas 
dėl padėties Karaliaučiaus sri
tyje plečiantis ES.

Rusija ieško įvairių povei
kio priemonių Lietuvai ir Len
kijai, kurios, stodamos į ES ir 
laikydamosi Šengeno sutarties 
reikalavimų, kitais metais ža
da įvesti vizas Karaliaučiaus 
srities gyventojams, dabar be
sinaudojantiems vizų režimo 
lengvatomis.

Nepaisant Lietuvos ir Lenki
jos užtikrinimų siekti, kad 
vizų įvedimas sukeltų kuo 
mažiau nepatogumų, Rusija 
audringai reiškia nuogąstavi
mus, jog Karaliaučiaus sritis 
liks izoliuota nuo likusios Ru
sijos.

Dūmos pirmininko pavaduo
tojas, Liberalų demokratų

Nukelta į 4 psl.

garsių chemijos mokslo darbų 
autorius. Šiais metais 65 metų 
jubiliejų švenčiantis išeivijos 
lietuvis daug prisidėjo prie 
JAV ir Lietuvos chemikų ben
dradarbiavimo, dalyvauja Pa
saulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumo veikloje. Jo 
dėka Lietuvoje organizuoja
mos tarptautinės konferenci
jos, patekusios į svarbiausiųjų 
konferencijų organinės chemi
jos klausimais sąrašą, kuria
me yra ir liepos mėnesį Vilniuje 
niuje vyksianti konferencija 
„Balticum Organicum Syn- 
theticum”.

(BNS, Elta)

lestiniečiai, likę gyvi po žudy
nių Sabros ir Šatilos stovyklo
se. Briuselyje esantis teismas 
nusprendė, jog ieškinys negali 
būti nagrinėjamas, nes tuo 
metu, kai jis buvo pateiktas, 
A. Sharon’o nebuvo Belgijos 
teritorijoje.

Roma. Italijoje trečiadienį 
dėl oro transporto dispečerių 
paskelbto 4 valandų streiko 
buvo atšaukta daugiau nei 
100 lėktuvų skrydžių ir dar 
daugiau nei 200 skrydžių buvo 
atidėta.

IRAKAS
Bagdadas. Irako preziden

tas Šaddam Hussein antra
dienį perspėjo savo piliečius 
dėl dar žiauresnės JAV kam
panijos prieš Iraką, kurį JAV 
prezidentas George W. Bush 
priskyrė „blogio ašį” sudaran
čioms valstybėms. „Amerikos 
sionistų kampanija prieš jus 
(irakiečius) bus dar žiauresnė 
ir įnirtingesnė, nes amerikie
čiai ir sionistai pamatys, kad 
jūs esate vieningi, organizuo
ti”, sakė S. Hussein ministrų 
kabineto susirinkime. .Ame
rikiečiai ir žydai neketina pa
likti jūsų ramybėje”, sakė jis.

http://WWW.DRAUGAS.ORC


DRAUGAS, 2002 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

LIETUVOS VYČIU VEIKLA
SUVAŽIAVIMAS IR 

KĖGLIAVIMO 
TURNYRAS

S. m gegužės 17-19 d. Lietu
vos Vyčių 25 kuopa, veikianti 
Cleveland, Ohio, prie Dievo 
Motinos parapijos, globojo L.
V Vidurio centro rajono suva
žiavimų ir kėgliavimo turnyrų. 
Suvažiavime dalyvavo 23 vy
čiai, atstovaudami 5 kuopoms 
- Cleveland ir Dayton, Ohio, 

Detroit, Michigan, Pittsburgh, 
Pennsylvania, ir Nashville, 
Tennessee.
' Gegužės 17 d., penktadienį, 
vyko susipažinimo vakaras ir 
pabendravimas Comfort Inn 
viešbutyje, Cleveland, Ohio. 
Priėmime dalyvavo gražus bū
rys svečių ir vietinių vyčių, 
daugiau negu 40 asmenų. 
Nuotaika pakili ir linksma.

Gegužės 18 d., šeštadienį, 
vyko sųskrydis. Prieš posėdį 
buvo sukalbėta malda. 25 kuo
pos pirmininkas Richard 
Marks sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo smagios viešna
gės ir sėkmės kėgliavimo tur
nyre. Susirinkimui vadovavo 
Vidurio centro rajono pirmi
ninke Pranciška Petkuvienė. 
Dvasios vadas kun. Gedimi
nas Kijauskas, SJ, sveikino 
vyčius, atvykusius į Clevelan- 
dų, dėkojo už kilnų darbą ir 
ragino toliau padėti sesėms ir 
broliams Lietuvoje. Vietinė 25 
kuopa gražiai reiškiasi ir jun
giasi į įvairius darbus. Lin
kėjo vaisingo posėdžio ir sėk
mingo turnyro.

Po to buvo valdybos narių 
pranešimai, kuopų pranešimai 
ir ateities darbų svarstymai.

P. Petkuvienė pranešė, kad 
dalyvavo abejuose Centro val
dybos susirinkimuose, pirmi
ninkauja garbės narystės ko
mitetui, ir rašo straipsnius 
„Vyčio” žurnalui apie 96-os 
kuopos veiklą. Regina Juškai-
tė-Švobienė perskaitė susirin
kimo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Richard 
Marks pateikė iždo stovį. Lie
tuvos reikalų/kultūros komite
to atstovas John Baltrus (19 
kuopa) pranešė, kad penkta
dienį, gegužės 17 d., JAV pre
zidentas Bush pasirašė „Free
dom of Consolidation Act”. 
Lietuvai bus skirta 7.5 mili
jonų JAV dol. karinei pagal
bai.

Dalyvavo ir Centro valdybos 
pirmininkas Robert A. Martin, 
Jr. Jis kalbėjo apie 89-ąjį me
tini suvažiavimą/seimą. Pasi
ruošimai vyksta labai gerai. 
Tikisi, kad visi dalyviai bus 
patenkinti ir turės gerus atsi
minimus. Suvažiavimas vyks 
rugpjūčio 1-4 d., Chicago, IL. 
Suvažiavimą globos 16-ta kuo
pa. Vyks įdomi programa. R. 
Martin ragino visus dalyvauti 
suvažiavime. Spalio 11-14 d.

„Lietuvos prisiminimų” pokylyje, kurį vasario 3 d. Martiniąue pokylių 
salėje suruošė Lietuvos Vyčių vidurio Amerikos apygarda, dalyvavo: Vin- 
cent Samaska ir Evelina Oželienė. Jono Tamulaičio nuotr.

Vašingtone bus ruošiamas se
kantis Centro valdybos suva
žiavimas ir pirma organizaci
jos visuotinė narių maldos ke
lionė. šio savaitgalio globėjai 
bus 142 kuopa, veikianti Va
šingtone. Bus aplankytos Na
cionalinė katedra ir Švč. Šilu
vos Mergelės Marijos koplyčia. 
Skatino narius dalyvauti ke
lionėje.

Ritualų komiteto pirmininkė 
Lee Moore pranešė, kad And
rea Baltrus, 19 kuopos narė, 
bus pakelta į trečiąjį laipsnį.

Mark H. Bell, Šv. Kazimiero 
gildijos atstovas pranešė, kad 
Romos Šv. Kazimiero kolegijos 
prelatas A. Bartkus dalyvaus 
metiniame suvažiavime Čika
goje. Šv. Mišių stipendijas ga
lima užsakyti per M. Bell arba 
gildijos pirmininkę garbės na
rę Anna Klizas Wargo.

„Pagalba Lietuvai” pirmi
ninkė Regina Juškaitė-švobie- 
nė pranešė, kad nuo pada
linio įsteigimo 1990 m. iki 
š. m. kovo 4 d. jau gauta 
1,000,883.60 dol. iš dosnių 
rėmėjų. 2001 m. lapkričio 5-8 
d., Lietuvoje lankėsi Anglijos 
princas Charles. Lapkričio 7 
d. princas ir jo delegacija lan
kėsi Vilniaus Amatų centre. 
Susitiko su kardinolu J. A. 
Bačkiu, centro direktore, 
meistrais/mokytojais ir stu
dentais. Įteikė Amatų centrui 
dovaną. Daugiau negu 5,000 
JAV dol. Vyčiai nusiuntė „Cari
to” Kalėdų programoms Vil
niuje. „Pagalba Lietuvai” turi 
keturias programas — medici
ninį fondą, seminarijos fondą, 
Gailestingosios Motinos Tere
sės globos ir benamių fondą ir 
Vilniaus Amatų centro fondą. 
Rėmėjai gali pasirinkti kokią 
programą nori paremti.

Garbės narės atstovės Eli- 
nor Služienės pranešimą apie 
metinį rašinėlių konkursą per
skaitė pirmininkė P. Petku
vienė. Skatino visus parašyti 
rašinėlį. Laimėtojai gaus pini
gines premijas.

Buvo pranešta, kad rudenio 
susirinkimas ir maldos ke
lionė vyks spalio 4-6 d., Day
ton, Ohio. Jį globos 96 kuopa, 
veikianti prie Šv. Kryžiaus 
bažnyčios. Sekantis pavasari
nis susirinkimas ir kėgliavimo 
turnyras vyks 2003 m. gegu
žės mėn. Jį globos 102 kuopa, 
veikianti Detroite. Tikslios da
tos bus praneštos.

Posėdis baigtas malda ir L. 
V. himnu.

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 
36 kėgliuotojai. Pirmą vietą 
laimėjo Clevelando Lietuvos 
Vyčių 25 kuopos antra ko
manda. Antrą vietą laimėjo 
Detroito 102 kuopos trečia ko
manda ir trečią vietą laimėjo 
Clevelando 25 kuopos pirma 
komanda. Vyrų grupės indi-

BALFo Los Angeles skyriaus pokylyje nuoširdžių rėmėjų būrelis. Iš k.: Ona Sumantienė, Bronė Venckienė, Vale
rija Kazlauskienė ir Stefanija Juškaitienė.

vidualinę pirmą vietą laimėjo 
Monica Klim, Detroito 102 
kuopos narė.

Vakare Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos sa
lėje vyko iškilmingas pokylis 
ir kėgliavimo laimėtojų apdo
vanojimai — taurės ir pinigi
nės premijos. Vakarienę paga
mino parapijos šeimininkė 
Paulina. Vidurio centro rąjono 
pirmininkė Pranciška Petku
vienė dėkojo visiems už gausų 
dalyvavimą susirinkime ir 
turnyre, linkėjo visiems geros 
kelionės grįžtant į namus.

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
suvažiavimo užbaigimas — šv. 
Mišios už Lietuvos Vyčių są
skrydžio intencijas Dievo Mo
tinos bažnyčioje, aukojamos 
parapijos klebono ir L. V. dva
sios vado kun. Gedimino Ki- 
jausko. Prieš Mišias Andrea 
Baltrus, 19 kuopos narė iš 
Pittsburgh, PA, buvo pakelta į 
trečiąjį laipsnį. Vyčiai organi
zuotai dalyvavo su vėliavomis. 
Aukas prie altoriaus nešė Vi
durio centro rajono pirminin
kė Pranciška Petkuvienė, 25 
kuopos pirmininkas Richard 
Marks, John ir Andrea Balt
rus. Mišios baigtos vėliavų iš
nešimu.

Po Mišių parapijos salėje 
vyko vaišės ir atsisveikinimai. 
Laimėtojai džiaugėsi ir buvo 
patenkinti savo laimėjimais ir 
visi džiaugėsi gerai ir smagiai 
praleistu savaitgaliu. Iki pa
simatymo 89-jame seime, Či
kagoje, rugpjūčio 1-4 d.!

APDOVANOJIMAS 
„LIETUVOS DRAUGO”

ŽYMENIU

Lietuvos Vyčių 89-sis meti
nis narių suvažiavimas vyks 
š.m. rugpjūčio 1-4 d. Čikagoje. 
Suvažiavimą globos 16 kuopa, 
veikianti Čikagoje. Kiekvie
nas Lietuvos Vyčių seimas, 
baigus darbo posėdžius ir iš
rinkus naują Centro valdybą 
ateinantiems veiklos metams, 
apdovanoja kitatautį asmenį 
„Lietuvos draugo” žymeniu už 
nuopelnus Lietuvai. Taip ir 
šiais metais šeštadienį, rug
pjūčio 3 d., Congress viešbuty
je ir konvencijų centre, 520 
Michigan Avė., Chicago, IL, 
toks apdovanojimas švenčia
mas iškilmingu pokyliu.

Lietuvos Vyčių Centro val
dyba maloniai praneša, kad 
2002 m. „Lietuvos draugo” žy
muo bus įteiktas dr. John P. 
Lubicky, garsiam ir žinomam 
Chicago Shriner’s vaikų ligo
ninės vyr. chirurgui. Nuo 1993 
m. dr. Lubicky kasmet paau
koja 9 atostogų dienas darbo 
kelionei į Lietuvą. Kartu su 
kitais chirurgais, medicinos 
seserimis, terapistais ir „Lie
tuvos vaikų vilties” labdaros 
organizacijos atstovais vyksta į 
Vilniaus universitetinę vaikų 
ligoninę atlikti vaikų ortope
dines operacijas ir, svarbiau
siai, pamokyti jaunus medi
kus ir ortopedinius chirurgus 
naujausių ir geriausių ortope
dinių procedūrų. Dr. Lubicky 
ir jo kolektyvas kasmet nuve
ža reikalingiausius, naudin
giausius ir modernius įran
kius, medikamentus ir apara
tus įvairioms operacijoms at
likti. Demonstruoja jauniems

praėjusią savaitę gavo prašy
mą kun. dr. Arvydo Ramono, 
kuris neseniai buvo Telšių 
vyskupo paskirtas į jauną 
Klaipėdos universitetą atgai
vinti ir vadovauti religijos stu
dijų katedrai. Norima įsteigti 
mažą teologinę biblioteką. Ka
dangi universitete nėra jokios 
religinės literatūros ir teolo
ginės medžiagos, knygų, žur
nalų studentams, kas normalu 
dirbant su studentais Vakarų 
kraštuose, kun. dr. Ramonas 
kreipiasi į visuomenę pini
ginės paramos šiam projektui. 
Dauguma žmonių žino ir tiki, 
kad Lietuvoje šiandien labiau
siai reikalingas dvasinis atsi
naujinimas. Gerai paruošti 
kunigai gali priimti šį iššūkį. 
Bet ir eiliniams žmonėms gal 
dar labiau reikalinga būti išsi
lavinusiais katalikais. Tuo at
veju kreipiamės į visuomenę.

Visuomenė visuomet yra 
dosni „Pagalba Lietuvai” pra
šymui, tad ir vėl malonėkite 
būti dosnūs. Norintieji parem
ti religinių knygų pirkimo fi
nansavimą prašomi siųsti au
kas: Aid to Lithuania, Ine., 
1594 Beaupre, Madison 
Heights, MI 48071-2622. Tu
rint specifinių klausimų, 
skambinkite vakarais tel.: 
(248) 547-2859, ar e-paštu: 
Rjuskasvoba@cs.com Visos au
kos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. Iš anksto dėkojame!

Regina Juškaitė- 
Švobienė

LIETUVIU TELKINIAI

daktarams ir medicinos sese
rims, kaip naudoti medika
mentus ir atlikti operacijas. 
Būdamas Lietuvoje, dr. Lubic
ky turėjo/atliko daugelį kon
sultacijų. Vyko ir programa, 
kur Lietuvos medikai lanky
davosi JAV-se pasimokyti mo
derniausių ir vėliausių klubų 
pakeitimo ir gipsavimo proce
dūrų.

Per pastaruosius 10 metų, 
kartu su „Lietuvos vaikų vil
ties” labdaros organizacija, dr. 
Lubicky ir jo chirurgų kolekty
vas atgabeno daugiau negu 
200 vaikučių iš Lietuvos atlik
ti įvairias operacijas JAV-se.

1993 m. dr. Lubicky buvo 
apdovanotas Balzeko muzie
jaus „Metų žmogaus” žyme
niu. 2002 m. LR prezidentas 
Valdas Adamkus dr. Lubicky 
apdovanojo LK Gedimino ordi
nu.

Dr. Lubicky augina 4 vai
kus. Du sūnūs: studijuoja uni
versitete, o jaunesnis sūnus ir 
dukra mokosi gimnazijoje.

Norintieji dalyvauti Lietu
vos Vyčių suvažiavimo/seimo 
bankete ir pagerbti dr. John 
P. Lubicky prašomi kreiptis 
pas D. Martin, tel. (773) 376- 
4779. Sveikiname „Lietuvos 
draugo” žymenio gavėją dr. 
John P. Lubicky.

KREIPIMASIS Į 
VISUOMENE

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys „Pagalba Lietuvai”

LOS ANGELES, CA

BALFAS ŠVENTĖ 58-TĄ 
SUKAKTĮ

Šių metų pradžioje Los An
geles BALFo skyrius suruošė 
didelę savo veiklos pažymėji
mo šventę. Po gražių sekma
dienio pamaldų, papuoštų Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
jausmingu giedojimu, žmonės 
rinkosi į parapijos salę, kur 
scenoje puikavosi užrašas „LA 
BALFAS-58”. Kas iš pirmųjų 
organizatorių galėjo patikėti, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
bos ALTo iniciatyva sukurtas, 
tada atrodė laikinai, komite
tas gelbėti nuo bado ir mirties 
tautiečius karo pabėgėlius ir 
raudonojo okupanto nuteistuo
sius išsilaikys ne tik porą me
tų, bet sustiprės ir išaugs į 
didžiulį meilės pavergtiesiems 
vandenyną, kuris neišblėso ir 
šiandien, praėjus beveik še
šiasdešimčiai metų.

1944 metais Čikagoje įkur
tas BALFas, į kurį atėjo labai 
skirtingų įsitikinimų veiklūs 
lietuviSki vienetai, kaip Ku
nigų vienybė, Amerikos Lie
tuvių Romos katalikų federa- 
cija. Tautininkų ir Sandarie- 
čių sąjungos, Socialdemokra
tai, Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų susivienijimas ir Su
sivienijimas lietuvių Ameri
koje, ne tik išlaikė savo veiklą 
iki karo pabaigos, bet ir gau
siai sponsoravo 19,000 karo 
pabėgėlių pasiekti Ameriką; 
išsiuntė tūkstančius siuntinių 
ir nesuskaičiuojamomis pini
ginėmis lėšomis rėmė oku

pantų nuteistuosius, ištrem
tuosius ir išdraskytas šeimas. 
BALFas garbingai kovojo už 
Tėvynės išlaisvinimą, kai ki
tos organizacijos, pavargusios 
nuo pergalės vėlavimo, ėmė 
švelninti savo toną su okupan
tu. BALFas buvo viena iš or
ganizacijų, kurias labiausiai 
puolė sovietinė valdžia.

Los Angeles BALFo skyrius 
buvo įkurtas tų pačių 1944-tų 
metų pabaigoje, garbios at
minties a.a. prel. Juliaus Ma- 
ciejausko pastangomis. Pirmo
joje valdyboje dirbo: prel. J. 
Maciejauskas, K. Lukšys, B. 
Starkienė, P. Žilinskas ir J. 
Uždavinys. Prelatas lankyda
vosi visose Los Angeles katali
kiškose apylinkėse, parapijo
se, rinkdavo aukas, drabužius 
ir veždavo į savo nedidelę lie
tuvių parapiją, iš kur, su tal
kininkų pagalba, siuntiniai 
buvo paruošiami į Europą. 
Nuo 1949-tų metų rudens į 
BALFą atėjo dirbti naujieji 
ateiviai-tremtiniai iš Vokieti
jos. Jų tarpe ir a.a. Vladas 
Pažiūra, vėliau valdybose iš
dirbęs 35-18 metus. Los An
geles BALFo valdybose dirbo, 
be minėto ilgamečio pirminin
ko a.a. VI. Pažiūros, veikliau
sieji mūsų visuomenės žmo
nės: a.a. Alena Devenienė, a.a. 
B. Čiurlionis, Alfonsą Pažiū
rienė, a.a. Salomėja Šakienė, 
Albinas Mitkevičius, Rimtau
tas Dabšys, F. Kudirka, K. 
Prišmantas, R. Butėnas, H. 
Gorodeckas, L. Mažeikienė, A. 
Raulinaitis, B. Seliukas, dr. B. 
Raulinaitienė, A. Nelsienė, J. 
Rukšėnienė, G. Leškys, V.
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DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 

Tai. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Sulte A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330:

lietuviškai 815-744-8230wvvwnertBrtwau^jBiyanūbaBB#ieaau3om

Skirius, a.a. J. Dženkaitis ir 
kiti. Dabartinėje valdyboje, 
kuriai vadovauja didelę patirtį 
turintys Rimtautas Dabšys ir 
jo pirmoji padėjėja Alfonsą 
Pažiūrienė, dirba Laima Jara- 
šūnienė, Kostas Makauskas, 
Angelė Nelsienė, Bronius Se
liukas, Ona Bemienė, Euge
nijus Vilkas, Vytautas Šešto
kas, Liucįja Mažeikienė ir 
Gražina Raibienė. Kasmet Los 
Angeles skyrius rengia ren
ginį, kurio metu dosnūs BAL
Fo rėmėjai suaukoja dešimt
tūkstantines sumas, kurios 
siunčiamos į centrą Čikagoje.

Pokylio metu Alfonsą Pažiū
rienė maloniai pasveikino gar
bingą svečią vyskupą Paulių 
Baltakį, tą dieną savo kuni
gystės 50-ties metų ir 75-ių 
amžiaus šventusį, Šv. Kazi
miero parapijos kleboną dr. 
prel. Algirdą Olšauską, Lietu
vos Respublikos garbės gene
ralinį konsulą Vytautą Čeka
nauską, tautos poetą Bernar
dą Brazdžionį, Vyčio Kryžiaus 
kavalierių Mykolą Naujokaitį 
ir kitus svečius bei viešnias. 
Kalbėtoja padėkojo visiems, 
kurie rėmė ir remia kilnią 
BALFo veiklą. Nuoširdžiai pa
dėkojo patiems stambiausiems 
aukotojams Adelei ir Juliui 
Balsiams, kurie kasmet auko
ja tūkstantines sumas. Pami
nėjo ir kitus stambius aukoto
jus, kaip dvasininkus prel. 
Joną Kučingį, prel. Algirdą 
Olšauską, Alfonsą Pažiūrienę, 
Saulę Jonynienę, Joną Petro- 
nį, Albiną Markevičių, Arvydą 
ir Onutę Vaišnius, Moniką ir 
Vitalį Lembertus, Violetą ir 
Mindaugą Gedgaudus, Angelę 
ir Romą Nelsus, Romą Švai- 
nauską ir kitus. Kalbėtoja pri
minė, kad „Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, galvojome, 
jog BALFo šalpa bus jau ne
reikalinga. Deja, didžiuosiuo
se miestuose daug prabangaus

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ava. Sts. 5 k6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHI RU RGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

gyvenimo, bet kaimo žmonės, 
sugrįžę tremtiniai, seneliai, li- 
gonys, našlaičiai yra didelia
me skurde. Mūsų surinktos 
lėšos suteka į vieną upę, iš ku
rios pamaitinami Vilniaus 
„Betanijos” vargšai, paremia
ma Vilniaus amatų mokykla, 
buvę partizanai, Sibiro politi
niai kaliniai ir tremtiniai, Vil
niaus kunigų seminarija, mo
kyklos, vaikų darželiai, sene
lių prieglaudos, našlaičių glo
bos namai, Suvalkų trikampio 
lietuviai. Ačiū visiems, kurie 
remiate mūsų darbą”, — baigė 
kalbėtoįa.

BALFĄ sveikino konsulas 
Vytautas Čekanauskas, pa
kvietęs rėmėjus atidaryti savo 
širdis ir dosniomis aukomis 
remti BALFą, kad kilnų darbą 
galėtų tęsti toliau. Sveikino ir 
Amerikos Lietuvių tarybos — 
ALTo Los Angeles skyrius, 
Tautinė sąjunga, Tautiniai na
mai ir kiti vienetai.

Meninę programą atliko Los 
Angeles Vyrų kvartetas, 
akompanavo pianistė Raimon
da Apeikytė.

Los Angeles lietuvių visuo
menė remia daugelį labdaros 
organizacijų, kurios sutartinai 
gelbsti labai nuvargintus Lie
tuvos žmones. Daugiausiai re
mia asmenys, kurių daliai iš
puolė laimė dar labai seniai 
sužinoti, kokia didelė morali
nė pagalba jiems buvo senųjų 
Amerikos lietuvių sukurtos 
BALFo organizacijos pačiose 
sunkiausiose jų gyvenimo va
landose. Mūsų Tėvynei tas lai
kas yra dabar, šiandien. Lin
kėkime mūsų Los Angeles 
BALFui, žyminčiam brandžios 
jaunystės 58-ąsias veiklos me
tines, ir jo šiandieniniams va
dovams Alfonsai Pažiūrienei 
ir Rimtautui Dabšiui niekada 
nepavargti.

Regina Gasparonienė
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DIEVO IR ŽMONIŲ BAŽNYČIA

Kai Kristus apaštalų pa
klausė, kuo jie Jį laiko, Petras 
visų apaštalų vardu pasakė: 
„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo 
Sūnus!” Tada Jėzus jam tarė: 
„Palaimintas, tu, Simonai, Jo- 
nos sūnau, nes ne kūnas ir 
kraujas tai tau apreiškė, bet 
mano Tėvas, kuris yra dan
guje. Ir aš tau sakau: tu esi 
Petras-Uola; ant tos uolos aš 
pastatysiu savo Bažnyčią, ir 
pragaro vartai jos nenugalės. 
Tau duosiu dangaus karalys
tės raktus; ką tu suriši že
mėje, bus surišta ir danguje, 
ir ką atriši žemėje, bus atrišta 
ir danguje” (Mt. 16, 16-19). 
Šitoji Viešpaties kalba apima 
visus apaštalus ir jiems atsto
vaujančius toje dieviškoje 
Kristaus Bažnyčioje. Prisikė
lęs iš numirusių, Kristus apsi
reiškė vienuolikai apaštalų 
Galilėjoje ant kalno, kurį Jis 
anksčiau buvo nurodęs, ir pra
bilo: „Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje. Tad eikite 
ir padarykite mano mokiniais 
visų tautų žmones, krikštyda
mi juos vardan Tėvo ir Sū
naus, ir Šventosios Dvasios, 
mokydami laikytis, ką tik esu 
jums įsakęs. Ir štai aš esu su 
jumis per visas dienas iki pa
saulio pabaigos” (Mt. 28, 18- 
20).

Iš šitų Viešpaties žodžių se
ka, kad jie yra pasakyti ir 
mūsų laikams. Dievas veikia 
mūsų pasaulyje per žmones. 
Kristus patikėjo savo mokslą 
per apaštalus kartų kartoms 
iki pasaulio pabaigos. Bet Jis 
nepasakė, kad iš žmonių pu
sės Jo Bažnyčioje nebus klai
dų ir papiktinimų, ir nepaža
dėjo, kad Jo Bažnyčia bus ap
saugota nuo piktųjų dvasių 
antpuolių, kurie betgi pragaro 
vartams neatneš pergalės. 
Kristaus Bažnyčia iš žmonių 
visą laiką turėjo ir turės pa
piktinimų, kuriuos Jis dieviš
komis akimis matė ir apašta
lams kalbėjo, primindamas, 
kad, norint į Jo karalystę įeiti, 
pirma reikia tapti kaip nekal
tu vaiku, kurį reikia saugoti, 
kad nebūtų papiktintas. „Kas 
papiktintų vieną iš šių mažu
tėlių, kurie mane tiki, tam bū
tų geriau, kad asilo sukamų 
girnų akmuo būtų užkabintas

KUN. V. RIMŠELIS, MIC

ant kaklo ir jis būtų paskan
dintas jūros gelmėje. Vargas 
pasauliui dėl papiktinimų! Pa
piktinimai neišvengiami, bet 
vargas tam žmogui, per kurį 
papiktinimas ateina” (Mt. 18, 
6-7).

Tokios baisios krizės, kuri 
užgulė dabar mūsų Bažnyčią, 
dėl vaikų seksualinio išprie
vartavimo nebuvo per du 
tūkstančius metų, atseit, nuo 
pat Bažnyčios įsteigimo. Ir ta 
krizė atsirado iš kunigų pedo- 
filų — seksualiai palinkusių 
prie vaikų. Jau daugiau kaip 
trisdešimt metų Amerikos pa
rapijose buvo tokių kunigų, 
kurie mažus vaikus seksualiai 
išprievartaudavo, bet vysku
pai nusikaltusius saugodavo 
nuo viešumos. Jie būdavo iš
keliami į kitas parapijas. Visa 
tai paaiškėjo, kai tie nukentė
ję vaikai, jau suaugę, tuos ne
normalius kunigus patraukė į 
teismą. Keletas tų kunigų 
Bostono arkidiecezijoje buvo 
nuteisti į kalėjimą visam am
žiui, kiti tik keliolikai metų. 
Bostono teismo Jury” iš Bos
ton arkidiecezijos nukentėju- 
siems pareikalavo 119 milijo
nų dolerių. Vėliau ta suma su
mažinta.

Birželio 13 dieną suvažiavo į 
Dalias, TX, konferencijai 300 
vyskupų. Konferencijai vado
vavo vysk. Wilton Gregory. Jis 
atsiprašė visų vyskupų vardu, 
kad jie dėl neapsižiūrėjimo, ar 
gal kai kurie jau žinodami, 
nusikaltusius kunigus ir to
liau paliko tarnyboje. Jis sakė, 
kad vyskupai nepranešė tų 
kriminalinių nusikaltimų val
džios pareigūnams, nes to ne
reikalauja įstatymai. Jis atsi
prašė visų, kurię nukentėjo 
dėl tokių kriminalinių nusi
kaltimų. Vyskupai tiek kalti, 
kad jie ilgai slėpė nusikalti
mus nuo žmonių. Dabar jie 
nutarė, kad visi seksualiai 
vaikų prievartavimu žinomi 
nusikaltėliai bus pašalinti pa
rapijose nuo kunigų veiklos.

Kai kurios parapijos visai 
kunigų neturi. Bažnyčias pri
žiūri vienuolės seserys. Kuni
gas atvažiuoja tik sekmadie
niais šv. Mišių atlaikyti. Po 
tokių skaudžių iš kunigų pu
sės įvykių pašaukimai dar la

biau sumažės. Savaime iškyla 
klausimas, o kaip su Kristaus 
pažadu, kad pragaro vartai Jo 
Bažnyčios nesugriaus? Mes 
turime tikėti, ką Kristus yra 
pasakęs ir pažadėjęs. Jis yra 
Dievo Sūnus. Dievas valdo vi
są pasaulį ir su Jo žinia vyks
ta kiekvienas pąjudėjimas. 
Bet mes nesuprantame, kodėl 
Dievas leidžia tokius papikti
nimus. Kristus sakė, kad jie 
neišvengiami. Dievas sukūrė 
visą pasaulį ir žmonėms davė 
laisvę, kurios Jis niekam ne
suvaržo. Mes gyvename tarsi 
Dievo nebūtų. Jeigu taip tiktų 
pasakyti. Jis yra Visagalis de
mokratas. Visiems leidžia lais
vai veikti. Jis net neuždarė 
kelio nuodėmėms, iš kurių 
Kristus, Dievo Sūnus, atėjo 
mus atpirkti ir išgelbėti. Atro
do, kad, kol mes esame šiame 
pasaulyje, niekad neištirsime, 
kodėl jame yra tiek blogybių, 
tiek daug kančių, turbūt rei
kalingų amžinybei. Kristus 
yra pasakęs apaštalams, kad 
žmonių mintys ir keliai nėra 
Dievo mintys ir Dievo keliai.

Tie žiaurūs kunigų nusikal
timai įvyko gal, kaip mes sa
kome, be Dievo pašaukimo 
Jam tarnauti. Ir Kristus ne vi
sus priėmė Jį sekti. Mums yra 
didelė paslaptis, kaip Judas 
Iskariotas atsirado apaštalų 
tarpe ir trejus metus vaikš
čiojo su Kristumi, girdėjo Jo 
kalbas ir pamokymus, bet iš
davė savo Mokytoją Jo prie
šams. Kunigų gyvenimas nėra 
lengvas, kaip nelengvas buvo 
ir apaštalams, kurie sekė 
Viešpatį visur, kur tik Jis ėjo. 
Bet jie jautėsi laimingi, nes jie 
Viešpatį labai mylėjo. Kuni
gams gyvenimas palengvėja, 
jei jie turi tvirtą tikėjimą. Ka
talikų kunigai parapijose kas
dien laiko šv. Mišias. Jeigu jie 
tiki, kad jų rankose po duonos 
ir vyno pavidalais yra tikras 
Kristaus Kūnas ir Kraujas, tai 
jie yra laimingi. O be tikėjimo 
šv. Mišios yra tik kasdieninis 
apsunkinimas. Nelaimingi yra 
tie jaunuoliai, kurie pasirenka 
kunigų luomą dėl pasaulinių 
motyvų, — žmonių garbės, 
turtų, lengvo gyvenimo. Kuni
go pašaukimas yra tarnauti 
Dievui ir Jo žmonėms.

Amerikoje sumažėjo pašau
kimai į kunigus labai greitai. 
Taip pat ir vienuolynai išgyve
na didelę krizę dėl pašauki
mų. Daug vienuolynų liko tik 
tušti namai. Gal Dievui nepa
tinka toks vienuolių gyveni
mas, kur gal jų įstatymai ver
tinami daugiau kaip paties 
Kristaus įsakymai. Mes stebi
mės, kad Mesijas atėjo pas sa
vuosius, ir savieji Jo nepri
ėmė. Kunigai, Rašto aiškinto
jai, fariziejai buvo Jo didžiausi 
priešininkai. Visi tie bažnyti
ninkai Viešpatį pasmerkė ir 
nužudė.

Dabar klausimas: jei ateitų 
pas mus Kristus, ar mes Jį 
priimtume? Anuomet Mesijas 
buvo nepriimtas, nes buvo ne
pažintas. Kristus prieš savo 
dangiškąjį Tėvą savo priešus 
teisino, kad jie Jo nepažino, 
kaip Dievo. O mes, Kristaus 
mokslą žinodami, ar Kristų 
priimame? Viešpats Jėzus 
apaštalams kalbėjo apie 
paskutinį teismą, kai palai
mintieji bus pastatyti dešinė
je, o pasmerktieji kairėje. Iš 
garbės sosto prabils Viešpats į 
pastatytus dešinėje: „Ateikite, 
mano Tėvo palaimintieji, pa
veldėkite nuo pasaulio sukū
rimo jums paruoštą karalystę! 
Nes aš buvau išalkęs, ir mane 
pavalgydinote, buvau ištroš
kęs, ir mane pagirdėte, buvau 
keleivis, ir mane priglaudėte, 
buvau nuogas — mane apren
gėte, ligonis — mane aplan
kėte, kalinys — atėjote pas

G. Žilinsko (Elta) nuotr.Kas papiktintų vieną šių mažutėlių

mane. Tuomet teisieji klaus: 
Viešpatie, kada gi mes tave 
matėme alkaną ir pavalgydi
nome, trokštantį ir pagirdė
me? Kada gi matėme tave ke
liaujantį ir priglaudėme ar 
nuogą ir aprengėme? Kada ta
ve matėme sergantį ar kalinį 
ir aplankėme”. Viešpats jiems 
atsakys: „Iš tiesų sakau jums, 
kiek kartų tai padarėte vie
nam iš šitų mažiausiųjų, man 
padarėte. Paskui jis prabils į 
stovinčius kairėje: „Eikite ša
lin nuo manęs prakeiktieji į 
amžinąją ugnį, kuri prirengta 
velniui ir jo angelams!” Vieš
pats kairėje stovintiems išvar
dins tuos pačius darbus kaip 
ir dešiniesiems, kurių betgi jie 
nepadarė lyg tai būtų padary
ta pačiam Kristui. „Ir eis šitie 
į amžinąjį kentėjimą, o teisieji 
į amžinąjį gyvenimą” (Mt. 25, 
34-46). Jei šituos darbus gi
liau patyrinėsime, tai rasime, 
kad jie visi yra meilės darbai.

Viešpaties kalboje nėra 
išimties vyskupams, kuni
gams, nei pasauliečiams, nei 
vienuoliams. Iš šitokio Vieš
paties paskutinio teismo pri
statymo savaime darosi išva
da, kad nėra pašaukimų, nes 
nėra pas mus meilės, kokios 
Dievas iš mūsų reikalauja. 
Kristus atėjo į šį pasaulį mus 
išlaisvinti iš nuodėmės vergi
jos, kad patektume į amžiną 
Jo karalystę, todėl reikia čia 
gyventi su giliu tikėjimu, vilti
mi ir meile Dievui, ir savo ar
timui.
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Sės. Ona Mikailaitė

Amerikos vyskupų 
konferen cija

Šių metų birželio 13-15 d. 
Dalias mieste susirinko 300 
JAV vyskupų savo pavasari
nei konferencijai, kaip kas
met. Tačiau šįmet ji buvo ne
paprasta ir sukėlė labai didelį 
JAV žiniasklaidos dėmesį. 
Vyskupai priėmė „Vaikų ir 
jaunimo apsaugos chartą” su 
griežtomis nuorodomis, kaip 
vyskupijos turės traktuoti 
dvasininkus, apkaltintus sek
sualiniu vaikų ir jaunuolių 
išnaudojimu.

Chartą iš anksto paruošė 
speciali komisija, vadovauja
ma St. Paul-Minneapolis die
cezijos vyskupo Harry J. 
Flynn. Jis iš anksto dokumen
to tekstą paskelbė JAV 
žiniasklaidai. Visų pirma 
charta siekia pagelbėti ir rū
pintis nuskriaustais vaikais 
bei jaunimu. Išreiškiamas 
vyskupų gilus apgailestavi
mas už skriaudas, kunigų 
padarytas bręstančiam jauni
mui. Atsiprašoma už padary
tas klaidas ir apsileidimus 
vyskupų, kuriems teko tvarky
ti tokius atvejus.

Dokumente išdėstytos tai
syklės su griežtomis bausmė
mis nusikaltusiems kunigams. 
Net ir vienų vienintelis kunigo 
seksualinis prasižengimas, iš
naudojant vaiką ar jaunuolį, 
bus baudžiamas pašalinimu iš 
kunigystės — ne vien paša
linimas iš pastoracinių pa
reigų, bet prievartinis kunigo 
sugrąžinimas į paprasto pa
sauliečio luomą, ar jis su tuo 
sutiktų, ar ne. Šitoks griežtu
mas remiasi popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžiais: „Nei ku
nigystėje, nei vienuolynuose 
nėra vietos tiems, kurie pa
žeidžia vaikus”.

Visose JAV vyskupijose bus 
įsteigtos specialios komisijos, 
sudarytos iš dvasininkų ir pa
sauliečių (pastarųjų dauguma) 
ištirti kaltinimus bei kalti
namuosius ir, esant tikram 
nusikaltimui, apie tai pranešti 
atitinkamoms civilinės val
džios įstaigoms. Diecezijos va
dovybė iš savo pusės bendra
darbiaus su valdžios investi- 
gacija, remdama nuskriausto

vaiko ir jo šeimos teises. Šei
mai bus suteikiama visokia 
reikalinga ir pageidaujama 
pagalba.

Dvasininkų seksualinių nu
sikaltimų problemos dydį 
iliustruoja labai liūdnos sta 
tistikos: nuo šios problemos 
atidengimo š.m. pradžioje, 250 
kunigų pasitraukė iš savo pa
reigų dėl netinkamo seksuali 
nio elgesio šešėlio, o 16 net 
nusižudė! Atsistatydino ir 4 
vyskupai. Arkivyskupas R 
Weakland, buvęs Milvvaukee 
vyskupijos ganytoju, kurio at
sistatydinimą Vatikanas pri 
ėmė, jam sulaukus 75 metų, 
savo katedroje surengęs pa
maldas viešai, dalyvaujant 
400 tikinčiųjų, išreiškė atsi
prašymą už praeities klaidas: 
už prieš 30 metų įvykusį ne 
tinkamą elgesį su vienu jau 
nuoliu ir už bandymą pinigais 
tai pridengti. .Jaučiu gailestį, 
gėdą ir begalinę tuštumą”, pa
reiškė arkiv. Weakland. Atsi
prašęs už jaunuolio pažeidi
mą, pasisakė, jog praeityje 
tuos dalykus mažiau suvokęs 
negu dabar. Dabar ypač su
pranta ir vertina celibato 
reikšmę kunigystei. Tikintieji 
labai gražiai priėmė ir parėmė 
savo ganytojo nuolankų bei 
nuoširdų gestą.

Ir vyskupų konferencijos da
lyviai nuolankiai išklausė ku
nigų nuskriaustų vaikų, jau 
dabar užaugusių ir subrendu
sių žmonių, istorijų. Jie buvę 
specialiai sukviesti pasisakyti 
savo išgyvenimus.

Ką visa tai parodo? Kad ce
libatas žmogiškai neįmano
mas, kaip teigia daugumas li
beralų, net katalikų? Greičiau 
priešingai: jog celibato pasi
žadėjimas ir ištikimas jo išlai
kymas turi nepalyginamai di
delę reikšmę kunigo gyveni
mui, jo santykiams su kitais 
bei jo pareigų atlikimui. Dau
gumos vyskupų nuomone, 
Apaštališkasis Sostas bus pra
šomas siųsti vizitatorių JAV 
seminarijoms patikrinti, ar jo
se tinkamai aiškinama celiba
to prasmė ir seminaristai tin
kamai auklėjami.

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr 3 Staiga, kaip iš versmės, atsi
rado keletas saugumo pareigūnų, tarp jų ir mano su
rašinėtojas. Daunienė išnešė dar vieną paruoštą ryšu
lį, o konvojus, šautuvus įrėmęs, išlydėjo mane per kie
mą į gatvę, kur stovėjo mašina. Vytukas, pamatęs to
kią baisią ir tragišką sceną, apalpo — trinkt — išgriu
vo kieme ant takelio, taip ir paliko. Toks paskutinis 
atsisveikinimas vaikų su motina. O mašina nu
dardėjo...

Aš vėl vagone, tik dabar jau viena, be vaikų. Gaila 
vaikelių, širdį skauda. Nerandu sau vietos — apsiver
kiau. Bendrakeleiviai barasi, ramina: „Ko verki, ar 
vaikams laimės pavydi? Tavo vaikai laimingi, likę 
tėviškėje, — bado nematys. Su mūsų vaikais Dievas 
žino kas bus. Ar ištvers tokioj tvankumoj? Ir kaip juos 
nuvešime?”

Sėdžiu ir galvoju: „Tikrai, jiems ten bus gera pas se
nelius — pienelio iki valiai, duonytės, mėsytės, svies- 
tuko valgys, kiek norės. Jiems nebus nuobodu, susi
rinks visi keturi: dvi sesytės ir du broliukai. Bėgios 
visi kartu, žais. Apsipras, kad mamos nėra, bet ją at
stos geroji babytė, senelis, teta Zabelė ir kiti neskriaus 
našlaičių.

Besvajodama apie savo vaikus, girdžiu tarpduryje 
triukšmingą balsą:

— Boniušėnė, Boniušėnė! Gdie ona? Idite k otcu!
Pribėgau prie atdarų durų ir dairaus tėtės, minioje

stovinčio per 8-10 metrų nuo vagono. Pamačiusi mo
juojant ranka, pribėgau artyn.

— štai, vaikei, atnešiau tau kojines ir tankias šu
kas, kad gyvis neužpultų. Žinai, kelionėje tarp dauge
lio žmonių visko būna. Daunienė nupirko, bet neturėjo 
laiko atnešti. Aš atnešiau.

Atsisveikinome ir nuėjome kas sau.
Netrukus į mūsų vagoną įgrūdo mokytoją Betkaus- 

kienę. Jos vyrą, kaip ir visus, atskyrė nuo šeimos, nu
varė į kitą vagoną ir juos išvežė visai kita kryptimi. 
Dar ir šiandieną tebestovi akyse atsiskyrimo vaizdas: 
senas seneliukas (berods teismo prokuroro padėjėjas) 
Mikutavičius atėjo su kareiviu prie mūsų vagono at

sisveikinti su žmona ir sūnumi. Verkia apsikabinę, 
bučiuojasi ir žegnoja vieni kitus. Tėvas nubučiavo, 
peržegnojo sūnų, motiną, o šie jį žegnoja.

Visi važiuojantys rašė ir metė pro langą laiškus. 
Mano laiškas, kurį išmečiau Kupiškyj, pateko į rankas 
mokytojai Augulytei Marytei. Ji pati man papasakojo, 
kai grįžau po dvylikos metų. Daugiau berods ilgesnių 
sustojimų nebuvo. Prievakaryje pasiekėme Obelius. 
Čia stovėjom dvi valandas. Prisirinko žmonių dau
gybė. Prinešė šilto, tik pamelžto pieno. „Gerkite į svei
katą, prisipilkite indus, apsirūpinkite pienu kelionėje 
su mažais vaikais”. Bežiūrint kibirai ištuštėjo. Vėl vie
na, kita, trečia su pilnais kibirais atbėga, kol aprūpino 
visą ešeloną. Be to, dar nešė ir kitokių produktų: duo
nos, mėsos, sūrių, kiaušinių. Ir nuoširdumas, ir gailes
tingumas tų obeliečių moterų! Atrodo, jos visą širdį 
atiduotų. Pradėjo temti. Prieblandoje tremtiniai susi
maišė su obeliečiais. Lengvai galima buvo bėgti, nes 
palydovai per daug nekreipė dėmesio. Kas gi ryšis lik
ti? Važiuoja šeimos su vaikais, ligoniais, seneliais. Kas 
juos globos? Juk visi nepabėgs. Dėl tos priežasties nie
kas ir nesiryžo, nors buvo galima.

Sargybiniai ėmė varinėti ir šaukti: „Po vagonam, po 
vagonam!’ Aš įsimaišiau minioje ir pasakoju savo 
skurdžią istoriją.

— Palik, palik ir nevažiuok! Pernakvosi, rytoj trau
kiniu grįši pas vaikus. Niekas nepastebės. Lik čia tarp 
mūsų! Nesirodyk, neik!

Aš visai suglumau, nežinau, nei ką daryti. Einu pir
myn, atgal. Vėl pirmyn, vėl atgal. Pagaliau nuspren
džiau — nevažiuosiu! Atsistojau minioje ir laukiu, ka
da išsįjudins ešelonas. Mane pastebėjo Mikoliūnas, bu
vęs Pušaloto viršaitis iš Mikoltiškio. Stovi tarpdury ir 
šaukia. Priėjau arčiau. „Tai lieki? — sako jis. „Lieku, 
galvoju nevažiuoti”. — „Gerai, — sako ir aš likčiau, 
bet negaliu. Seimą sušaudys, jei pabėgsiu”. Aš suabe
jojau: gali ir mane sušaudyti. Liks vaikai be motinos. 
Gal ir man važiuoti?... Juk ir likus ne pyragai: perse
kios, ieškos, tardys, įkiš į kalėjimą. Visas siaubas stojo 
man akyse. Nežinau, ar iš pavydo, ar iš nuoširdumo 
Mikoliūnas man ir sako: „Žinai ką? Važiuokim kartu! 
Nespės jie mūsų nuvežti. Tuoj bus karas, per frontą 
sugrąžins atgal”. Atrodo, rimtas ir apsiskaitęs vyras,

bet samprotauja kaip mažas vaikas. Tada labai tikė
jau, ką sakė. Jeigu dabar kas taip kalbėtų, sakyčiau — 
daugiau negu juokinga.

Ne tik pušalotietis Mikoliūnas, bet ir dauguma 
tremtinių, net inteligentų, suvaikėjo. Šneka nei šį, nei 
tą. Aiškina sapnus taip, kaip jiems asmeniškai būtų 
geriau, ramina save, jaučia širdyje šviesesnį pragied
rulį, tuo ir patenkinti. Juk ir daktarai mirštančiam 
dar suleidžia kamparo.

Sustaugė garvežys, pajudėjo vagonai, keleiviai su
bėgo ir užėmė savo vietas. Atsisveikinome su malo
niais gyventojais ir prietemoje palikome Obelius.

Aš beveik paskutinė įlipau į vagoną. Atsišliejus sie
nos ir maniau, kad širdys plyš iš skausmo ir susijaudi
nimo. Gailėjaus, kad nelikau, gaila vaikų, gaila Lietu
vos, artimųjų... Būčiau laimėjusi. Sesuo Anelė mane 
vijosi iki Obelių. Gal kaip nors būtume susitikusios ir 
kartu grįžusios atgal. Kažkas jai pasakė, kad Obe
liuose apsistosime visai parai. Ji, prisidėjusi maišą 
produktų, arkliu atvažiavo į Subačių, o iš čia trauki
niu į Obelius. Rytą, vos tik praaušus atvykusi į gele
žinkelio stotį, mūsų jau neberado. Liūdnas ir klaikus 
vaizdas: visur kaip išmirę, tuščia, tyku. Tiktai mie
guistas iešmininkas, išlindęs iš už namo kampo, susi
traukęs į kuprą, galvą į priekį nunėręs, eina sunkiais 
žingsniais.

Galėjau likti Lietuvoj, bet nelikau. Gal būčiau daug 
laimingesnė ir mano gyvenimo puslapiai būtų ne tokie 
tragiški.

Mūsų žmonės, tremtiniai, išvažiuodami iš Lietuvos, 
vežėsi prisikrovę įvairių maisto atsargų: lašinių, kum
pių, dešrų ir kitų produktų. Ankštuose vagonuose nuo 
šilumos dauguma supelėjo. Kur gi juos dės — dar visi 
sotūs iš Tėvynės. Be to, ketvirtoj dienoj po išvažiavimo 
duodavo valdiškus pietus. Tik pietus. Į vagoną atneš
davo porą kibirų tirštos kruopų sriubos su mėsa. 
Galėjai prisipilti lėkštę sriubos, įsidėti gabalą mėsos ir 
valgyti į sveikatą. Bet ne. Kyštelės šaukštą burnon, 
paragaus, pauostys, susirauks kaip devynios pėtnyčios 
— ir į skylę.

Lenkas Tadeušas važiavo kaip stovi. Nieko su savi
mi neturėjo. Žmonės šelpdavo maistu. Kartą jis įsipylė 
valdiškos sriubos, pasiėmė gabalą mėsos ir tampyda

mas burnoje sako:
— Matyt, senos ir padvėsusios kumelės mėsa, kad 

tokia kieta ir atplėšt negalima.
— Och tu, liuciperi prakeiktas, kam šneki niekus? 

Būtumėm skaniai pavalgę, sriuba nebloga. Supriklijai 
ir širdis nebepriima. Per tave vaikai lieka alkani, — 
barasi vyrai.

Po tokios kalbos kas bevalgys? Išeitis yra! Šliūkšt į 
keturkampę skylę ir baigtas kriukis.

Truputį apipelėjo dešros ar kumpis pažaliavo, tuoj į 
skylę arba laukan pro atplėštą sienoj lentą. Metė ir 
metė, kol turėjo. Manė, kad ten mūsų laukia su pyra
gais.

Bevažiuojant viskas paaiškėjo. Stotyse išmestus su
gedusius maisto produktus: duonos plutas, supelėju
sias dešras, mėsgalius apipuola kaip alkani vilkai tar 
nautojai, darbininkai, vaikai. Čiumpa užsimušdami, 
griūdami vienas per kitą. Neapsakomai visi alkani, iš
badėję. Šis klaikus vaizdas ne šiaip sau žaidimas. Jis 
perspėjo, įtikino būti atsargiems. Neišblaškyti per 
daug, kad neprireiktų keliais šliaužiant susirinkt.

Pro šalį ėjo uniformuotas geležinkelietis. Paprašiau 
nupirkti pieštuką. Atnešė žmogus keturis pieštukus, 
padalijo kam reikia — pinigų neėmė. Kažkas išmetė 
supelėjusią dešrą, ta nukrito į balą. Geležinkelietis 
išgriebė su pagaliu dešrą iš purvo ir patenkintas nu
sinešė į stotį. Traukinys nudundėjo tolyn.

Naktį atvažiavome į Oršą. Ešelonas stovėjo prie
miestyje, toli nuo centro. Pačiame vidurnaktyje pasi
girdo didelis triukšmas, verksmas, dejavimas, lyg šuns 
lojimas, lyg pamišėlių kauksmas. Per miegą girdisi 
trumpi aimanuojantys garsai: „Oi, oi, oi” — kaip nu
kirsti. Klaiku! Pabudau iš miego, atsisėdau guolyje ir 
klausausi. Pakilo ir kiti, ėmė tyliai šnabždėtis, svars
tyti, kas čia atsitiko. Kodėl kilo vidurnaktyj tokia pa
nika. Nebuvo ko pasiklausti. Rytą porą vyrų išleido 
vandens atsinešti. Šie ir sužinojo: prasidėjo karas! Mo 
bilizuoja vyrus. Motinos raudodamos išleido savo 
sūnus, brolius, kaimynus.

Po tų žinių ėmė bėgti traukiniai vienas paskui kitą, 
pilni prigrūsti kariuomenės.

Vienas iš pravažiuojančių kareivėlių suriko: „Vbi- 
na!’. Bus daugiau

I
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IŠĖJO VISUOTINĖS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS I TOMAS

Dar 2001 m. pabaigoje išėjo 
ir skaitytojus pasiekė viso pa
saulio kraštų, žmonių ir įvy
kių žinių lobynas, Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos I to
mas, A-Ar. 799 p., 10,000 
tiražu, Vilniuje, leistas Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos insti
tuto. Tai iliustruotas, moksli
nis informacinis leidinys apie 
Visatą, pasaulį ir Lietuvą. Pa
teikiama naujausių duomenų 
iš visų mokslo bei gyvenimo 
sričių, iš jų istorijos, aprašoma 
valstybės, žymiausios istori
nės asmenybės ir amžininkai. 
Penktadalis enciklopedijos 
skiriama Lietuvai ir lituanisti
kai. Spausdino spaustuvė 
„Spindulys”, Kaunas.

Enciklopedija rengta 70 
mokslinių redaktorių, kuriems 
talkininkavo 300 bendradar
bių. Visų redaktorių ir rengėjų 
vardu pateikiamos įvadinės 
mintys (be antrašo ir parašo), 
kur rašoma:

„Per pastaruosius dešimt
mečius pasaulis smarkiai pa
sikeitė. Lemtingų pokyčių įvy
ko politikoje ir geopolitikoje, 
moksle ir vos ne visose žmo
nijos gyvenimo srityse. Lietu
va atkūrė savo valstybės ne
priklausomybę ir siekia inte
gruotis į Europos Sąjungą, 
tarptautines organizacijas. 
Lietuvos visuomenei būtina 
pateikti informaciją apie 
reikšmingiausias pasaulio ci
vilizacijos ir kultūros įvykius 
bei reiškinius, iškilius asme
nis, įvairių sričių mokslo lai
mėjimus. Reikia ne tik užpil
dyti didelę informacinės lite
ratūros spragą, bet ir pateikti 
būtiniausių žinių apie tai, kas 
dar visai neseniai buvo nu
tylėta ar iškraipyta, t.y. sovie
tinės okupacijos metais (ypač 
nepriklausomos tarpukario 
Lietuvos laimėjimai, Bažny
čios istorija, pasipriešinimas 
sovietų režimui, išeivijos gy
venimas ir kita)”.

Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas numato iš
leisti 20 tomų Visuotinę lietu
vių enciklopediją, apimančią 
— 115,000 straipsnių (78 proc. 
dalykinių ir 22 proc. biogra- 
mų), iš jų — 12 proc. su ilius
tracijomis. Enciklopedijoje bus 
aprašyta visos gyvenimo sri
tys ir mokslo laimėjimai. Li

tuanistika sudarys — 25 proc. 
visų straipsnių ir iliustracijų.

Norėtume, kad paskutiniai 
Visuotinės lietuvių enciklope
dijos tomai išeitų minint Lie
tuvos valstybės vardo tūks
tantmetį.

Daug vietos skirta valsty
bėms, kaip: Afganistanui — 7 
p., Airijai — 10 p., Albanijai 
— 7 p., Alžyrui — 9 p., Ango
lai — 4 p., Argentinai — 13 p., 
bet Anglijai tik.3 p., net ma
žiau nei Angolai. Afrika ap
rašoma 26 puslapiuose. Iš Lie
tuvos miestų plačiau aprašyti: 
Alytus — 7 p., Anykščiai — 3 
p., Antrajam pasauliniam ka
rui tenka 10 p., tiek pat ski
riama architektūrai. Straips
niai įvairių sričių žinovų pro
fesionaliai parengti.

Yra ir trūkumų. Prusoje ir 
Mažojoje Lietuvoje per tūks
tančius metų tekanti Alna, 
prasidedanti Prūsos aukštu
moje, Visuotinėje lietuvių en
ciklopedijoje (kaip ir Lietuvių 
Tarybinėje enciklopedijoje) te
ka Lenkijoje ir Rusijos Fede
racijos Kaliningrado srityje ir 
prasideda Mozūruos aukštu
moje. Jei pirmosios nepriklau
somybės metais ir vėliau išei
vijoje lietuvių enciklopedijoje 
Alna pateikiama kaip Ma
žosios Lietuvos upė, tai kodėl 
atkurtoje nepriklausomoje 
Lietuvoje stengiamasi kraštą 
susvetiminti, suslavinti. Alna 
savo kilme ir reikšme ne sla
viška (lenkiška ar rusiška), o 
baltiška (lietuviška). Pasigen
du taip pat ir mažesnių upių, 
kaip Agilos, Agnytės, Akme
nos, Ameitos, Argos ir kt. Taip 
pat nėra bažnytkaimių, kaip 
Argininkai, Alnava, Apušvan- 
gis ir kt. Nerasta vietos ar ne
turėta duomenų apie mažlie- 
tuvį botaniką prof. J. Abro
maitį, tyrusį kopų augmeniją 
ir Mažosios Lietuvos florą. 
Neaišku, kodėl pirmasis mi
sionierius Prūsijoje — Adal
bertas — nepriklausomos Lie
tuvos lituanistų A. Salio ir 
kitų buvo kirčiuojamas vienaip, 
bet sovietiniais laikais ir da
bartinėje Visuotinėje lietuvių 
enciklopedijoje jis kirčiuoja
mas kitaip? Kažin Kodėl?

Nors ir yra trūkumų, bet en
ciklopedijos vertė lieka neįkai
nojama. Vilius Pėteraitis

* Ministerijų vadovybių 
; brmavimo viešuosius kon
kursus stebėję parlamentinės 
opozicijos atstovai vadina šį 
reiškinį „farsu”, nors ir pripa
žįsta, kad naujosiose ministe
rijų vadovybėse išliko nemažai 
profesionalų. „Tų konkursų 
negalima laikyti konkursais, 
ir mūsų kelta prielaida, kad 
tai buvo valdančiosios daugu
mos atstovų įforminimas kar
jeros tarnautojais, pasitvirti
no, ir mūsų surinkta medžia
ga tai labai akivaizdžiai iliust
ruoja”, sakė Seimo narys, mo
dernusis krikščionis demokra
tas Arturas Vazbys. <bnsi

* Šilutės ligoninės medi
kams rūpesti kelia 3 mln. 
litų įvertinta vaistų siunta, 
kurią kaip labdarą atvežė vo
kiečiai. Dauguma medika
mentų neturi jokių etikečių, 
tabletės laikomos subertos į 
pienui laikyti skirtus indus. 
Medikai įtaria, jog nefasuotus 
vaistus vokiečiai į Lietuvą 
atvežė todėl, kad juos sunai
kinti Vokietijoje kainuoja ge
rokai brangiau. (LŽ, Elta)

* Rusija, atsakydama į
panašų Lietuvos spren
dimą, padidino savo vizų kai
nas Lietuvos piliečiams. Kaip 
pranešė Rusijos ambasada 
Vilniuje, nuo liepos 1 d. visų 
rūšių mėnesį galiojančios vi
zos bei tranzitinės vizos 
brangs nuo 10 iki 15 JAV dole
rių. Įvažiavimo vizos vykstan
tiems į Rusiją dirbti, studijuo
ti ar gyventi brangs nuo 15 iki 
20 JAV dolerių. (BNS)

* Apie 100 Klaipėdos be
namių rengiamasi išvaryti
iš nakvynės namų į įprastą jų 
gyvenimo vietą — gatvę. Pas 
merą posėdžiavusi grupė žmo
nių nutarė nuo liepos 1 d. 
uždaryti nakvynės namus. 
Žiemą, jei atsiras kas juos 
naktimis prižiūrės, namai vėl 
bus atidaryti. Nakvynės na
mai namo rūsyje buvo atidary
ti pernai lapkritį, po to, kai 
mieste mirtinai sušalo du be
namiai. Jie veikė pagal 
bendrą Klaipėdos vyriausiojo 
policijos komisariato ir savi
valdybės programą. Šiuo metu 
50 vietų nakvynės namuose 
nakvoja apie 100 benamių. 
Manoma, kad mieste benamių 
gali būti 2,000-3,000 (K, Elta)

* Opozicijai priklausan
tys parlamentarai mėgina
sutrukdyti Seimo nariui Vik
torui Uspaskich siekti teisės 
vadintis daktaru. Centristas 
Gintaras Šileikis kreipėsi į 
švietimo ir mokslo ministrą 
Algirdą Monkevičių prašyda
mas ištirti, ar V. Uspaskich, 
siekdamas mokslininko karje
ros, nepraleido tam tikrų 
mokslo tarpsnių. Abejonių Sei
mo nariams sukėlė išplatintas 
anoniminis laiškas, kuriame 
teigiama, esą Kauno technolo
gijos universiteto ekonomikos 
mokslo krypties doktorantas 
V. Uspaskich išsilavinimą įgi
jo per labai trumpą laiką ir 
nelankydamas paskaitų. (LR, Elta)

* Valstybė nekontroliuoja, 
kaip išleidžiami pinigai už 
svetimų žmonių globon ati
duotus vaikus. Neretai vaikų 
globa tampa globėjų pasipel
nymo šaltiniu. Skandalas kilo 
pasvalietės Aurelijos Grabš- 
tienės šeimynoje, kur trijuose 
kambariuose gyvena net 18 
žmonių. Per metus Pasvalio 
rajono savivaldybė šeimynai 
išmoka beveik 75,000 litų.

* Per mokslo metus ne
mokamą maitinimą gavo 
per 8,000 Kauno moksleivių. 
Socialiai remtini vaikai mo
kyklose gali pavalgyti ir per 
atostogas, veikia 17 maitinimo 
centrų, kurie įsikūrė visuose 
miesto mikrorajonuose. Savi
valdybei mokyklų valgyklų 
išlaikymas kasmet kainuoja 
2.5 mln. litų. (KD, Eite)

* Moksleivių parlamento 
valdybos nariai, susitikę su 
švietimo ir mokslo ministru 
Algirdu Monkevičiumi, teigė 
pritariu šiuo metu galiojančiai 
brandos egzaminų tvarkai, ta
čiau išreiškė moksleivių pagei
davimą, kad abiturientai turė
tų galimybę įsigyti valstybinio 
egzamino darbo kopiją. <Eita>

* Kas dvejus metus Pa
saulinės sveikatos organi
zacijos sumanymu metan
tiems rūkyti rengiamame kon
kurse „Mesk ir laimėsi” prizi
ninku tarp medikų tapo 37 
metų vilnietis neurochirurgas 
Artūras Tamulis. Jam įteiktas 
prizas -— 2,500 JAV dolerių 
čekis. Mesti rūkyti ir tuo 
pačiu dalyvauti minėtame 
konkurse šiemet panoro 87 
Lietuvos medikai. (LR, Lž, Elta)

* „Lietuvos ryto” krepši
nio komandos 22 metų vidu
rio puolėjas Robertas Javtokas 
teisės vairuoti transporto prie
monę neprarado, tačiau už 
avariją turės sumokėti 150 li
tų baudą. R. Javtokas į avari
ją važiuodamas motociklu pa
teko gegužės 1 d. kelyje Vil- 
nius-Trakai. Patyręs sunkias 
traumas, po 7 valandas truku
sios operacijos jis 2 dienas 
praleido reanimacijos palatoje. 
Vėliau 2 savaites gydėsi Vil
niaus universitetinės greito
sios pagalbos ligoninės trau
matologijos ir ortopedijos sky
riuje. Pastarąsias 3 savaites 
jis ilsisi tėvų namuose Šiau
liuose.

* Iš turnyrų Graikijoje ir 
Italijoje grįžusios Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės vy
riausiasis treneris Antanas Si- 
reika mano, kad išvyka buvo 
naudinga. Treneriui nerimą 
kelia tai, kad kitoje rinktinės 
stovykloje, kuri rugpjūtį vyks 
Palangoje, greičiausiai nedaly
vaus rinktinės žaidėjai iš 
„Lietuvos ryto” — klubas į sto
vyklą žada jų neišleisti. (R, Elta)

* Praeityje garsus Vil
niaus „Žalgirio” futbolinin
kas Arminas Narbekovas iš
rinktas Lietuvos futbolo fede
racijos viceprezidentu. 37 me
tų Seulo olimpinių žaidynių 
čempionas bus atsakingas už 
tarptautinius projektus.

* Dėl pinigų stygiaus gy
ventojai priversti riboti sa
vo poreikius net įsigydami bū
tiniausius maisto produktus, 
paskelbė Statistikos departa
mentas praėjusių metų namų 
biudžeto tyrimo apžvalgoje. 
Duonos daugiau ar mažiau ri
botai pirko 8 proc. šeimų, bul
vių — 6 proc., pieno — 19 
proc. Sviesto pagal poreikius 
neįpirko kas trečia, mėsos — 
kas antra, žuvies — 68 proc. 
šeimų. Pakankamai vaisių ne
galėjo įsigyti 64, konditerijos 
gaminių — net 77 proc. šeimų. 
Vidutiniai poreikiai net tur
tingiausiųjų gyventojų šeimo
se viršijo jų galimybes, o mini
malius poreikius galėjo paten
kinti tik keturi dešimtadaliai 
turtingiausių šeimų. (Eita)

Rusijos Dūma nori 
atšaukti sienos

sutartį su Lietuva
Atkelta iš 1 psl. 
partijos vadas Vladimir Žiri- 
novskij pareiškė, jog, siekiant 
išspręsti tranzito tarp Kara
liaučiaus ir likusios Rusijos

SKELBIMAI
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
Z KLAUDIJUS PUMPUTIS

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

AUTOMOBttJQ NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624.

problemą reikia, kad Rusija ir 
Lietuva apsikeistų dalimis 
savo teritorijų. „Mes neturime 
sienos su Lietuva sutarties. 
Reikia nustatyti ir pažymėti 
sieną taip, kad nuo Kalinin
grado iki Rusijos būtų 300 
metrų ruožas — to pakaks, o 
Lietuvai duoti tokį patį ruožą 
iš kitos pusės”, sakė deputatas 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje Strasbūre, kur dalyvau
ja Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos sesijoje.

Jis griežtai kritikavo būsi
mas vizas kaliningradiečiams, 
grasindamas Lietuvai „ekono
minio spaudimo metodais”. 
Pasak jo, galima „atšaukti 
atostogų mūsų personalą, dir
bantį Ignalinos atominėje 
elektrinėje”. Be to, V. Žiri- 
novskij teigimu, galima atsisa
kyti primti IAE radioaktyvaus 
kuro atliekas. „Tegul krauna 
jas į sandėlius Palangos ku
rorte”, sakė jis.

SIŪLO DARBĄ

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasfung. 

Chicago and Milvvaukee area. 
800-820-6155.

:ągo i
Tel.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

Vidutinio amžiaus 
moteris ieško darbo prižiūrėti 

vaikus arba senelius.
Tel. 630-705-1204; 

630-865-7227

Išnuomojami butai. 
Išnuomojamas restoranas 
su visa įranga.Parduodu 2 
butų namą šalia „downtown” 
ir 2 butų namą 47 Str. ir Pu
laski Rd. Tik liepos mėn. ga
lioja 3.5% nuolaida parduo
dant jūsų namą. Teirautis 
First Rate Real Estate, 
Aušra Padalino, tel. 773- 
767-2400, palikti žinutę.

Katalikų Bažnyčia 
keičia visuomenės 
požiūrį į atlaidus

Atkelta iš 1 psl.
Nuo pat trečiadienio ryto 

Kauno arkikatedroje vyks švč. 
Sakramento adoracija. Po 
bendrų pamaldų pavakare 
rengiamų katechezių metu vi
siems susirinkusiems dvasi
ninkai aiškins atlaidų prasmę, 
primins šv. Petro bei Povilo 
mokymus ir reikšmę šių dienų 
gyvenime. Penktadienio va
kare tikintieji kviečiami į ben
druomenines Susitaikinimo 
pamaldas, kurios užbaigs pa
sirengimo atlaidams progra
mą.

Pagrindinės atlaidų iškil
mės Kauno arkikatedroje ba
zilikoje numatytos šeštadienį 
ir sekmadienį. Jų metu Kauno 
arkivyskupas metropolitas ti
kintiesiems teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. (Elta)
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IR VĖL BAISI AVARIJA
Tanzanijoje (Afrika) birželio 

24 d. keleivinis traukinys su
sidūrė su krovininiu. Jau žino
ma, kad žuvo daugiau kaip 
200 žmonių, tačiau žuvusiųjų 
skaičius, be abejo, padidės, kai 
bus peržiūrėti visi vagonai. 
Traukinyje nelaimės metu bu
vę per 1,000 keleivių, išsi
skirsčiusių po 20 vagonų. Ma
noma, kad avarija įvyko dėl 
mechaninių sutrikimų.

PAVOJINGA TRADICIJA
Virš Brazilijos sostinės Rio 

de Janeiro birželio mėnesio 
naktimis padangėje sumirga 
daugybė didžiulių, puošnių ir 
žvilgančių, karšto oro pripūs
tų balionų — kai kurie iškyla 
iki 150 pėdų aukščio. Tai 
tradicija, atsivežta iš Portuga
lijos prieš daugiau kaip 300 
metų, turinti šiuo būdu pa
minėti birželio mėn; šventųjų 
šventes: šv. Antano, šv. Jono 
ir šv Petro-Povilo.

Nuo maždaug 1998 m, pra
dėta kampanija šią tradiciją 
sustabdyti, nes paaiškėjo, kad 
balionai sudaro pavojų lėk
tuvams, elektros bei kitiems 
laidams ir miškams. Už balio
no paleidimą skiriamos pini
ginės ir kalėjimo bausmės 
(net iki 5 metų laisvės atė

mimo). Tačiau policijos pa
stangos sugauti kaltininkus 
nėra labai sėkmingos, nes 
žmonės, daugiausia darbinin
kija, nenori atsisakyti savo 
papročių ir kasnakt „žaidžia 
savotišką žaidimą: kaip pa
leisti savo balioną ir išvengti 
arešto”.

NAUJI ATRADIMAI 
DŽIUNGLĖSE

Brazilijoje, Amazonės upę 
supančiose džiunglėse olandų 
mokslininkai atrado dvi nau
jas beždžionių rūšis, padidi
nusias žinomus šios giminės 
narius iki 95. Beždžionaitės, 
pavadintos Callicebus bernar- 
di ir Callicebus stephennashi 
(pagal atradusių mokslininkų 
vardus; Callicebus — rūšis, 
kuriai jos priklauso) yra labai 
spalvingos, maždaug katės 
dydžio.

RUSIJA PARDAVINĖS 
ŽEMĘ

Praėjusios savaitės penkta
dienį Rusijos Dūma žengė 
pirmą žingsnį į laisvosios rin
kos ekonomiką: 245 prieš 150 
balsais nutarta leisti rusams 
pardavinėti ir pirkti dirbamą 
žemę. Tai pirmoji tokia žemės 
ūkio reforma nuo bolševikų 
revoliucijos. Tačiau įstatymas

turi ir „apsaugą”: draudžiama 
žemę pardavinėti užsienie
čiams, o taip pat jiems ilgam 
laikui žemės plotus nuomoti. 
Draudimas apima apie 1 mili
jardą akrų, kas sudaro maž
daug trečdalį viso Rusijos plo
to. Šią pataisą įnešusi Vie
nybės partija teigia, kad tuo 
būdu bus apsaugota Rusijos 
žemė nuo turtingų užsie
niečių, kurie gali ją bematant 
išpirkti. Įstatymą dar turi 
svarstyti Federacijos San
draugos taryba, o po to pasi
rašyti prezidentas Putin, ku
ris kaip tik ir pasiūlė šias 
reformas.

NEJUOKINGAS 
KARALIAUS JUOKDARYS

Pietinėje Ramiojo vandeny
no dalyje yra nedidukė kara
lystė, — Tonga. Ji susideda iš 
171 salelės (apie 36 yra gyve
namos) ir turi apie 100,000 
gyventojų. Iki 1970 m. Tonga 
buvo Didžiosios Britanįjos ko
lonija, tais metais gavusi ne
priklausomybę. Tonga kara
lystę valdo karalius Tau- 
fa’ahau Tupou IV, kuris 1999 
m. savo dvaro juokdariu pa
sikvietė amerikietį J. D. Bog- 
donoff. Per kiek daugiau kaip 
5 metus Bogdonoff tapo labai 
svarbus asmuo karalystėje: 
ruošdavo pianino koncertus, 
vietiniame laikraštyje spaus
dino savo poeziją, linksminda
vo karalių, bet taip pat buvo

Karaliaus juokdarys, poetas, muzi
kas, finansininkas J. D. Bogdonoff.
ir jo finansinis patarėjas, ku
riam pavesta tvarkyti žymią 
dalį valstybėlės investicijų. 
Dabar Tonga vadovybė pa
traukė juokdarį Bogdonoff į 
teismą, nes jo finansinės ma
chinacijos karalystei kainavu
sios 25 milijonus dolerių, kas 
sudaro nemažą jos metinių 
pajamų dalį. Ar bylą pavyks 
laimėti, tai jau kitas reikalas.

MAŽIAU PROTESTŲ, 
DAUGIAU MEŠKŲ

Kad nepasikartotų Seattle, 
WA, vykusios demonstracijos 
ir riaušės, kad vėl neįsi
liepsnotų anarchija, kaip buvo 
Genoa mieste, Italijoje, šį kar
tą Aštuonių turtingųjų valsty
bių grupės vadai konferencijai

renkasi toli nuo „civilizacijos 
centrų” — nedideliame ir 
sunkokai pasiekiamame vaka
rinės Alberta provincijos (Ka
nadoje) kurorte. Delegatų ap
saugai nepagailėta lėšų ir pa
siruošimo, tad tikima, kad 
didelio triukšmo ir demons
tracijų bus išvengta, bet atsi
rado netikėta kliūtis: šiose 
miškingose ir uolotose Rocky 
kalnų apylinkėse gyvena daug 
didžiųjų meškų (grizzly 
bears), kurios visur maišosi ir 
žmonėms yra labai pavojin
gos, ypač nesusipažinusiems 
su šia šiaurės regionų fauna. 
Atitinkami Kanados gamtos 
apsaugos departamentai deda. 
daug pastangų, kad svečiai 
būtų apsaugoti nuo meškų, o 
meškos — nuo svečių...

* POPIEŽIUS NEATSISAKO 
KELIONES

Nors pastaruoju metu po
piežiaus Jono Pauliaus II 
sveikata matomai silpnėja, jis 
visgi liepos mėnesį ruošiasi 10 
dienų kelionei į Meksiką, 
Guatemalą ir Kanadą. Guate- 
mala City popiežius kanoni
zuos 17-tojo šimt. misionierių, 
Mexico City paskelbs šven
tuoju 16-ojo šimt. indėną, ku
ris regėjo Mariją ir padėjo 
meksikiečius atvesti į kata
likų tikėjimą, o Toronto mies
te liepos 25 d. dalyvaus Pa
saulio jaunimo dienoje.

IŠVENGTA SUSIDŪRIMO 
SU ASTEROIDU

Kaskart vis stipresnių ir 
stipresnių teleskopų „akys” 
žvelgia į tolimiausias erdves, 
kad, rodos, astronomai ir dul
kelę galėtų pastebėti, ne vi
suomet pavyksta pamatyti, ką 
reikėtų susekti. Prieš kiek 
daugiau kaip savaitę pro Že
mę, 75,000 mylių nuotoliu, 
praskriejo nemažas asteroi
das, kuris, jeigu botų su mū
sų planeta susidūręs, galėjo 
nuo jos paviršiaus nušluoti 
didžiausią miestą su visais 
priemiesčiais. Astronomai 120 
metrų ilgio asteroidą paste
bėjo tik po trijų dienų, kai jis 
jau buvo praskriejęs. Tai jau 
antras kartas, kai „erdvių 
skrajūnas” nepastebėtas pri
artėjo prie Žemės. 1994 m. 
gruodžio mėn. vienas jų 
praskriejo „tik” 65;0OO mylių 
atstumu. •

AFGANISTANE YRA IH 
KITOKIU PAVOJŲ

Amerikos ir sąjungininkų 
kariai, kovodami su teroris
tine Al Qaeda organizacija Af
ganistane, susiduria ir su ki
tokiais priešais: musėmis, er
kėmis, uodais ir įvairių įvai
riausiais kenkėjais, kurie tik 
kada — pagal Kristijoną Do
nelaitį — „įkąsti žmonėm iš
sižiojo”.

25-osios medikų kuopos ma

joras Scott Stockvvell yra en
tomologas su daktaro laipsniu 
iš University of California, 
Berkeley, tai jo pareiga kovo
ti su visais „skrendančiais, 
rėpliojančiais, ropojančiais ir 
kitokiais kenkėjais”, kurie 
karių gyvenimą, ypač nakties 
metu palapinėse, labai apsun
kina. Savo misiją mjr. Stock
vvell vadina „Battle of the
Bugs” — kova su vabzdžiais. 
Nors nuo teroristų puolimų, 
nepaisant, kokiais ginklais jie 
ginkluoti, kareivines apsaugo 
spygliuotos vielos, sargybiniai 
ir kitos priemonės, kovoti su 
mažaisiais kenkėjais ne taip 
lengva, tad mjr. Stockvvell 
paskelbęs motto: „Stenkitės 
kasdien ką nors sunaikinti!” 
Žinoma, čia majoras nekalba 
apie „ai Qaeda” teroristus.

DĖMESIO KOMETOMS

Artimiausio dešimtmečio 
laiku daugiau dėmesio bus 
kreipiama į kometų tyrinė
jimus, paleidžiant į erdves ke
lis instrumentinius erdvėlai- 
viukus, kurių paskirtis bus 
priartėti prie įvairių kometų 
ir ne tik siųsti į Žemę išsamią 
informaciją bei fotonuotrau
kas, bet taip pat parvežti „ko
metos dulkių”. Programa, pa
vadinta „Comet Nucleus 
Tour” (Contour), NASA prade
dama jau š.m. liepos 1 d.
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LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
METINIS KONCERTAS-VAKARIENĖ

DRAUGAS, 2002 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

„Pagalbos ranka vargstan
tiems” — šie žodžiai buvo iš
spausdinti ant gražiai išleistos 
šio vakaro programos, nes šis 
vakaras buvo skirtas telkti 
lėšas vargstantiems ir pagal
bos reikalingiems. Šis vakaras 
vyko š.m. kovo 8 d. 5 vai. p.p. 
Amerikos lietuvių klube, St. 
Petersburg, Florida. Vakaras 
buvo ypatingas tuo, kad pirmą 
kartą šiame klube išgirdome 
solistus baritoną Rimą Karna- 
vičių ir sopraną Michelle Rego 
Reatini. Tą patį vakarą pasi
rodė ir visus maloniai nuteikė 
seniai begirdėtas Amerikos 
Lietuvių klubo Moterų dainos 
vienetas su vadove Regina 
Ditkiene.

Gražiai papuoštoje salėje va
karo programą pradėjo 
L.D.D.-jos St. Petersburg sky
riaus pirmininkė Aldona And
riulienė. Pirmininkė pasveiki
no susirinkusius teigdama, 
kad „Jūsų dalyvavimas šiame 
renginyje prisidės prie mūsų 
šalpos darbų įgyvendinimo, 
nes yra daug nelaimingų, 
skurde gyvenančių šeimų ir 
vaikų. Mes bandėme neuž
miršti ir mūsų geradarių. 
Dirbdamos kitų svarbiausiam 
gėriui, mes pačios pajuntame, 
kad esame laimingesnės bei 
turtingesnės, darydamos gera 
nelaimėje, skurde ar ilgesy 
paskendusiam artimui”. Po 
savo įžanginio žodžio pirmi
ninkė Aldona pakvietė L.D.D- 
jos dvasios vadovą kun. dr. 
Matą Čyvą invokacijai. Kun. 
dr. Matas Čyvas šios popietės 
maldą surišo su šios dienos 
Evangelijos skaitymu, kur buvo 
klausiama: „koks yra pirmasis 
įsakymas?” Buvo atsakyta, 
kad: „pirma mylėk Dievą visa 
savo širdimi ir visomis galio
mis”, o antra, kuris yra pana
šus į pirmąjį, „mylėk savo ar
timą, kaip save patį”. Jis tei
gė, kad tie žodžiai yra taikomi 
visiems ir kad juos labai 
gražiai įsisavina Lietuvos 
Dukterys, šelpdamos vargs
tančius mūsų tautiečius, ypač 
sergančius ir apleistus vaikus. 
Kun. Čyvas savo gilios maldos 
žodžiuose priminė, kad mes 
branginame savo tikėjimą ir 
vargstančią savo tėvynę Lie
tuvą, kurioje tebevyksta dideli 
ir lemtingi persitvarkymai. 
Prašė Dievo, kad siųstų mūsų 
tautiečiams Šv. Dvasios švie
sos, kad jų tarpe viešpatautų 
sutarimas ir prašė, kad Dievo 
malonė lydėtų mūsų norus bei 
siekimus, kad jie būtų pašvęs
ti Dievo garbei ir Lietuvos ge
rovei. Po šios gilios ir pras
mingos invokacijos vyko kon
certo programa.

Pirmąją koncerto dalį atliko
A. L. Klubo moterų dainos vie
netas. Po ilgos pertraukos 
džiugu buvo matyti šį vienetą, 
kuris atliko penkias dainas: 
„Gimtinės meilė”, „Ką aš tau 
atnešiu” — muz. A. Motuzos ir 
žodžiai B. Lukauskaitės; „Toli 
dingsta laivas”, — muz. A. 
Raudonikio, žodžiai E. Selelio- 
nio; „Ūžia vėjas”, — muz. Ka- 
mensko ir „Kur aukštas kle
vas”, — muz. A. Raudonikio. 
Šiam vienetui vadovauja ir

Lietuvos dukterų drauguos St Petersburg, FL, skyriaus metiniame susirinkime programą atlieka Alvitą Kerbe- 
lienė ir I>aima Užukurienė, joms akompanuoja muz Aloyzas Jurgutis 2002 04.03 E. Vodopalienės nuotr.

www.scandinavian.net

akompanuoja muzikė Regina 
Ditkienė. Vienete dainuoja: 
Gertrūda Amolevičienė, Nata
lija Aukštuolienė, Rūta Ban- 
džiukienė, Gražina Cibienė, 
Zita Dapkienė, Marija Ginei- 
tienė, Aurelija Robertson, Jo
nė Staškuvienė, Aldona Ta- 
mulionienė ir Sofija Vaškienė. 
Gražiai ir jausmingai sudai
nuotos dainos nuotaikingai 
įvedė dalyvius ir į antrą kon
certo dalį.

Antroji koncerto dalis buvo 
atlikta solistų baritono Rimo 
Kamavičiaus ir soprano Mi
chelle Rego Reatini, kuriems 
akompanavo Alan Armstrong. 
Rimas Kamavičius pradėjo šią 
koncerto dalį populiaria ope
retės „South Pacific” daina 
„Some Enchanted Evening”, 
muz. Rogers and Hammers- 
tein. Toliau — „Mergužėle, 
brangi”, muz. ir žodžiai St. 
Šimkaus; „Come Ready and 
See Me”, — muz. Richard 
Hundley, „Misty”, — mūz. Er- 
roll Gamer, „Fascination”, — 
muz. F. D. Marchetti ir ariją iš 
operos „The Ballad of Baby 
Doe”, „Warm as the Autumn 
light”, — muz. Douglas Moore. 
Toliau sekė duetas su sopranu 
Michelle Rego Reatini „La ei 
darėm la mano” iš W.A. Mo- 
zart operos „Don Giovanni”. 
Po šio dueto solistė Michelle 
Rego Reatini atliko G. Bizet 
ariją. „Je que rien ne m’e’pou- 
vante”, iš operos „Carmen”. 
Koncerto pabaigai Rimas Kar- 
navičius pasirinko ariją „O! du 
mein holder Abendstem” iš 
Wagnerio operos „Tannhau- 
ser”. Abu solistai jautriai ir 
pasigėrėtinai atliko programą, 
jiems subtiliai akompanavo 
jaunas pianistas. Visi koncer
to atlikėjai klausytojų buvo la
bai šiltai sutikti. Malonu ma
tyti jaunus menininkus sce
noje ir džiaugtis, kad St. Pe- 
tersburgo lietuvių telkinys tu
ri tokius puikius vietinius ta
lentus.

Į koncertą buvo atsilankęs 
St. Petersburgo ir vakarinės 
Floridos LR garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius su 
žmona Nancy. Solistas Rimas 
Kamavičius yra Angelės ir Al
bino Kamiu sūnus ir garbės 
konsulo brolis. Ši talentais ap
dovanota šeima puošia St. Pe
tersburgo lietuvių telkinį ne 
tik milžiniškais nuveiktais vi
suomeniniais darbais, bet kar
tu pradžiugina ir visuomenę 
savo muzikiniais sugebėji
mais. Tą įrodė solistas Rimas 
Kamavičius šiame koncerte.

Po koncerto buvo pietūs, 
laimėjimai ir pabendravimas. 
Dar ilgai nesiskirstė svečiai, 
kuriems maloniai patarnavo 
L.D.D-jos valdyba. Šiuo metu 
valdybai priklauso: pirminin
kė Aldona Andriulienė, Liūda 
Petkienė, Vida Sabienė, Gra
žina Viktorienė ir Elvyra Vo
dopalienė.

Po koncerto ir vakarienės 
pirmininkė padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šio vakaro

Pasisekimo. Teišsipildys kun. 
lyvo maldos žodžiai: „Lai

mink visus atsilankiusius, nes 
savo dalyvavimu jie paremia

St. Petersburgo Lietuvių klubo mišraus choro choristės, po sėkmingo koncerto š.m. kovo 3 d. vykusiame pokylyje 
maloniai vaišino svečius. Iš k.: Jane Jarašienė, Lilija Tautvaišienė, Stela Ciplienė,Irena Kusinskienė, Aldona 
Varkalienė ir Rota Bandziukienė.

Lietuvos Dukterų gerus dar
bus”, tai šio koncerto-vakarie
nės pelnas tikrai įgalins val
dybą ištiesti pagalbos ranką 
vargstantiems.

Elvyra Vodopalienė

SUNNY HILLS „AIDO” 
PAVASARIO POKYLIS

Kartu su pavasariu atgyja 
Sunny Hills vaidybos mėgėjų 
būrelis. 2002 m. balandžio 28 
d. 3 vai. p.p. rinkomės į Com
munity Center salę. Išdėstyti 
apvalūs stalai, papuošti aly
vinės spalvos staltiesėmis, 
žvakių liepsnele ir miško ža
lumos šakele, suteikė pavasa
rišką, šventinę nuotaiką. Tai 
„Aido” metinis pavasario po
kylis, kurį surengė Alė Žeber- 
tavičienė. Jai talkino O. Pe- 
leckienė, B. Nakienė, K. Rat- 
nikienė ir kt.

Neskaitant ligonių ar dėl 
kitokių priežasčių negalinčių 
dalyvauti, susirinko šešios de
šimtys.

Pradėdama programą, Alė 
pasveikino atsilankiusius ir 
kitų tautybių svečius. Pami

Sunny Hills, FL, moterų dainos vienetas,

Gausiai dalyvaukime „Pilė
nų” stovyklos atidaryme, nes 
tik visų parama išlaikys šią 
stovyklą gražia.

Mykolas Abarius 
„Švyturio” jūrų šaulių 

kuopos vadas ir valdyba

DAYTONA BEACH, FL

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Gegužės 1 Stacey’s valgyk
loje vyko LB apyl. valdybos 
rengiama kultūrinė popietė. 
Susirinko tik arti 20 dalyvių. 
Valdybos pranešimą atliko 
sekr. A. Dundzila, o N. Karaša 
paskaitė Lietuvos įdomybių. 
Nepaisant mažėjančio lanko
mumo, pabendravimo popietės 
vyks ir vasarą kiekvieno mė
nesio pirmąjį trečiadienį.

MOTINOS DIENA

Lietuvių klubas gegužės 12 
d. suruošė Motinos dienos mi
nėjimą — po 2:30 vai. pamal
dų — Prince of Peace bažny
čios salėje. Programoje — 
„Sietyno” dainos ir M. Jan
kauskienės Motinos dienai pa
rinktas skaitinys.

PAMINĖJO BAISŲJĮ 
BIRŽELĮ

LB apylinkės valdyba su
rengė Baisiojo birželio minė
jimą Prince of Peace parapijos 
patalpose. Tai buvo paskuti
nis šio pavasario renginys.

It’s Scandinavian

DETROIT, MI

„ŠVYTURIO” JURŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS 

„PILĖNŲ” STOVYKLOS 
ATIDARYMAS

Šių metų birželio 30 d., sek
madienį, Švyturio” jūrų šaulių 
kuopa rengia „Pilėnų” stovyk
los atidarymą. Per atidarymą 
bus paminėta „Švyturio” jūrų 
šaulių kuopos 35 metų įkūri
mo sukaktis.

Stovyklos vartai bus atdari 
sekmadienio rytą. Sesės švjr- 
turietės vaišins lietuvišku 
maistu, o broliai švyturiečiai 
pasirūpins, kad nebotų ištrdš- 
kusių.

nėjo, jog ši šventė suruošta 
per trumpą laiką, todėl ,Ai
das” mažiau vaidins, daugiau 
dainuos. Tikino, kad džiaugs
mas, juokas ir daina prailgina 
gyvenimą. Perduosiu gražiai 
išreikštas mintis:

„Esame — saulė šildanti že
mę, esame — paukščiai skrie
jantys į tolį, esame — medžiai 
šakojantys į nežinią, esame — 
bangos nepasiekiančios kran
to, esame — horizontas neži
nantis ribos, esame ir nesa
me...”

Po šių gražių žodžių pa
kviestas Vincas Žebertavičius 
įspūdingai skaitė Kazio Bin
kio „Tamošius Bekepuris”.

Keturias humoristines dai
nas, apdainuodamos vyrus, 
padainavo O. Peleckienė, B. 
Nakienė, K. Ratnikienė ir E. 
Žebertavičienė.

B. Nakienė, kaip visada 
jautriai, o šiandien ir juokin
gai, deklamavo A. Gustaičio 
humoristinį eilėraštį „Senat
vė”.'

Alė padainavo humoristinę 
žemaitišką dainą, o svečiams 
lenkišką dainelę „Jadą goscie, 
jadą”...

Publika pajuto dar daugiau 
juoko, kai buvo pristatyti dai
nininkai Vincas Derenčius ir 
Algis Nakas, kurie „vos ne su 
ašaromis” atliko liaudies dai
ną „Graudzinaus, graudzi- 
naus, kam aš jaunas žani- 
naus”, jiems negailėta aplodis
mentų.

Dar viena staigmena, Algis 
Savickas, iš prigimimo suval
kietis, skaitė žemaitiškas ei
les, „Sau patem”. Žavėjomės jo 
gabumais ir turėjome malo
naus juoko.

Toliau „Žemaitiškos piršly
bos”, trumpas epizodas, kurį 
atliko skaitovas, jau pramokęs 
žemaitiškai. Onti — jaunikis 
(Algis Nakas), Ontuosi — Alė. 
Skambant „Jurginų valsui” 
pasipiršo naujas vaikinas 
(Vincas Derenčius). Ontuosi 
dainavo, kad „norinti žanytis, 
laukti nebegalinti”, tik sunku 
buvo pasirinkti su kuriuo, nes 
pavydo pagauti jaunikiai abu 
puolė prie Ontuosis.

Tai tokią juoką ir pasigėrė
jimą keliančią programą turė
jome, po kurios Alė padėkojo 
už kantrybę ir aplodismentus 
ir pakvietė prelatą Leonardą

There are a number of reasons why our new Airbus A340 Is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.

Musteikį palaiminti .valgius, 
kurie akimirksniu buvo pa
tiekti ant stalų.

Buvo nuostabu, nereikėjo 
varginti kojų eilėje. Maistas 
buvo skaniai pagamintas. 
Programa ir pavalgymas tru
ko dvi valandas, o baigiant 
kavutę su gardžiais pyragais, 
kitas dvi valandas, skambėjo 
gera muzika ir, kaip jau
nystėje, sukosi sukosi poros...

Tai pavasariška atgaiva. 
Atitrukome nuo kasdienybės, 
pabendravome, pripildėme šir
dis džiaugsmo ir juoko akimir
komis, už kurias esame dėkin
gi skaitovams, dainininkams, 
vaidintojams ir „Aido” vaidy
bos mėgėjų būrelio vadovei 
Alei Žebertavičienei. Linkime 
,Aidui” gyvuoti ir nepavargti.

Margarita V.

A. f A.
LEONUI PABEDINSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BIRUTĘ ir 
vaikus, taip pat brolį JONĄ su šeima ir. kitus ar
timuosius.

Lietuvių gimnazijos Kemptene 
(Vokietijoje) draugai:

R. ir L. Ringiai, V. ir A Mikliai, 
A. ir R. Šlepečiai, V. Gilys, A. Kanauka

LIETUVOS PARTIZANŲ ŠALPAI AUKOJO:

$500 — Kazlauskas Algis, Orland Park, IL (viso 
$ 2,900).

$100 — dr. Sidrys Rimvydas, Streator, IL (viso $1,600). 
$50 — Shimkus Cleopatra, Chicago, IL a.a. Stasio Du-

bulio atminimui (viso$ 75).
$50 — Venskunas Aldona, Santa Monica, CA (viso 

$200) a. a. Alekso Urbono atminimui aukojo:
$25 — Krasauskas Mečys ir Elena, South Pasadena, 

FL.
$25 — Slavinskas Eugenijus ir Irena, St. Petersburg, 

FL (viso $125).
$20 — Alčiauskas Alfonsas ir Ona, Tampa, FL.
$20 — Radvila Zigmas ir Elytė, St. Petersburg, FL.

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba ir
šelpiamieji partizanai nuoširdžiausiai dėkoja visiems au
kotojams už atsiųstas aukas.

Mirusių giminėms ir draugams reiškiame širdingą 
užuojautą.

Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo feder- 
alinių mokesčių. Aukas prašome siųsti: L.P.G. 
Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629.

* Lietuvos knygynuose
pasirodė pirmoji lietuvių 
kalba išleista knyga, analizuo
janti praėjusių metų rugsėjo 
11-osios teroro išpuolių JAV 
priežastis ir amerikiečių fi 
nansinių struktūrų indėli į ra
dikaliųjų islamistinių organi
zacijų kūrimą bei finansavi
mą. Ši ekonominės žvalgybos 
specialisto Jean-Charles Bri- 
sardo ir žurnalisto Guillaume 
Dasųuies knyga „Bin Ladinas. 
Uždrausta tiesa” buvo prista
tyta Vilniuje, knygyne „Prie 
Halės”. ibnsi

* Odesoje pasibaigusiame 
pasaulio vaikų paprastųjų 
šaškių čempionate V vietą 
tarp mergaičių iškovojo Lietu
vos čempionė, Lazdijų sporto 
mokyklos auklėtinė Dora Ča- 
kaitė.

J/fJ

i )

http://www.scandinavian.net


6 DRAUGAS, 2002 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

1 Čikagoje jr Apylinkėse

BRAZILIJA IR VOKIETIJA — PASAULIO 
FUTBOLO PIRMENYBIŲ FINALE

Trečiadienį paaiškėjo antra
sis 17-ųjų Pasaulio futbolo pir
menybių finalistas. Juo tapo 
brazilai, kurie jau trečią kartą 
iš eilės prasimušė į geriau
siųjų tarpą.

Brazilija pusfinalyje rungėsi 
su Turkijos ekipa, niekada dar 
nepatekusia į baigminio ket
virtuko eiles. Šį kartą Turki
jos komanda netikėtai atsira
do pusfinalyje ir čia tik 0-1 
nusileido garsiesiems brazi
lams. Brazilai turkus 2-1 re
zultatu buvo įveikę ir šių pir
menybių pirmajame rate — 
grupinėse varžybose.

Dabar brazilai dėl pasauli
nio čempionų titulo susikibs 
su Vokietija, kuri antradienį 
pirmoje pusfinalių poroje var
gais negalais (1-0) nugalėjo 
pasiaukojusiai žaidusius Pietų 
Korėjos atstovus. Niekas iš 
futbolo žinovų ir korėjiečiams 
nepranašavo patekimo į baig
minį ketvertuką.

Taip pat įdomūs buvo ket
virtfinalio susitikimai. Juose 
brazilai 2-1 pasekme iš toli
mesnių pirmenybių išstūmė 
anglus, Pietų Korėja netikėtai 
sudorojo ispanus, o turkai 
„nuskriaudė” irgi nelauktai to
li nuėjusius Afrikos kontinen
to — Senegalo futbolininkus.

Ketvirtfinaliuose krito JAV 
rinktinė, tik 0-1 pasekme nu
sileidusi galingiems vokie
čiams. Nors ir patyrę pra
laimėjimą, amerikiečiai susi
laukė viso pasaulio futbolo sir
galių dėmesio ir žinovų pri
pažinimo bei teigimo, kad JAV 
atstovai dabar gali varžytis su 
geriausiomis pasaulio futbolo 
ekipomis kaip lygūs su lygiais.

Pusfinalių pralaimėtojai — 
korėjiečiai ir turkai šeštadie
nį, birželio 29 d., susikibs dėl 
bronzos medalių, o laimėtojai
— brazilai ir vokiečiai sekma
dienį, birželio 30-ąją kovos dėl 
aukso ir pasaulio čempionų 
taurės. Ligšioliniai čempionai
— Prancūzijos atstovai ir kiti

Apie Tautos fondo knygą 
pradėta kalbėti labai seniai. 
Tai buvo Juozo Giedraičio pro
jektas, kurį jis labai stipriai 
propagavo TF taryboje. 1995 
m. Algirdas Landsbergis pa
rašė pirmą įvadinio straipsnio 
dalį „45 metai su VLIKu”. Ki
tais metais jau buvo ir antroji 
dalis.

Salomėja Narkėliūnaitė per
ėmė knygos redagavimo darbą 
1996 m. ir užsimojo išleisti 
rimtą knygą. Ji sudarė knygos 
planą ir pradėjo rinkti me
džiagą. Greitai supratome, 
kad medžiagos labai trūksta. 
Daug kartų raginome Tautos 
fondo darbuotojus ir aukotojus 
siųsti nuotraukas bei biografi
jas, bet medžiaga plaukė lėtai 
- darbas buvo panašus į dantų 
traukimą. S. Narkėliūnaitė 
pati daug kam asmeniškai 
skambino, po kelis kartus, 
prašydama siųsti reikalingus 
duomenis.

Sutelkus dalį medžiagos, į 
talką pakviesta Dalia Bul- 
vičiūtė, kuri tuo metu dirbo 
„Darbininke” ir turėjo patyri
mo spaudos rinkimo darbe. Po 
metų ji jau buvo gerai susi
pažinusi su knygos apimtimi 
ir stipriai talkino Salomėjai. 
Deja, 1999 m. kovo mėnesio 
31 d., nepranešusi neatėjo į 
darbą. Tai buvo labai necha
rakteringa jos būdui, todėl 
įsiveržėme į jos namus ir... 
radome ją jau pasitraukusią iš 
šio pasaulio. Tai buvo pirma
sis likimo smūgis knygos leidi
mui.

I talką atėjo Marta Palienė, 
daug metų dirbusi viename 
japonų banke. Jai reikėjo iš

prognozuoti favoritai: italai, 
anglai, portugalai, argenti- 
niečiai bei kiti žymūnai šiose 
pirmenybėse patyrė skaudžias 
nesėkmes. Vieni dėl to kaltina 
teisėjus, tačiau mažai kas pri
pažįsta savo kaltę. Kai kurių 
valstybių futbolo vadovai jau 
nušalino ar pasirengę nuša
linti vyriausiuosius rinktinių 
trenerius už-jų komandų ne
pasisekimą.

Taigi po įtemptų mėnesio 
varžybų ir 64 sužaistų rungty
nių sekmadienį paaiškės, kas 
bus 17-ųjų Pasaulio futbolo 
pirmenybių laimėtojas ir kam 
atiteks auksinė statulėlė. 
Rungtynės dėl aukso sekma
dienį prasidės 6:30 valandą 
ryto, netrukus po jų sužinosi
me rezultatus. Sekmadienio 
rungtynės bus perduodamos 
per ABC televizijos tinklą (Či
kagoje — per 7 kanalą). Šį su
sitikimą visame pasaulyje prie 
televizorių stebės milijonai 
žmonių, nes visuose kontinen
tuose (išskyrus JAV) futbolas 
yra pats populiariausias žai
dimas. Nuo visų sirgalių nela
bai atsilieka ir lietuviai Lietu
voje ir išeivijoje. Ed. Šulaitis

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

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

NELENGVAS KNYGOS GIMIMAS
naujo susipažinti su knyga ir 
naudojama technologija. Ji 
greitai prisitaikė prie Salo
mėjos sistemos ir su ja, o vė
liau K. Miklu labai gražiai 
bendradarbiavo.

Įpusėjus knygos ruošimui, 
pakviestas Antanas Sabalis, 
buvęs Tautos fondo tarybos 
narys bei Finansų komisijos 
pirmininkas ir turintis daug 
patirties knygų leidimo darbe, 
padėti su korektūros ir reda
gavimo darbais. Salomėja juo
kaudavo, kad už kiekvieną su
rastą klaidą Antanui sumokės 
po dolerį. Antanas jau buvo 
užsidirbęs keliolika dolerių, 
kai ligos ištiktas buvo privers
tas nuo šio darbo pasitraukti. 
Tai buvo antrasis likimo smū
gis knygos leidybai.

Ilgainiui paaiškėjo, kad Sa
lomėjos sveikata blogėja. Nors 
ji nesiskųsdavo, bet aiškin
davo, kur laikoma knyga, kad 
jei jai kas nors atsitiktų, kiti 
galėtų darbą tęsti. Salomėja 
kiekvieną dieną ateidavo į 
Tautos fondo raštinę ir labai 
kruopščiai dirbo redagavimo 
darbą. Su dideliu nuoširdumu 
talkindavo ir kituose Tautos 
fondo darbuose - pataisydavo 
lietuvių kalbą, atlikdavo ko
rektūras. Per vėlai sužino
jome, kad ji tai darė iš pasku
tiniųjų jėgų.

2000 m. gegužės 23 d. Sa
lomėja paskambino, kad nega
li ateiti į raštinę. Sakė, ateis 
rytoj. Kitą dieną sveikata ne
pagerėjo, bet ji vis dar planavo 
ateities darbus. Mums visai 
netikėtai Salomėja mirė gegu
žės 30 d. Tai buvo trečiasis 
smūgis.

Už laimikius „Draugo” 
gegužinei dėkojame: Graži
nai Bičiūnaitei iš Bridgeport, 
Albinai Baublienei iš Čikagos, 
Leonui Juraičiui iš Orland 
Park, Aldonai Pankienei iš 
Oak Lawn, Marijai Paškevi- 
čienei iš Dovvners Grove. Lau
kiame ir kitų dovanų! „Drau
go” gegužinė vyks liepos 28 d., 
sekmadienį, Tėvų marijonų 
sodelyje.

Profesorius Julius
Šmulkštys, prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas, prieš ke
letą dienų grįžęs iš Lietuvos, 
skaitys pranešimą birželio 30 
d., sekmadienį, 12:30 val.p.p., 
tuoj po šv. Mišių Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visuo
menė kviečiama pasiklausyti 
įdomaus politologo pranešimo 
kalbant tema „Politinė kultū
ra Lietuvoje”. Į susitikimą 
kviečia Illinois lietuviai respu
blikonai ir Pasaulio lietuvių 
centro renginių komitetas.

Daug Lietuvai ir lietu
viams padėjęs JAV senato
rius Richard Durbin vėl 
siekia išrinkimo į Senatą. 
„Lithuanian Americans for 
Durbin” jus kviečia parodyti 
savo paramą senatoriui ir lie
pos 1 d,, pirmadienį, 7 val.v. 
atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą. Daugiau informacijos 
kreipiantis į Rimą Domanskį 
tel. 708-246-0049 (namuose), 
tel. 312-540-1075 (darbe).

Skanus maistas, gera mu
zika, maloni atmosfera bus 
Pasaulio lietuvių centro ren
giamoje gegužinėje, kuri vyks 
liepos 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
Visus kviečia Pasaulio lietu
vių centro renginių komitetas.

Čikagos lietuvių pensi
ninkų sąjungos gegužinė 
vyks birželio 30 d., sekmadie
nį, 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 gatvė. Valdyba vi
sus maloniai kviečia pasivai
šinti lietuvišku maistu, atsi
gaivinti bare, išbandyti sėkmę 
laimės šulinyje bei pašokti 
grojant Algimanto Bamiškio 
orkestrui.

KALENDORIUS ~

Birželio 27 d.: Sv. Kirilas Alek- 
sandrietis; Ema, Gediminas, Nor- 
gailė, Samsonas, Vladas, Vladislovas.

Birželio 28 d.: Šv. Irenėjas; 
Gaudrė, Leonas, Rėdą, Tulantas, Tul- 
gedas.

Šis smūgis gal būtų buvęs 
mirtinas knygai, jei Salomėja 
nebūtų pakvietusi dar vieno 
talkininko, knygos techniniu 
redaktoriumi sutikusio būti 
savo kolegos, jai pažįstamo 
dar nuo Vilniaus laikų, Žurna
listų draugijos pirmininko 
Kęstučio Miklo. Salomėja su 
Kęstučiu dažnai tardavosi dėl 
knygos sudarymo, kaip logiš
kiau pristatyti medžiagą ir kt. 
Jis jau buvo su knyga susi
pažinęs.

Iš dalies Salomėjos atmini
mui Kęstutis sutiko Tautos 
fondo knygos redagavimą tęsti 
tolįau. Knyga dar nebuvo 
baigta. Trūko medžiagos apie 
naujausius TF darbus, sąrašų 
ir pan. Kęstutis ėmėsi darbo, 
bet negalėjo atsisakyti ir kitų 
- ankstesnių įsipareigojimų. 
2001-ųjų vasarą jis išvyko į 
Lietuvą ir grįždamas labai 
rimtai susirgo - iš lėktuvo 
buvo nuvežtas tiesiai į ligoni
nę. Ši liga, nors viskas laimin
gai baigėsi, vėl keletui mėne
sių sutrukdė knygos leidimą.

Džiaugiamės, kad Tautos 
fondo knyga pagaliau išvydo 
pasaulį. Jau buvo pradėjęs 
sklisti gandas, kad darbas, su
sijęs su Tautos fondo knygos 
leidimu, kenkia sveikatai.

Birželio 29 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Čikagoje, „Sekly
čioje”, įvyks knygos „Tautos 
fondas” pristatymas. Jame 
dalyvaus TF garbės pirminin
kas Juozas Giedraitis ir TF 
valdybos pirmininkas Algis 
Vedeckas iŠ New Yorko.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Vida Maria Penikienė

redakcinės komisijos narė

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Mąjor Avė., Oak Lawn, IL 60453
SVEČIUOSE — 

LEMONTO MAIRONIO 
LIT. MOKYKLOS 

METRAŠTIS

LIETUVA
Gražios pievos tavo 
Ir žali tavo miškai. 
Mindaugas ir Vytautas — 
Mūsų karaliai.
Lietuva mylima,
Baltija mėlyna 
Nemunėli greitutėli,
Lietuva mylima.

Vytas Balčiūnas, 
4 1 klasė

* * *

Lietuva — tokia graži, , 
Gražūs jos vaikai,
Mes mylėsim iš visos širdies, 
Niekad nepamiršim jos.

Gražūs Baltijos krantai,
Prie Nemuno takeliai, 
Vytauto ir Mindaugo laikai. 
Mylime tave labai.

Robertą Petrauskaitė,
4 1 klasė

* * *

Lietuva — tu viena,
Lietuva — gražuma,
Lietuva — seniausių ąžuolų,
Lietuva — tradicijų senų,
Lietuva — meilė mana.

Diana Norkutė ir 
Viktorija Kirkutė

4 1 klasė
* * *

Lietuva, tu viena,
Būk šventa ir laisva.
Baltijos jūra taip gera,
Ji gyvens visada.

Gedimino bokštas, Trakų
pilis,

Ir visų geriausia upė Neris. 
Lietuva labai gera,
Ir visi žino, kad gyvens

visada.
Mykolas Daugirdas,

4 1 klasė

MINDAUGO LIETUVA

Kai 13-tame amžiuje Min
daugas pradėjo valdyti Lie
tuvą, pradžioje jis suvienijo 
Lietuvą, nes vienybė reiškia 
stiprybę. Po to jis priėmė 
krikščionišką tikėjimą. Lietu
vos žmonės pagonys galvojo, 
kad Mindaugas blogai pa
sielgė. Tačiau jis tai padarė, 
norėdamas sustabdyti kry
žiuočių puolimus. Ir pagaliau

Darius Jutzi lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų už
baigimo šventėje. E. Butėno nuštr.

jis mirė tik dėl Lietuvos, nes 
jis ją mylėjo daugiau negu sa
vo gyvenimą. Aš galvojau, kad 
Mindaugas tik gero norėjo lie
tuviams, bet jie, pagal vidur
amžių galvojimą, jo nesuprato.

Matas Tamošiūnas,
7 a klasė

SUSITIKIMAS SU GEN.
ALGIRDU KRONKAIČIU

Jis buvo labai geras kal
bėtojas. Jis kalbėjo visokiomis 
įdomiomis temomis, apie 
NATO, kariuomenę. Jis sakė, 
kad Lietuva pateks į NATO. 
Generolas Kronkaitis pasako
jo visokius įdomius atsitiki
mus. Jis sakė, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenė buvo 
bloga. A. Kronkaitis buvo pats 
įdomiausias žmogus „Geleži
nio vilko” būrelyje. Man pati
ko, kaip jis kalbėjo, aiškino. 
Jis atsakė ; visus mūsų klau
simus.

Kazimieras Gurauskas,
8 a klasė

Man labai įdomu sužinoti 
apie Lietuvos kariuomenę. La
bai įdomu buvo sužinoti apie 
Lietuvos patriotizmą. Man pa
tiko jo pokalbis su vaikais, ir 
kaip jis viską taip gerai išaiš
kino apie Lietuvos kariuome
nę dabartiniu laiku. Paaiškino 
apie viską, ir man tai labai pa
tiko.

Viktorija Biskytė,
8 a klasė

Generolas A. Kronkaitis atė
jo pasikalbėti su aukštesniąja 
mokykla. Jo apsilankymas 
man paliko daug įspūdžių.

Generolas lankė mokyklą 
Amerikoje. Jį pakvietė būti 
Lietuvos kariuomenės genero
lu. Jis pasakojo mums apie 
Lietuvos kariuomenę. Kai 
Amerikos kareiviai aplankė 
Lietuvos bazes, jie nustebo, 
kad Lietuva turėjo tokią mo
dernišką technologiją. Švedai, 
vokiečiai ir Amerika duoda 
Lietuvos kariuomenei dovanų.

Lietuva pabandys stoti į 
NATO. Man labai patiko gene
rolo A. Kronkaičio kalba. Aš 
daug išmokau ir esu laimin
gas, kad jis atėjo pasikalbėti 
su mumis.

Tomas Quinn
8 a klasė

Lemonto Maironio lit. m-los moky
toja ir „Geležinio vilko” narė Skais
tė Jagelavičiūtė vadovavo mokslo 
metų užbaigimo iškilmėms.

E. Butėno nuotr.

VYTAUTAS

Vytautas norėjo gauti karū
ną, nes norėjo, kad Lietuva 
būtų laisva. Jis norėjo, kad 
Lietuva būtų Lietuva, o ne 
Lenkija-Lietuva. Jis norėjo, 
kad visi lietuviai būtų laisvi. 
Karūnos jis negavo, nes Len
kija nenorėjo, kad lietuvia’ 
būtų laisvi. Lenkija rūpinosi 
kad tik Lenkija būtų didelė 
Lietuvai reikėjo karūnos.

Andrija Radick.
7 a klasė

Vytautas norėjo karūnos, 
nes jei jis ją būtų gavęs, Lietu
va būtų atsiskyrusi nuo Len
kijos. Vytautas būtų karalius, 
ne tik valdovas. Lietuva būtų 
stipri, ir Lietuva nebūtų su
jungta su Lenkija. Jis negavo 
karūnos, nes Lenkija neno
rėjo, kad Vytautas būtų kara
lius.

Julia Ozers,
7 a klasė

JEI REIKĖTŲ KOVOTI 
UŽ LIETUVOS LAISVE

Jei Lietuva vėl prarastų sa
vo nepriklausomybę ir mums 
iš naujo reiktų kovoti, kad ją 
atgautume, aš atiduočiau savo 
gyvybę, jei tai padėtų. Aš ati
duočiau visą savo stiprybę dėl 
mano protėvių žemės.

Vilius Palionis, 
7 a klasė

Jei atsirastų nauja imperija 
pasaulyje, kuri norėtų vėl oku
puoti mūsų žemę Lietuvą, aš 
daryčiau viską, ką tik galiu. 
Aš stengčiaus, kad Lietuva pa
tektų į NATO, gal kitos tautos 
padėtų išgelbėti ją iš vargų. 
Bet jei tai nepadėtų, tada 
reiktų gudrumu apgauti prie
šus, taip, kaip praeityje darė 
mūsų protėviai.

Algis Grybauskas 
7 a klasė

Jei dvidešimt pirmame am
žiuje kas nors pasikėsintų į 
Lietuvos laisvę, aš ten nuvy
kęs būčiau partizanas ir pa
sislėpčiau miške. Dieną aš 
platinčiau slaptą spaudą, kur 
drąsinčiau lietuvius nepasi
duoti. Vakare grįžęs į mišką 
su draugais siųsčiau slaptas 
žinias į JAV ir į kitus didelius 
kraštus ir skelbčiau artėjantį 
pavojų. Aš gelbėčiau žmones, 
kurie būtų kalėjimuose ar 
ištremti į Sibiro taigas. Aš vi
sokiais būdais mėginčiau pa
sauliui pranešti tą daromą ne
gerovę ir skriaudą mūsų bran
gioje Lietuvoje, kurią aš taip 
myliu.

Ramūnas Stančiauskas 
7 a klasė

SAUSIO 13-OJI
Sausio 13-ta diena yra lietu

viams labai skaudi diena. 
Prieš 10 metų Lietuvai vėl 
reikėjo apginti save nuo prie
šų. Rusai nepajėgė užimti 
Aukščiausios Tarybos rūmų, 
bet jiems pavyko užimti Tele
vizijos bokštą. Žmonės jau bu
vo pasiruošę ir žinojo, ką rusai 
norėjo padaryti. Daug žmonių 
susirinko prie bokšto. Lietu
viai neturėjo jokių ginklų. Jie 
tik dainavo. Jeigu lietuviai 
būtų turėję ginklus, tai rusai 
būtų juos nušovę labai greitai. 
Lietuviai nieko nebijojo. Jie 
dainavo daug dainų, kol jie 
stovėjo prie bokšto. Kai naktis 
atėjo, tai rusai pradėjo šaudyti 
į lietuvius. Jie net su tankais 
važiavo ant žmonių. Šitas įvy
kis bus istorijoje. Tai buvo di
delis žingsnis atgaunant Lie
tuvos nepriklausomybę.

Juozas Pranckevičius,
6 r klasė

SENOVĖS LIETUVIŲ 
TIKĖJIMAS

Lietuvos žemės susijungė į 
vieną valstybę tryliktame am
žiuje. Prūsai ir jotvingiai buvo 
lietuvių giminės ir jų likimas 
buvo, kad jie visi mirė arba 
apleido savo žemes. Trylikta
me amžiuje lietuviai nenorėjo 
apsikrikštyti dėl to, kad jie 
buvo ištikimi senam tikėjimui, 
kuris buvo gamtos jėgose. 
Prūsai taip pat pasiliko gar
bindami savo senus dievus 
todėl, kad jie mylėjo ir tikėjo į 
jų senuosius dievus, kaip Per
kūną, Žemynėlę ir Lauksargį. 
Šventais buvo laikomi me
džiai, vanduo ir ugnis. Iš me
džių daugiausia pagarbos tu
rėjo ąžuolas, o iš gyvulių — 
žaltys.

Keturioliktame amžiuje Lie
tuva buvo vienintelė pagoniš
ka valstybė tarp krikščioniš
kų Europos šalių.

Vygantas Kunčas,
7 a klasė

MANO SVAJONIŲ 
VASARA

Mano svajonių atostogos bū
tų visus metus. Norėčiau, kad 
nereikėtų eiti į mokyklą. Yra 
trys vietos, kurias aš norėčiau 
aplankyti. Tai Dainava, Hil
ton Head Island ir Koloradas. 
Man patinka Dainava, nes ten 
susirenka mano draugai. Ten 
vyksta daug žaidimų. Man pa
tinka maudytis ežere ir žaisti 
smėlyje. Ten galima žaisti 
sportinius žaidimus. Man ge
riausiai patinka žaisti „fris- 
bee” ir krepšinį. Ten labai la
bai smagu.

Hilton Head Island yra Pie
tų Karolinos valstijoje. Galima 
maudytis Atlanto vandenyne 
ir baseinuose. Ten labai karš
ta, bet smagu. Mes apsistoja
me išnuomotame name su 
pusbroliais, teta ir dėde. Man 
geriausiai patinka žaisti mi
niatiūrinį golfą ir su dviračiais 
pasivažinėti. Man ten labai 
patinka.

Paskutinė vieta yra Kolora
das. Ten labai smagu slidinėti 
esant gražiam orui. Kartais 
truputį baisu ir šalta, bet vis 
tiek smagu. Kai aš pradedu 
nuo kalno važiuoti, tai apie 
nieką negalvoju. Ten irgi labai 
gera vieta atostogauti.

Visos šios vietos labai sma
gios. Gal norėčiau nuskristi 
kur nors kitur, bet tos vietos 
turbūt nebūtų smagesnės.

Šarūnas Daugirdas, 
6 1 klasė
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