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Parašų už Valdą Adamkų 
rinkimas — politinis spaudimas 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Pirmadieni Katedros 
aikštėje prasidėjusią „Akciją 
už Valdą Adamkų" jos organi
zatoriai vadina politiniu spau
dimu Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK), tačiau pats 
Valdas Adamkus pažymi, kad 
tai tik atviras žmonių valios 
pareiškimas. 

Pirmadienio popiete Kated
ros aikštėje susirinko daugiau 
kaip 200 žmonių, tarp kurių 
buvo ir JAV gamtosaugininko 
rėmėjų, ir jo kritikų. 

Tačiau rėmėjams teko net 
rikiuotis į eilę, kad pasirašytų 
už V. Adamkaus įregistravimą 
kandidatu į prezidentus. 

Tarp susirinkusiųjų taip 
pat sukinėjosi merginos su 
agitaciniais marškinėliais bei 
būrelis policininkų. 

Šia akcija siekiama iki rug
sėjo 10 dienos surinkti pusę 
milijono Lietuvos gyventojų 
parašų už V. Adamkaus įre
gistravimą kandidatu į Lietu
vos prezidentus. 

Tiesiai iš oro uosto šiek tiek 
pavėlavęs į akciją atvyko ir 

pats V. Adamkus, kurį tuojau 
apsupo žmonių būrys. Vieni jį 
sveikino, kiti įkalbinėjo neda
lyvauti prezidento rinki
muose. 

„Jei pavyktų ši akcija, tai 
būtų Lietuvos žmonių senti
mentų ir atviros valios pareiš
kimas. Aš nematau juridinės 
a r kitokios reikšmės", sakė V. 
Adamkus žurnalistams. 

V. Adamkaus rinkimų šta
bo vadovas Vidmantas Staniu
lis žurnalistams pabrėžė, kad 
tai politinė, o ne teisinė akcija, 
kuria siekiama daryti spau
dimą VRK 

Parašus visoje Lietuvoje 
renka tūkstantis žmonių. Pa
langoje, kur ši akcija prasidėjo 
penktadieni, jau surinkta apie 
4,000 parašų. 

Politikai ir teisininkai nesu
taria, ar Amerikoje nuolat gy
venantis, bet Lietuvoje regist
ruotas ir dažnai besilankąs V. 
Adamkus gali kandidatuoti 
prezidento rinkimuose dėl 
įstatymo numatyto trejų metų 
sėslumo reikalavimo. 

Seimo vicepirmininkas 
apskundė A. Butkevičių etikos 

komisijai 
Vilnius, rugpjūčio 22 d. 

(BNS) — Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas An
drius Kubilius kreipėsi į par
lamento Etikos ir procedūrų 
komisiją, prašydamas įvertinti 
baudžiamojon atsakomybėn 
patraukto parlamentaro Au
driaus Butkevičiaus kaltini
mus Vytautui Landsbergiui. 

Apie savo pareiškimą, A. 
Kubilius pranešė penktadienį. 

Antradienį neeiliniame Sei
me posėdyje A. Butkevičius 
teigė, neva V. Landsbergis 
buvo susitikęs su teisingumo 
ieškomu susivienijimo EBSW 
prezidentu Gintaru Petriku, 
prieš šiam „dingstant iš Lietu
vos", neva A. Butkevičiui po
kalbyje su Seimo pirmininku 
Palūšėje (Ignalinos raj.) buvo 
pasiūlyta dirbti V. Landsber
gio rinkimų štabe, neva tame 
pat susitikime kalbėta apie 
buvusio KGB darbuotojo kny
gą, kurioje esą aprašomi V. 
Landsbergio ryšiai su sovietų 

spectarnyba. 
Šie tvirtinimai buvo pasaky

ti A. Butkevičiaus kalboje 
Seime svarstant prokuratūros 
prašymą leisti patraukti bau
džiamojon atsakomybėn šį 
Seimo narį, kaltinamą mėgi
nimu apgaulės būdu užvaldyti 
svetimą turtą stambiu mastu. 

Kitą dieną Seimo pirminin
kas V. Landsbergis paneigė 
parlamentaro žodžius. 

A. Kubilius savo pranešime 
teigia, kad melas ir šmeižtas 
yra nesuderinami su Seimo 
nario duotu pasižadėjimu „są
žiningai tarnauti Lietuvai". 
„Taigi A. Butkevičius išnau
dojo garbingą Seimo tribūną 
akivaizdžiai neetiškam veiks
mui — melo ir šmeižto skleidi
mui", pažymi vicepirmininkas. 

Etikos ir procedūrų komisi
jos A. Kubilius paprašė pa
teikti siūlymus kokių priemo
nių turėtų imtis Seimas, kad 
parlamento pakyla nebūtų 
tam naudojama. 

Pareikštas nepasitikėjimas 
sveikatos apsaugos ministru 

Vilnius, rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Lietuvos profesinių 
sąjungų centro taryba reiškia 
nepasitikėjimą sveikatos ap
saugos ministru Juozu Galdi
ku ir kreipėsi į Seimo frakci
jas, ragindama pareikšti jam 
skundą. 

Tai spaudos konferencijoje 
pirmadienį pranešė profesinių 
sąjungų centro tarybos pirmi-

* Lietuvą valdo jau aš
tunta vyriausybė, veik 90 
žmonių yra pajutę ministrų, 
per 300 — jų pavaduotojų, de
partamentų ir kitų stambių 
valdžios darinių vadovų darbo 
skonį, o iš viso valstybės val
dymo struktūrose jau triūsė 
per 150,000 įvairiausio rango, 
išsilavinimo, partinės priklau
somybės asmenų, tačiau tarp 
jų taip ir neatsirado nė vieno, 
kurį dar ir dabar visuomenė 
gerbtų, mylėtų, kurio darbus 
girtų. Kodėl? — susirūpino 
„Respublika" (08.25). Straips
nis pavadintas „Negerbiami ir 
nemylimi". 

Vašingtonas Kugpjiuio 20 <) I.iotuvos Respublikos ai:.l>;is;i<lojt> Vašingtone buvo surengtas priėmimas, kurio 
metu Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko 1997 m. liei^s 1 d dekretu, uz nuopelnus Lietuvai, kultūrai, mokslui 
ir Švietimui 5-ojo laipsnio Gedimino ordinu buvo apdovanotas kunigas Vincas Valkavičius. Priėmimo metu Lie
tuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas pasveikino ir padėkojo kun. V. Valkavičiui už ilgametį Lietuvos 
vardo garsinimą savo kūryba ir istoriniais veikalais. Padėjėjas ekonomikai Linas Orentas pristatė kun. V. Val-
kavitių, trumpai papasakodamas apie šį gerai žinomą muziką, istoriką, užsienio lietuvijos veikėją, nenuilstantį 
JAV lietuvių jaunimo dvasios auklėtoją, daugelio leidini'j redaktorių. Susirinkusieji galėjo susipažinti su kunigo 
raštais, knygomis, straipsniais, recenzijomis surengtoje parodėlėje bei išklausyti jo smuiku puikiai atlikto Mai
ronio „Lietuva brangi" kūrinio. 

Ramūno As t rausko nuotr.: (iš kairės) Bostono vyskupas John B. McCormack, D. D. , atvykęs pasveikinti 
apdovanotojo, kun. Vincas Valkavičius ir Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas. 

Popiežius Jonas Paulius II 
Paryžiuje meldėsi ir lietuviškai 

Paryžius, rugpjūčio 23-24 
d. (Reuter-BNS) — Dešimtys 
tūkstančių jaunųjų pasaulio 
katalikų šeštadienį „apjuosė"' 
Paryžių 36 km ilgio „brolybės 
grandine", kai tuo tarpu Jono 
Pauliaus II vizito garbei 
džiaugsmingai gaudė bažny
čių varpai. 

Jaunimo grandinė išsitiesė 
aplink mieste esantį didelių 
prospektų žiedą. Bažnytinė ra
dijo stotis „Notre-Dame" davė 
signalą, ir daugybė jaunųjų 
maldininkų pusantros minu
tės sustojo gatvėse, susiėmė 
už rankų. Tai buvo vienas 
svarbiausių 12-ųjų Pasaulinių 
jaunimo dienų renginių. 

Po to jie sugiedojo „Himną 
džiaugsmui" iš Ludvig van 
Beethoven LX simfonijos. Tuo 
metu aidint bažnyčių var
pams, linksmi vairuotojai kan
triai laukė ir spaudė automo
bilių signalus. 

Pasak organizatorių, „gran
dinėje" dalyvavo net 300,000 
žmonių. 

Tuo tarpu šiaurinėje Pary

žiaus dalyje maždaug 200 de
monstrantų dalijo nemokamus 
prezervatyvus protestuodami 
prieš griežtą popiežiaus mora
lės mokymą. Anksčiau ši gru
pė grasino išardysianti „gyvą
ją grandinę", tačiau policija 
neleido. 

Tuo tarpu popiežius laikė 
šv. Mišias 350,000 žmonių iš 
135 valstybių, kurių daugelis 
vilkėjo spalvingus tautinius 
kostiumus, grojo gitaromis, 
tamburinais ir afrikietiškais 
būgnais. 

„Mano labai brangus jau
nime. Bažnyčiai tavęs reikia; 
jai reikia jūsų pasišventimo 
Evangelijos tarnybai. Popie
žius taip pat deda į jus viltis", 
sakė Jonas Paulius II 13 am
žiaus romaniškojo stiliaus 
Sent Etjen Diu Mon bažnyčio
je. Maldos buvo sakomos pen
kiomis kalbomis — mongolų, 
ki-svvahili, portugalų, lietuvių 
ir italų. 

Šimtai tūkstančių užsimie
gojusių jaunųjų maldininkų, 
pernakvojusiu Paryžiaus hipo-

ninkas Algirdas Kvedaravi-
čius. 

Profsąjungų manymu, Svei
katos apsaugos ministerija ne
sugebėjo pasiruošti sveikatos 
draudimo sistemos įgyven
dinimui, vienvaldiškai pakeitė 
sanatorinio gydymo kompen
sacijų tvarką, tuo suma
žindama daugeliui žmonių ga
limybę gydytis sanatorijose. 

Sveikatos apsaugos mi
nistras taip pat kalt inamas 
naujų kompensuojamų vaistų 
sąrašo patvirtinimu, pagal 
kurį daug nepasiturinčių žmo
nių nepajėgs nusipirkti būtinų 
vaistų. 

„Laikome savo pareiga, o ne 
malonumu kritiškai vertini 
šios vyriausybės ir atskirų 
ministrų darbą:, sakė LDDP 
vadovas Česlovas Juršėnas 
toje pačioje spaudos konferen
cijoje. Pasak jo. kuo labiau 
artėja Seimo sesija, tuo labiau 
opozicija bręsta siūlyti vieno 
ar kelių skundų šios vyriau
sybės ministrams svarstymą. 

Mirė tėvų marijonų provincijolas 
Lietuvoje kunigas Pranas Račiūnas, MIC 

Roma. rugpjūčio 24 d. — 
Marijonų Kongregacija pra
nešė, kad rugpjūčio 24 d. 
Kauno ligoninėje, į kurią 

Kun. Pranas Račiūnas. MIC 

.Lietuvoje turi būti telkia
mos kairiojo centro jėgos, kad 
būtų apginta demokratija ir 
neatsirastų jokių galimybių 
autoritariniam rėžimui", pažy
mėjo opozicijos vadovas. 

prieš keletą dienų buvo pa
guldytas žarnyno operacijai, 
nuo vėžio mirė 78 metų Šv. 
Jurgio provincijos Lietuvoje 
provincijolas kun. Pranas Ra
čiūnas, MIC 

Velionis buvo uolus ir ne
nuilstantis Bažnyčios tarnas . 
ypač tais laikus, kai Lietuva 
buvo Sovietu Sąjungos prie
spaudoje. Kmunis tų perse
kiotas dėl savo ištikimybės 
katalikų t ikumui , kun. P. 
Račiūnas. MIC, 16 metų pra 
leido Gulagu tremtyje. 

Šią vasari kun. P. Račiū
nas, MIC, paminėjo jubiliejų 
— 60 metų. k u jis tapo mari
jonu, ir 54 inetų kunigystę. 

Velionis bus palaidotas Lie
tuvoje, Kaun*!, rugpjūčio 26 
dieną. 

Marijonų provincijos gene
rolui kun. Adam Boniecki. 
MIC, laidotuvėse atstovaus 
vikaras kun Vaclovas Aliulis. 
MIC. 

drome po atviru dangumi, sek
madienį atsisveikinimo šv. 
Mišiose džiaugsmingai sutiko 
popiežių Joną Paulių II. 

Policijos duomenimis, sek
madienio mišiose dalyvavo 
daugiau nei milijonas žmonių. 
Šventą Tėvą žmonės sveiki/io 
džiaugsmingais šūksniais ir 
dainomis. Minioje buvo matyti 
daugybės valstybių vėliavos, 
tarp jų ir Izraelio. 

J baigiamąsias Pasaulio 
jaunimo dienos ceremonijas 
atvykęs popiežius, nepaisant 
neįprastos jo amžiui vaka
rykštės dienotvarkės, atrodė 
gerai pailsėjęs. 

Keturių dienų kelionė, į 
Paryžių sukvietusi minias 
jaunųjų maldininkų, pranoko 
visus organizatorių lūkesčius 
ir tapo popiežiaus triumfu. 

Žemę Lietuvos 
ūkininkams matuos 

tūkstantis 
matininkų 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Daug žemės ir miškų 
ūkio reformos valdininkų pa
keis matininkai . Jų dabar yra 
apie 500, o ateityje bus pa
rengta apie 1,000. 

„Žemės ūkio reformos valdy
mo s t ruk tūra keičiama iš 
esmės. Dabar reformą vykdys 
apskritys ir jų tarnybos, o val
dininkų ir projektuotojų san
tykis pasikeis pastarųjų nau
dai", sake Žemes ir miškų 
ūkio ministerijos žemėtvarkos 
ir žemės apskaitos departa
mento direktorius Edvardas 
Raugalas spaudos konferenci
joje pirmadienį. 

Paprastesnis valdymas, nau
ji įstatymai ir numatyt i sku
bos tvarka priimti aktai, mi
nisterijos pareigūnų nuomone, 
turi paspartinti jau septyne
rius metus vykdomą, tačiau 
dar tik įpusėjusią žemės re
formą. 

Ministerija j au (teikė vyri
ausybei piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo tvarką ir tiki
si, kad ji bus patvirt inta šį 
trečiadienį. Be to, skubos tvar
ka Seimui iki rugsėjo 15-osios 
bus pateiktas Žemės įstatymo 
projektas. Žemes nuomos 
įstatymo projektas bei Civili-

Pasaulio naujienos 
'Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP, IXTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAX, RIAįe Elta 
žinių agentūrų pranešimais i. 

Betliejus. Vakarų Krantas. Protestuodami prieš savo mies
to blokadą, pirmadienį Betliejaus gyventojai sugriovė dalį bari
kados, kurią iš akmenų ir cemento blokų pastatė Izraelio karei
viai. Grupe protestuotojų išstumdė betono luitus, kurie turėjo 
užtverti kelią iš miesto išvažiuojančiam ir įvažiuojančiam 
transportui . Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netan-
yahu pirmadienį pareiškė, kad Izraelis sumažins judėjimo apri
bojimus, jei palestiniečiai bendradarbiaus sulaikant karinguo
sius islamistus. 

Kanbera. Australija pirmadienį pranešė, kad svarsto gali
mybę įsigyti tolimo nuotolio sparnuotųjų raketų. Specialistai 
tokį žingsnį iš karto pavadino būsimu veiksniu Pietryčių Azijos 
ginklavimosi varžybų pradžiai. Vienas ministerijos pareigūnas 
sakė, kad jei bus įsigyta panašių į 1,500 km nuotolio „Toma-
havvk" raketų, jos greičiau atliks ginkluotės pastiprinimo, o ne 
egzistuojančios Australijos puolamųjų bombonešių „ F-111" es
kadrilės pakaitalo vaidmenį. Australijos „ F - l l l " bombonešiai 
tarnauja j au daugiau nei 20 metų ir bus tinkami naudoti iki 
2020 metų. 

Maskva. Rusijos Valstybės Dūmoje veikianti komisija 
„AntiNATO" laiko pirmadienį Juodojoje jūroje prasidėjusias 
Ukrainos ir Amerikos pratybas „Sea Breeze 97" atvirai 
priešiška Rusijai akcija. Pratybos apibūdintos kaip akcija, ku
ria siekiama „dirbtinai išpūsti Rusijos ir Ukrainos susiprieši
nimą", įvesti įtampą Juodosios jūros regione. „Kaip rodo Jugos
lavijos ir kai kurių kitų valstybių patyrimas, vadinamosiomis 
humanitar inėmis ir taikos palaikymo operacijomis dažnai sle
piamas pasirengimas kovos veiksmams", sakoma pareiškime. 

New Yorkas. George Soros sakosi naudojas savo turtus 
prieš Amerikos narkotikų politiką, kadangi politikams neuž
tenka drąsos patiems tai padaryti. „Mūsų narkotikų politika 
yra beprotiška", sakė jis interviu, paskelbtame šios savaitės 
žurnalo „Time" numeryje. „Nė vienas politikas negali atsistoti 
ir pasakyti, ką dabar sakau aš , nes tai kartuvės — tikra mirtis 
elektros kėdėje". Milijardierius per 5 metus grupėms, kovojan
čioms Amerikos karui prieš narkotikus, skirs 15 milijonų dole
rių. 
, Varšuva. „Jeigu Lenkijos Seimas pareikš nepasitikėjimą 
vyriausybe, esu pasirengęs atsistatydinti", pareiškė Lenkijos 
premjeras Wlodzimierz Cimoszewicz. Sekmadienį kalbėdamas 
per Lenkijos radiją, jis kartu priminė, kad Lenkijos preziden
tas jo atsistatydinimo nesiruošia priimti. W. Cimoszewicz pasa
kė, kad laukia, kada Lenkijos Seimas svarstys Valstiečių są
jungos pareikštą nepasitikėjimą vyriausybe. „Jo atsiimti jau 
negalima", pabrėžė Lenkijos premjeras. 

Beįjing. Kinija pirmadienį paneigė JAV Kongreso Atstovų 
Rūmų nario kaltinimus, neva ji žlugdo Tibetą, bei pavadino 
juos šmeižtu. „Atstovas Frank R. Wolf, į viską žvelgdamas 'pro 
spalvotus akinius', neapgalvotai apšmeižė Kiniją, nekreipda
mas dėmesio į didelį Tibeto progresą visose srityse", pareiškė 
užsienio reikalų ministerijos atstovas Tang Guoąiang. 

Tokyo. Japonijos premjeras Ryutaro Hashimoto šeštadienį 
sveikino susitarimą atnaujinti seniai įstrigusį santykių norma
lizavimo procesą su savo buvusia kolonija Šiaurės Korėja. Šis 
susitarimas, pasiektas po dvi dienas Pekine vykusių darbinio 
lygio derybų, siūlo atnaujinti derybas ambasadorių lygiu. Be 
to, j is net rukus atvers kelią už Š. Korėjos gyventojų ištekėju
sioms japonėms aplankyti savo tėvyne, pranešė Japonijos 
URM atstovai. 

Seulas. Pietų Korėja rugpjūčio 23 d. pranešė suteiksianti 
komunistinei Šiaurės Korėjai nauja maisto ir kitos pagalbos 
paketą, kurio vertė 10 mln. dolerių. Tuo P. Korėja reagavo įjos 
priešišką kaimynę ištikusius potvynius, sausrą ir gresiantį 
badą. 

Bona. Vokietijos savaitraštis „Bild am Sonntag" sekmadienį 
pranešė, jog kancleris Helmut Kohl ateinantį mėnesį ketina 
pakeisti savo persidirbusį finansų ministrą ir kai kuriuos kitus 
nepopuliarius vyriausybes narius. Laikraščio teigimu, finansų 
ministras Theo VVaigel kanclerio nemalonę užsitraukė iš anks
to paskelbdamas, jog kitais metais ketina pasitraukti iš užima
mų pareigų. Politikos apžvalgininkų nuomone, ministras, pa
skelbęs apie ketinimą atsistatydinti, negali sėkmingai parla
mente kovoti už siūlomus mokesčių sistemos pakeitimus, o už
sienyje — ginti Vokietijos siekius įvedant vieningą valiutą. 
Spėjama, kad bus atleisti dar du ministrai — Vidaus reikalų ir 
Konstitucijos. 

Beijing. Vykdydama valstybinę kampanija prieš nusikalsta
mumą, 1996 m. Kinijos valdžia įvykdė 4.367 mirties nuospren
džius, rašoma antradienį išleistame „Amnesty InternationaP 
pranešime. Kinija smarkiai lenkia Ukrainą, kuri pernai buvo 
antra pagal įvykdytų mirties nuosprendžių skaičių 1167), sako
ma pranešime. Londone įsikūrusi žmogaus teisių organizacija 
teigia, kad tikrasis mirties bausmių skaičius yra dar didesnis. 

nio kodekso pataisos. 
Esminis miškų reformos pa

keitimas — grąžintino miško 
ploto padidinimas nuo 25 ha 

. iki 150 ha. Pasak viceministro 
Algirdo Bruko, maksimaliai 
privatizuotino miško plotas 
sudaro apie 53 proc. miškų. 
Tačiau valstybei, jo nuomone, 
liks daugiau kaip pusė miškų, 
t.y. apie 1.1-1.2 mln. hektarų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 26 d.: Zefinnas 

Adelinda, Gailutė, Valmantas 
1604 m. perkeltos Šv. Kaži 
miero relikvijos. 1920 m. Lie 
tuviis kariuomenė įžengė j Vii 
niu 

Rugpjūčio 27 d.: 21 eilini.* 
sekmadienis; Monika. Cezari 
ju>. Gandas, Aušrinė. Eiman 
tas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
BERŽO GRYBAS 

Sergantiems kai kuriais 
virškinimo sutrikimais, liau
dies medicina liepia gydytis 
virta juodąja rupūže. Liaudis 
pastebėjo labai taikliai — šio 
parazitinio grybo vaisiakūnis 
platus, lyg tupinti išsikerojusi 
rupūžė, paviršius rauplėtas, 
spalva tamsiai ruda, beveik 
juoda. Labai skiriasi nuo pin
čių, primenančių dailias ka-
nopėles. Iš karto pasakysime, 
kad pintys kanopėlės virški
nimo sutrikimams gydyti ne
vartojamos. Nesąžiningus pre
kiautojus (dažniausiai japo
niško grybo vardu pardavinė
jančius) lengva pagauti, nes 
pintys turi stačius, šiek tiek 
blizgančius ir švelnius, ak
somą kiek primenančius plo
nyčius vamzdelius, o beržo 
grybas (botaninis jo vardas In-
onotus obliąuus) lyg iš molio 
drėbtas, jokių vamzdelių ne
matyti, tik tamsiai rudoje ma
sėje plonos gelsvos gyslelės. 
Beržo grybą kai kur dar vadi
na skilčiumi, rūpiumi, pau-
pliumi, juodgumbiu, krabam. 

Kaip visų grybų, taip ir 
beržo grybo čiulpiami vai-
siakūnio gabaliukai, namuose 
gaminti nuovirai ar fabriki
niai ekstraktai veikia krauja
gysles, sutraukia jas. Dėl to, 
aišku, visai netinka visiems 
tiems, kuriems dėl kokių nors 
priežasčių susiaurėjusios 
kraujagyslės (pvz., sergant en-
darteritu ar nervinio pobūdžio 
kraujagyslių spazmais), padi
dėjęs kraujospūdis. 

Jei skrandyje daug gleivių, 
kraujagyslės išburkusios ir dėl 
to sumažėjęs rūgštingumas — 
beržo grybas gali padėti, ta-
' čiau""tokie atvejai gana reti. 
Todėl be gydytojo nurodymo 
bei beržo grybo naminių gami
nių, nei fabrikinio ekstrakto 
(„čiagos") vartoti negalima. 

Kartais beržo grybas varto
jamas piktybiniams ir nepik
tybiniams navikams gydyti, 

" jei dėl kokios nors priežasties 
operuoti negalima. 

Mat sudirgintoje vietoje 
kraujagyslės reaguoja stipriau 
negu sveikose, ir labiau su
siaurėja. Taigi navikas gauna 
mažiau maisto medžiagų ir 
arba visai nesivysto, arba vys
tosi lėčiau. 

Gydytis beržo grybu tuo ke

bliau, kad jis gana nuodingas, 
žmonės nevienodai jam jaut
rūs, be to, jautrumas labai 
padidėja nuo riebaus ir balty
mo maisto. Kai blogas virški
nimas ar šiaip šių medžiagų 
organizmui trūksta, tada dar 
didesnis jų apribojimas gali 
būti labai nepageidaujamas. 

Beržo grybo negalima varto
ti dirbant karštuose cechuose, 
rentgeno kabinetuose, elekt
ros suvirinimo aparatais, taip 
pat tiems ligoniams, kurie 
buvo gydyti spinduliais (apie 2 
mėn. po švitinimo), ruošiami 
švitinti (irgi apie 2-3 mėn.) ir, 
aišku, švitinami. Negalima jo 
vartoti ir deginantis saulėje. 

Grybų nedera vartoti su al
koholiu (dažnai daroma grubi 
klaida grybais užkandant prie 
taurelės ar alaus bokalo), ne
tinka beržo grybas ir spirito 
gamyklų darbininkams, kurie 
kvėpuoja spirito garais užterš
tu oru, netinka dirbantiems 
antibiotikų ar kitose pra
monės šakose, kur odai valyti 
duodama spirito, netinka dir
bantiems su dažais ar orga
niniais tirpikliais. 

Atvejų, kai beržo grybas ne
tinka, kur kas daugiau negu 
tų, kai jis tinka. Todėl vartoti 
jį galima tik gydytojui nu
rodžius ir tik taip, kaip buvo 
nurodyta. 

Eugenija Š imkūnai tė 

NORI AUGINTI 
AGUONAS BE OPIJAUS 

Aguonų be opijaus auginimu 
pradėjo rūpintis Biržų rajono 
meras Vytautas Zurba, ūki
ninkaujantis 10 ha žemės. 
Šįmet į Lietuva atgabenta ir 
aguonų be opijaus sėklų lab
dara iš Olandijos. Biržų rajono 
meras mano, kad šią kultūrą 
sėkmingai galėtų auginti 
Šiaurės Lietuvos pakraštinės 
srities žemdirbiai, tačiau susi
duria su draudimais auginti 
aguonas. 

Žemės ūkio ir miškų mi
nisterijoje buvo parengta neo-
pijinių aguonų auginimo lei
dimų gavimo tvarka, bet tam 
nepritarė Vidaus reikalų ir 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos. 

Dabar šeimai savo reik
mėms leidžiama auginti ne 
daugiau kaip 50 galvučių 
aguonų. Pasisėjusieji aguonų 
daugiau, gali būti poKcijos pa-

Panevėžio vysk. J. Preikšas dalina sv. Komuniją Ančiškio bažnyčioje, Parcinkulės atlaiduose. 
Nuotr. Alg imanto Žiž iūno 

Amerikoje, Kanadoje, Angli
joje, Havajuose, kur, jo dide
liam nustebimui, gyventojų 
surašinėjimo statistikose ras
ta per 1,000 lietuvių kilmės 
piliečių. Australijoje yra apie 
10,000 lietuvių katalikų, taip 
pat jų yra ir Naujojoje Zelan
dijoje, 6 Sibire gyvena per 
40,000 lietuvių, kurių dau
gumą sudaro pensininkų am
žiaus žmonės. Jaunesnioji 
karta yra beveik nutautusi, 
sukūrusi mišrias šeimas. Ne
paprastai įdomu patirti, kad 
dabartiniai „demokratinės" 
Rusijos valdininkai pripažįsta 
ir gerbia tremtinius, jiems tei
kia daug privilegijų — jų 
tarpe nemokamą kelionę vie
šomis miestų susisiekimo prie
monėmis ir veltui traukinio 
bilietus į Lietuvą. Sibire su
sikūrė keturios lietuvių ben
druomenės ir laukia kunigo, 
kad jas sujungtų. Vysk. Balta
kis 1995 metais lankėsi Sibire 
vyskupų konferencijoje, ku
rioje pagrindinė kalba buvo 
lietuvių ir jai vadovavo kun. 
Jurgis Šarauskas, kaip Ameri
kos vyskupų specialaus komi
teto atstovas iš komunizmo 
išsilaisvinusiuose kraštuose. 
Kartą metuose visose bažny
čiose pravedama rinkliava 
tam komitetui remti. 

Maloniai ir linksmai nusitei
kęs, svečias net pasirašė Ame
rikos pašto vyriausiam virši
ninkui paruoštą skundą už 
netvarkingą lietuviškos spau
dos pristatymą. Rytojaus rytą 
jis buvo pasiruošęs grįžti į 
Brooklyną, kur jo laukia daug 
įsipareigojimų, jubiliejų, taip 
pat artėjančios Los Angeles 
lietuvių dienos, kultūros ir 
meno simpoziumas, JAV vys
kupų suvažiavimas, ir dar 
daugelis kitų. 

Esu jam labai dėkinga už 
nepaprastai įdomią informa
ciją apie jo sielovados darbą ir 
už Lietuvos ribų gyvenančius 
lietuvius katalikus. Te Aukš
čiausias laimina jį ir jo dar
bus. 

Manus Staraiinskas. 4 m«»tu amžiaus. iŠ Kalviu kaimo, po sėkmingos 
.ikies <>P«T;U;JD?- Amerikoj*, nmtai pnima LB Grand Rapids apylinkes 
doVMIlfle 

Nuotr A l g i o R u g i e n i a u a 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

GARBINGAS SVEČIAS 
CLEVELANDE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 
mų, slapstantis ir nuo vokie
čių, ir nuo. artėjančios sovie
tinės kariuomenės. Šeduvą 
apsupę, vokiečiai suėmė visus 
vyrus tarp 13 ir 65 metų, juos 
apie mėnesį laikė Stettine, 
paskui pervežė į Suomiją. 
Jaunąjį Paulių paskyrė karo 
oro uostų remontų darbams. 
Suomijai kapituliavus, visi pa
teko rusams. Apie 200 lietuvių 
pasitraukė .per Suomiją, per
sikėlė į Norvegiją, o iš ten an
glai juos pervežė Belgijon, ku
rioje jau buvo per 4,000 

baltiečių. Ten apsigyvenęs 
kun. Dainauekas patyrė, kad 
pabėgėlis Paulius nori moky
tis teologijos. Susitarus su 
Belgijos kardinolu, vyriausybė 
iš pabėgėlių stovyklos išleido 
penkis lietuvius, kurių tarpe 
buvo keturi katalikai. Paulius 
įstojo į pranciškonų vienuo
lyną, po to į kunigų semina
riją. Studijavo filosofijos ir te
ologijos mokslus. Baigęs 
seminariją, jis 1952 metais 
gavo kunigo Šventimus. Toliau 
studijuodamas dvejus metus, 
jis susirišo su užjūriuose 
gyvenančiais lietuviais pran
ciškonais ir 1953 metais buvo 
pakviestas į Toronto Pri
sikėlimo parapiją, kurioje jam 
buvo pavesta rūpintis jauni
mu ir ligoniais. 1984 metais 
jis buvo popiežiaus paskirtas 
vyskupu visiems už Lietuvos 
ribų gyvenantiems lietuviams 
katalikams. Tas pareigas te
beeina ir šiandieną. Po še
šiolikos metų vysk. Baltakis 
persikėlė į Brooklyno pran
ciškonų vienuolyną, prižiūrėjo 
Kultūros Židinio statybą, o 
1989 metais buvo išrinktas 
pranciškonų provincijolu. 

Šalia sielovados darbų, 
vysk. Baltakis daug dirbo su 
lietuvišku jaunimu, dėstė litu
anistinėje mokykloje, dirbo su 
ateitininkais, šauliais ir skau
tais, buvo LSS Seserijos ir 
Brolijos dvasios vadas. 

Pasakodamas apie lietuvius 
katalikus už Lietuvos ribų, jis 
pareiškė, kad po karo buvo 
net 113 lietuviškų parapijų 
Amerikoje. Vien tik Čikagoje 
jų buvę 13, o Pennsylvanijos 
valstijoje net 33. Dabar lietu
viškų parapijų skaičius 
sumažėjo iki 80 — vienos 
užsidarė, kitos susijungė su 
kitomis parapijomis, kai lietu
viai pradėjo keltis į prie
miesčius. Kad išsilaikvtų et
ninės parapijos, vien Čikagos 
vyskupija yra priversta pridėti 
apie du milijonus dolerių joms 
išlaikyti. 

Už JAV ribų vysk. Baltakis 
palaiko kontaktą su 140 lietu
vių parapijų ir misijų Pietų 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM 

Š.m. rugpjūčio 17 d. Cleve-
lande vyko didelės iškilmės, 
Clevelando diecezijai minint 
150 metų jubiliejų. Į iškilmes 
atvyko JAV Katalikų Vyskupų 
konferencijos nariai, kurių 
tarpe yra ir už Lietuvos ribų 
gyvenančių lietuvių katalikų 
dvasios vadas, vyskupas Pau
lius Antanas Baltakis, OFM. 
Dievo Motinos parapijos šven
tovėje svečias aukojo sekma
dienines Mišias ir pasakė la
bai jautrų pamokslą apie Die
vo, tėvynės ir artimo meilę. Po 
pamaldų parapijos svetainėje 
susirinkus tradicinei kavutei, 
aš panaudojau progą su svečiu 
padaryti pokalbį spaudai, o jis 
maloniai sutiko. 

Visų pirma jis jautriai pasa
kojo apie gausią savo tėvelių 
vienuolikos vaikų šeimą — 
šeši berniukai ir penkios mer
gaitės. Gimęs 1925 metais 
Latvėnų kaime, Troškūnų 
valsčiuje, Panevėžio apskrity, 
jaunystės mokslo dienas pra
leido Anykščiuose. Prasidėjus 
okupacijoms, jis jau buvo pa
siekęs karo tarnybos amžių, 
todėl dėjo pastangas jos iš
vengti. 1944 metų rugpjūčio 
mėnesį prasidėjo šeimos var
gingas pasitraukimas iš na-

reigūnų įspėti arba nubausti 
baudomis nuo 25 iki 50 litų. 

Vidaus reikalų ministerijos 
medicinos skyriaus pareigū
nas Kęstutis Petrauskas „Lie
tuvos rytui" sakė, kad aguo
nos, neturinčios opijaus, neeg
zistuoja, tik vienose jų yra 
daugiau opijaus, kitose — 
mažiau, tad iš bet kurių gali
ma gauti narkotikų. 

Dabar Lietuvoje kasmet su
naikinama apie 10 ha nelega
liai auginamų aguonų. Krašte 
užregistruota apie 1,200 nar
komanų, nors iš tikrųjų šis 
skaičius yra dešimteriopai di
desnis. Apie 70 proc. narko
manų dažniausiai vartoja nar
kotikus, gaunamus iš aguonų 
dėželių su koteliu. 

T. JONAS DANYLAAJ 
SUKAKTUVININKAS 
T. Jonas Danyla gimė 1905 

m. lapkričio 4 d. Pagirių para
pijoje, Liliūnų kaime, ketvir
tas iš Šešių vaikų Antand Da-
nylos ir Uršulės Vėbraitės 
šeimoje. Mokėsi Pagirių pra
dinėje mokykloje ir Ukmergės 
gimnazijoje. 

1925 m. rugsėjo 15 įstojo į 
Jėzaus draugiją. Noviciatą at
liko SUeerenberge (Olandi
joje). Po to studijavo filosofiją 
Valkenburge (Olandijoje) ir 
teologiją Prancūzijoje ir Belgi
joje. 

Baigęs filosofijos studijas 
keletą metų dėstė lietuvių 
kalbą Jėzuitų gimnazijoje 
Kaune ir studijavo lituanis
tiką Vytauto Didžiojo univer
sitete. 

Tercijatą atliko Prancūzijoje 
(Nancy mieste). 

Kunigystės šventimus gavo 
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Belgijoje (Liuvene) 1937 jn. 
rugpjūčio 24 d. 

Primicijas — iškilmingąsias 
šv. Mišias celebravo tėviškės 
bažnyčioje — Pagiriuose 1937 
m. rugsėjo 5 d. Po to dirbo 
Jėzuitų gimnazijoje inspekto
rium. Sovietams okupavus 
Lietuvą buvo Pagryžuvio 
namų rektorius, o 1941 m. ru
denį buvo paskirtas Jėzuitų 
gimnazijos direktorium. Po 
metų grįžo į Pagryžuvį ir 
buvo naujokyno magistras iki 
1948 m. rudens, kol sovietinė 
valdžia naujokyną uždarė. 
Porą mėnesių praleidęs Ty
tuvėnų bernardinų vienuoly
no patalpose, t. Danyla išvyko 
su naujokais į Šiaulius, o se
kančių metų pavasarį visus 
vienuolynus valdžiai likvida
vus, t. Danylai teko dirbti vi
karu Žasliuose, bet po kelių 
mėnesių buvo suimtas, 
įkalintas Vilniuje, Lukiškių 
kalėjime ir po metų išsiųstas į 
lagerį Kazachstane. 

1956 m. grįžo į Lietuvą, dir
bo Jiezne, Beižonyse. 1962 m. 
vėl buvo suimtas, bet po pus
mečio grįžo į laisvę. Buvo pas
kirtas klebonu į Stirnius. 
1969 m. buvo perkeltas į Biju
tiškį. Sušlubavus sveikatai, 
atvyko į Garliavą. Čia šventė 
90 m. amžiaus sukaktį. O štai 
1997 m. rugpjūčio 24 d. jis 
švenčia • 60 metų kunigystės 
jubiliejų! 

T. Jono Danylos asmuo yra 
itin ryškus ir svarbus Lietu
vos jėzuitų pokario istorijoje. 
Jis beveik 40 metų vadovavo 
provincijai kaip jos vyresny
sis, t.y. provincijolas, ir tiek 
pat metų vadovavo pogrindžio 
sąlygomis veikusiam jėzuitų 
naujokynui. Be to, jis yra 
daug nuveikęs formuojant po
grindžio kunigų seminariją, 
ruošiant būsimuosius kunigus 
sielovadiniam darbui. Prave
dė daug kartų rekolekcijas 
savo vienuolijos nariams ir 
įvairių kongregacijų seselėms 
vienuolėms. Drąsiai demas
kuodavo ateistų skleidžiamą 
melą spaudos keliu. Savo tau
riu, šviesiu kunigiško gyveni
mo pavyzdžiu, giliu, įžvalgiu 
protu, paprastumu ir princi
pingumu, švelaumu, tak
tiškumu ir tėviškai rūpes
tinga jaunų širdžių globa, t. 
Danyla padėjo susiformuoti 
ne vienam jaunam jėzuitui ar 
dieceziniam kunigui. Užtat šį 
uolų Kristaus vynuogyno dar
bininką su pagarba, dėkin
gumu ir meile prisimena visi 
tie, kurie turėjo progos naudo
tis jo nurodymais, patarimais, 
dvasiniu vadovavimu, me
džiagine ar moraline parama. 

Didelė Dievo dovana buvo 
suteikta Lietuvos katalikams, 
o ypač jėzuitų provincijai t. 
Danylos asmenyje. Per 60 ku
nigiškos tarnybos metų Šis uo
lus Dievo tarnas ištikimai ir 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.TBtti Ava.. Hfcfcory HM*. IL 

Tai . (706) 566-6101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAŠŽLl6ėA.il.D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ava.. SuKe 310 

NaparvMs. IL 60S63 
T«i. (630)527-0080 

3825 Hightand Ava.. 
Tower l,3tut«3C 

Downars Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. b&utė ZAČARAČKAŠ 
DRPĄULKNĖPPĖH 

AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA 
166 E. Supertor. Sufte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SfDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 VV. 63fd. S t 

TeL 773-736-7708 
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oek L*wn, IL 
Pirmas apyl su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-6260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)5884065 
Valandos pagal susitarimą 

6h A\B. ėLŠVEčttAš 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3000 W.96 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p p -7v.v . antr.12:30-3v.p.p. 
trač. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir seStad. 9 v r -12 v.p.p. 

EDMUNDAS VUNAS, M.D,S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave (prie Austin) 

Tel. 773*86-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 DundeeAve.. Elgin. IL 60120 

Tel. (706)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

ištvermingai aukojosi dides
nei Dievo garbei ir nemariųjų 
sielų gerovei, ir toji kilni jo 
gyvenimo auka atnešė gausių 
vaisių! 

Kun. Leonardas Jagminu, SJ 

• Trumpiausi Lietuvos vie
tovardi !*! - Aza ir Ūta. 
Pastarąjį pavadinimą turi 10 
kaimų. 



K LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SEIMAS (VI) 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Liepos ketvirtoji diena, 
penktadienis. Seimo programa 
skirta įvairiems simpoziu
mams — švietimo, kultūros, 
šeimos, religijos, jaunimo, 
sporto ir diskusijoms darbo 
grupėse. 

Švietimo simpoziume daly
vavo: ministras Zigmas Zinke
vičius, prof. Vytautas Černius 
— JAV, Janina Vabolienė — 
Australija, Virginija Tarnaus-
kaitė — Baltarusija, A. Treja 
— Latvija, Andrius Šmitas — 
Vokietija. Švietimo simpo
ziumą pravedė Milda Len
kauskienė iš JAV. Tema: 
„Tautinio sąmoningumo ugdv-
mas, tautinio auklėjimo dva
sios stiprinimas, lituanistinių 
mokyklų programose". 

Kultūros simpoziume daly 
vavo: ministras Saulius Šal
tenis, Kazys Poškaitis — Lie
tuva, Juozas Polikaitis — 
JAV, Juozas Sigitas Paranse
vičius — Punskas, Genovaitė 
Kazokienė — Australija, Arvy
das Žygas — JAV, pravedė 
Irena Lukoševičienė iš Kana
dos. Tema: „Pagrindinių idea
listinių vertybių ugdymas". 

Šeimos simpoziumui vado
vavo Rasa Kurienė iš Kana
dos. Pašnekovai: Teresė Ge
čienė — JAV, Rasa Maura-
gienė — Australija, Tomas 
Bartusevičius — Vokietija. 
Tema: „Išeivijos lietuviška šei
ma, jos poreikiai, dvasia, jos 
vieta Lietuvių Bendruome
nėje; šeima ir bendruomenė — 
lietuvybės išlaikymo šalti
niai". 

Religijos simpoziumui vado
vavo Judita Čiuplinskaitė iš 
Kanados. Pašnekovai: vysku

pas Paulius Baltakis, OFM, 
kun. Edis Putrimas ir Anelė 
Baliulytė — Vokietija, Petras 
Laurinavičius — Moldova. 
Tema: „Parapijų — misijų 
vaidmuo užsienio lietuvių 
gyvenime". 

Jaunimo sąjungos simpo
ziume pašnekovėmis buvc 
Aušra Gasparavičiūtė iš Puns
ko ir Rita Sakutė. Tema: 
„Jaunimo įsijungimas į Lietu
vių Bendruomenės veiklą". 

Sporto simpoziumo vadovas 
— Audrius Šileika iš Kanados. 
Dalyviai: Antanas Laukaitis 
— Australija, Remigijus Gaš
ka — JAV, Jovita Budzinaus-
kienė — Latvija. Alfonsas Pe-
uauskas — Ukraina. Tema: 
„Sportinės veiklos reikšmė 
PLB gyvenime". 

Šiuose visuose simpoziu
muose buvo įdomių pasisa
kymų ir minčių. Darbo grupių 
išvados jau buvo spausdintos 
„Draugo" dienraštyje. 

Vakare Vilniaus universite
to Petro Skargos kieme vyko 
koncertas, skirtas Mindaugo 
karūnavimo šventei. • Prieš 
koncertą kalbą pasakė prez. 
Algirdas Brazauskas. Gustav 
Mahler aštuntąją simfoniją at
liko Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, valstybinis 
akademinis choras „Latvija", 
Kauno valstybinis choras, Ry
gos radijo choras, berniukų ir 
jaunuolių choras „Ąžuoliu
kas", Kauno berniukų ir jau
nuolių choras „Varpelis". So
listai — Gabriele Maria Ronge 
(I sopranas, Vokietija), Ga
briele Fontaną (II sopranas 
Austrija), Izabela Labuda (III 
sopranas, Austrija), Idiko 

Szčnyj (I mezzosopranas, Aus
trija), Natela Nikoli (Čkonija), 
(II mezzosopranas, Austrija), 
John Treleaven (tenoras, Vo
kietija), Sebastian Holecek 
(baritonas, Austrįja), Walter 
Fink (bosas, Austrija). Diri
gentas — Ernst Maerzendor-
fer iš Austrijos. Kad koncertas 
buvo ypatingas ir į jį daug-kas 
veržėsi pakliūti, tai turbūt ne
reikia nei aiškinti. Teko gir
dėti komentarų, kad į Lietuvą 
apsimokėjo važiuoti vien dėl 
šio koncerto. 

Liepos penktoji diena, šeš
tadienis. Ryte pats pirmasis 
kalbėtojas buvo Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamento prie LR vyriau
sybės direktorius Remigijus 
Motuzas. Jis pabrėžė, kad jo 
vadovaujamas departamentas 
yra pateikęs vyriausybei svar
styti 1998-2000 m programą, 
kurios tikslas yra „rengti bei 
įgyvendinti bendrus Lietuvos 
ir užsienio lietuvių bendruo
menių projektus, turinčius vi
suomeninę ir kultūrinę svar
bą, palaikyti ir sutvirtinti Lie
tuvos ir tautiečių ryšius, suda
rytų sąlygas bendruomenėms 
geriau susipažinti su šian
dieniniu Lietuvos gyvenimu, 
išlaikyti tautinę savimonę, 
formuoti teigiamą, kas mums 
irgi yra nepaprastai svarbu, 
Lietuvos valstybės įvaizdį 
užsienio šalyse... Mes vals
tybės biudžete prašome ir ti
kimės, kad Seimas patvirtins, 
nes yra išankstinis susitari
mas, kad kasmet iki 2000-ųjų 
metų bus skiriama nuo 3 iki 4 
raln. lt.". 

Darbotvarkėje vyko konsti
tucijos pakeitimas, dėl kurio 
buvo tiek daug jaudintasi, dis
kutuota ir galiausiai Konstitu
cijos keitimo komisijos siūlomi 
pakeitimai pristatyti pirmi
ninko Antano Stepano. Komi-

Telšių Valstybinės gimnazijos krepšinio komanda 1938 m. IS k. 
kankinys, a.a. J. Nakutis ir Vyt Grybauskas. 

klūpo — a.a. H Žvirzdinas, Rainių miškelio 

sija nutarė pasilikti prie esa
mos konstitucijos su keletu 
pakeitimų. Pirma: kad Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę su
daro visi lietuviai, gyveną už 
Lietuvos Respublikos ribų, o 
ne „visi pasaulyje gyvenantys 
lietuviai", kaip kad buvo kon
stitucijoje anksčiau. Kai kurie 
Seimo atstovai niekaip ne
galėjo suprasti, kodėl PLB ne
gali priklausyti Lietuvos Res
publikos gyventojai. Antra: 
PLB valdybos siūlytas pakei
timas (apie šį tekstą jau ra
šiau anksčiau). Trečia: „Kartą 
per metus PLB valdyba pa
teikia PLB seimo nariams 
praėjusių metų veiklos pra
nešimą bei ateinančių metų fi
nansinę sąmatą, biudžetą ir 
veiklos planą". A. Stepanas: 
„Kodėl ne praeitų metų atas
kaitą. Finansinė ataskaita 
turi būti patvirtinta kontrolės 
komisijos, o kiekvienais me
tais kontrolės komisijai tikrin
ti sąmatą pragmatiškai suda- ' 
ro sunkumų. Jeigu vieną 
kartą per kadenciją, kaip da
roma dabar ir kaip turėtų būti 
daroma ir ateityje, kad kiek
vieną kartą per kiekvienos 
PLB valdybos kadenciją, ar tai 
būtų trejų ar ketverių metų, 
būtų kontroles komisijos pa
tikrinimas .praeitų, buvusių 
išlaidų". Ketvirta, dėl PLB 
lėšų. Jas Sudaro — atskirų 
kraštų bendruomenių įnašai, 
ne mažiau kaip 15% tautinio 
solidarumo įnašų, PLB fondo 
parama ir kraštų bendruome
nių paskirta parama. 30% 
Vasario 16-tosios aukų mokes
tis jau anksčiau buvo perbal-
suotas, seimas šį mokestį pa
naikino. Penkta: tai seimo ir 
visų vykdomųjų organų ka
dencijos trukmė. Siūlė, kad 
trejų metų kadencija būtų ir 
seimo, ir PLB valdybos, kon
trolės komisijos ir garbės teis
mo. Balsavimas vyko už visus 
pasiūlymus Konstitucijos pa
keitimui kartu, kuri buvo pa
keista balsuojant 95 atsto
vams už. Vėliau dar buvo 
nutarta į Konstituciją įrašyti, 
kad „Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Konstitucija re
miasi Lietuvių Charta, priim
ta 1949 m. birželio 14 d." 

Pasibaigus Konstitucijos pa
keitimui, vyko PLB valdybos, 
kontrolės komisijos ir garbės 
teismo rinkimai. Vytautas Ka-
mantas pasiūlė vienuolikos 
asmenų sąrašą į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybą: 
Tomą Bartusevičių — Vokieti
ja. Danutė Čiornij — Ukraina, 
Vytautas Kamantas — JAV, 
Rasa Kurienė — Kanada, Mil
da Lenkauskienė — JAV, kun. 
Edis Putrimas — Kanada, Al
gis Rugienius — JAV, Audrius 
Šileika — Kanada, Vytis 
Vilįūnas — Rusija, Gabrielius 
Žemkalnis — Australija, Hor-
stas Žibąs — JAV. Atstovai 
prašė, kad sąrašas būtų pra
plėstas ir galima būtų pa
siūlyti papildomų kandidatų, 
tačiau Vytautas Kamantas 
nesutiko. Kiti atstovai taip 
pat turėjo pilną teisę kandi

datų sąrašą pasiūlyti. Kai ku
riems Rytų kraštų atstovams 
balsuoti už sąrašą buvo ne
smagu, nes „mes, Rytų kraštų 
žmonės, labai jau pripratome 
balsuoti už visus sąrašus". Vy
tautui Kamantui kandidatus 
pristačius ir atsakius į eilę 
klausimų buvo išrinkta vie
nuolikos asmenų valdyba, 
kaip kad ji buvo pasiūlyta. Ka
dangi įeina atstovai iš Rytų 
kraštų, reikia tikėtis — atsto
vaus jų poreikius valdyboje. 

Į kontrolės komisiją kandi
datavo devyni asmenys; iš
rinkta trijų asmenų komisija: 
Algimantas Gečys — JAV, Pe
tras Adamonis — Kanada, 
Joana Lasienė — Kanada. Į 
garbės teismą kandidatavo 
aštuoni, išrinkta penki: Eu
genijus Čiuplinskas — Kana
da, Antanas Stepanas — Aus
tralija, Viktoras Baltutis — 
Australija, Vacys Garbonkus 
— JAV, Vytautas Kutkus — 
JAV. 

Po valdybos rinkimų išsku
bėta į Partizanų minėjimą, 
kuris vyko kitame pastate, 
Pedagoginio instituto salėje, ir 
užitęsė apie porą valandų. 
Tuo metu pirmininkaujantis 
Andrius Šmitas, prieš ten 
išvykstant, pasiūlė balsuoti: 
„Mes iš tikrųjų dar spėtume 
čia grįžti... Kas yra už tai, kad 
16:30 vai. po Partizanų mi
nėjimo, mes grįžtame čia ir 
užbaigiame posėdį, prašom 
pakelti korteles. Kas yra 
prieš? Iš tikrųjų dauguma, 
man atrodo, yra prieš. Ką da
ryti?" Buvo nubalsuota prieš 
sugrįžimą. Seimas pasiliko be 
rezoliucijų ir nutarimų pri
ėmimo, pasiliko be oficialaus 
seimo užbaigimo. Kai kurie 
buvo patenkinti, kad galėjo 
vykti į minėjimą, po kurio 
buvo laisvo laiko ruoštis į 
vaišes, tačiau kai kurie likome 
labai nepatenkinti, kad nebu
vo atliktas darbas iki galo. 
Manyčiau, kad per skubėjimą 
ir neapgalvojimą įvyko šis ne
susipratimas. 

Apie PLB seimą rašiau, ne 
norėdama kritikuoti, o skaity
tojui parodyti, kokia sudė
tinga yra mūsų tauta ir mūsų 
visuomenė. Šiame seime paju
tome tik labai paviršutiniškai 
kas yra atsitikę per penkias
dešimt sovietmečio metų. Tau
ta buvo ir yra ne tik išsklai
dyta, bet ir supriešinama. Vie
ni kitų nepažįstame, kad kar
tais ir dėl šios priežasties vie
ni kitais nepasitikime. Etni
nių žemių lietuvius priski
riame kartais Rusijai, kartais 
Lenkijai, nors jie patys yra pa
reiškę, kad savęs nelaiko nei 
rusais, nei lenkais. Aušra Gas
paravičiūtė: „AŠ esu iš Puns
ko. Man kur kas maloniau, 
kai sakoma Punskas, Seinai, o 
ne Lenkija. Mes savo žemėse 
gyvename. Tai etninės lietu
viškos žemės. Tarp kitko, man 
susidarė toks įspūdis, kad 
mums iš tiesų kažkaip lyg ir 
nemalonu ir nepriimtina, kai 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Diskriminacija 
neišnykusi 

Vargiai kada žmonijos isto
rijoje buvo laikai, kai neegzi-
savo neapykanta kitaip atro
dančiam, kita kalba kalban
čiam, kitą tikėjimą išpažįs
tančiam, kitų politinių pa
žiūrų žmogui. Rasinė, religinė 
ar etninė neapykanta amžių 
būvyje pareikalavo daug kan
čių, daug nekalto kraujo pra
liejimo, ypač kai etninis ar 
rasinis „svarinimas" kurioje 
tautoje buvo vykdomas kone 
visuotiniu mastu. To nesenas 
pavyzdys yra nacių ar sovietų 
valdymo laikai. 

Hitlerio pavaldinių vykdy
tas žydų genocidas šiandien 
galbūt geriausiai išgarsintas 
visame pasaulyje. Ir nenuos
tabu: per palyginti trumpą 
laikotarpį visoje Vokietijos na
cių okupuotoje Europoje su
naikinta apie 6 mln. žydų. 
Tas šiurpus skaičius nustel
bia visus kitus, patyrusius 
koncentracijų stovyklų ir kitų 
žudymo būdų siaubą. Žydai 
stengiasi, kad ta baisioji dvi
dešimtojo amžiaus tragedija 
nebūtų pamiršta, tam panau
dodami ir savo įtaką, ir finan
sinius išteklius. 

Tačiau galbūt nemažiau 
nukentėjo kita Europos etninė 
grupė — čigonai, nors jų tra
gedija nėra taip plačiai iš
garsinta. Apytikriai apskai
čiuojama, kad tarp 1933 ir 
1945 metų Europoje naciai 
išžudė iki 1.5 milijono čigonų. 
Kadangi tai visuomet buvo ir 
dabar tebėra klajoklių tauta, 
tikrą skaičių sunaikintųjų 
sunku pasakyti. Spėjama, kad 
Šiuo metu Europoje tebėra 
apie 20 mln. čigonų, kurių gy
venimo būdas nedaug pasikei
tęs, kaip nedaug pakito ir 
žmonių pažiūros į juos. 

Iš kur čigonai atsirado Eu
ropoje, nėra galutinai ištirta. 
Manoma, kad prieš maždaug 
700 metų jie atsikraustė iš 
Vidurio Rytų ir Indijos. Jų 
savarankiškas gyvenimo bū
das, skirtinga išvaizda ir ne
labai pasitikėjimą keliantis 
įvaizdis dažnai iššaukė ne 
vien diskriminaciją, bet ir at
virą persekiojimą. Diskrimi
nacija juntama ir dabar, nors 
į ją dėmesys tik retkarčiais 
stipriau nukrypsta. 

Pastaruoju metu dėl nely
gaus čigonų traktavimo daug 
kritikuojama Čekų Respubli
ka ir Vengrija. Kadangi jos 
abi yra kandidatės ne tik į 
NATO, bet ir į Europos Są
jungą, čigonų situacija yra ir 
nemaloni, ir gali būti žalinga. 
Abi jau buvo perspėtos už ne
jautrumą čigonų reikalams. 

Vengrijoje gyvena apie pusė 
milijono čigonų. 1992 m. buvo 
priimtas įstatymas, kad vi
siems Vengrijos piliečiams, 
buvusiems nacių koncentraci

jos lageriuose bus mokamos 
papildomos pensijos. Vienok 
žinios apie tokį įstatymą ne
pasiekė daugelio čigonų ir 
niekas nepasistengė jų apie 
tai informuoti, nepaisant, kad 
daugumas čigonų kaip tik 
kentėjo darbo ar koncentraci
jos stovyklose bei kalėjimuose, 
o dabar gyvena labai skur
džiai. Po Antrojo pasaulinio 
karo, maždaug 1953 m., Vo
kietija mokėjo kompensacijas 
nuo nacių nukentėjusiems 
čigonams, vienok tos išmokos 
nebuvo skiriamos sovietų oku
pacijoje gyvenantiems, nes bi
jota, kad komunistų valdžia 
pinigus pasiglemš ir jie nepa
sieks tų, kuriems skiriami. 
Dabar vengrų vyriausybė 
stengiasi pataisyti „neapsi
žiūrėjimą" ir pagerinti savo 
čigonų gyvenimą. Vakarų Eu
ropa spaudžia, kad tai būtų 
atlikta kaip galima greičiau, 
tačiau ne humanitarinių su
metimų verčiama, o calbūt bi
jodama, kad nepatenkinti 
čigonai, ieškodami geresnio 
gyvenimo, pradės veržtis į 
kaimynines valstybes. 

Panašiai jau vyksta Čekų 
Respublikoje. Neseniai vie
noje televizijos laidoje rodytas 
iš Čekijos emigravusių čigonų 
šeimos sotus ir pasiturintis 
gyvenimas Kanadoje. Dabar 
jau apie 5,000 čigonų pasi
prašė leidimo emigruoti į 
Kanadą. Valdžia žada apmo
kėti jiems kelionės išlaidas, 
jeigu emigrantai sutiks atsisa
kyti savo butų ir pilietybės. 
Čekų respublikoje gyvena 
tarp 150,000 ir 300,000 či
gonų. Jų gyvenimas taip pat 
skurdžiausias ir sunkiausias 
iš visų piliečių: nedarbas tarp 
čigonų yra apie 30 proc. (čekų 
— apie 3 proc.), mokslo lygis 
labai žemas, nes daugumas 
nebaigia aukštesniosios mo
kyklos, tad čigonų padėtis ne
labai gerai atrodo, kai Čekija 
visomis išgalėmis stengiasi 
įsiprašyti į Europos Sąjungą. 
Be abejo, vyriausybė apsi
džiaugtų, jei galėtų šią kon
troversinę etninę grupę „iš
siųsti" į Kanadą ar kur kitur. 

Verta pažymėti, kad š.m. 
gegužės 4 d. popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė čigoną pa
laimintuoju. Tai pirmas toks 
atvejis Katalikų Bažnyčios is
torijoje. Palaimintasis Ceferi-
no Jimenez Malla, beraštis Is
panijos čigonas, buvo su
šaudytas ispanų pilietinio ka
ro metu 1936 m., kai gynė nuo 
komunistinės milicijos kata
likų kunigą. Čigonai šiuo po
piežiaus palankumu labai 
džiaugiasi ir į iškilmes Romo
je buvo susirinkę daug tūks
tančių čigonų iš visos Euro
pos. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

I praeiti ats igrįžtant 
Grįžtu į jaunystę, į 1944-

sius metus. Spalio 9 dieną 
prasidėjo kelionė į Vakarus, į 
nežinomybę. Tada šventai ti
kėjau, kad bėgimas į nežinią 
ir klajones ilgai nesites. Vokie
tija bus priversta kapituliuoti 
prieš sąjungine jėgą. Lietuvos 
„išvaduotojai", kaip jiems ir 
priklauso, išeis, paliks mūsų 
kraštą laisvą. Nutils pabūklų 
griausmas, išsisklaidys para
ko dūmai. 

Vėl susitiksime Telšiuose. 
Karo audros išblaškyta susi
rinks draugėn visa didžiulė 
mūsų šeimyna prie Kūčių sta

lo. Uždegsime žvakutes... 
Nepavyko. Lūkesčiai neišsi

pildė. Karo suskaldytas pa
saulis,rūsti tikrovė be gailes
čio žlugdė viltis pamatyti gim
tąjį kraštą. Jį matėm tik sap
nuose. Mūsų laukė išeivių da
lia, kito pasirinkimo nebuvo. 

Dabar, prabėgus daugiau 
negu pusei šimtmečio, lankan
tis tėvynėje teko išgirsti: "Jūs 
bėgote į Vakarus ieškoti geres
nio gyvenimo..." Tie žodžiai, 
nors nebūtinai man taikomi, 
skaudžiai žeidė širdį. Kas ga
lėjo pasakyti, ar nujaust, kad 
pasitraukusiam bus leng
viau9 Kas galėjo žinoti, kokia 

laukia dalia? Ne vieno tau
tiečio kaulus, priglaudė sveti
ma žemė... 

Galvodamas apie tai, minti
mis grįžtu į praeitin i.uėjusius 
metus. Kaip gyvi prieš akis 
iškyla daugelis tragiškų epi
zodų, kuriuos teko patirti. Be
viltiškai ieškau atsakymo: kuo 
buvau nusikaltęs, kad turėjau 
palikti Tėvynę? Kuo prasižen
gė mano mokyklos ir klasės 
draugai, bolševikų žiauriai 
nukankinti Rainių miškelyje 
jau pirmosios okupacijos me
tais? Klausimų daug, o atsa
kymas tik vienas ir nekelian
tis abejonių. Reikėjo išdrįsti 
pasilikti okupantų pavergtoje 
Lietuvoje —ir nebereikėtų šių 
prisiminimų' rašyti... Gal tik 
kas kitas mane, kaip jauną, šį 
tą žadantį sportininką viena 
eilute paminėtų savo prisimi
nimuose... 

Neliktų krepšinio, į kurį ver
žiausi žemaitišku atkaklumu 
ir kurį galiu pavadinti savo 
„antruoju gyvenimu". 

Pradžia buvo Telšiuose. Ka
muolio viršų prikimšę skudu
rais, kieme žaidėme futbolą, o 
netrukus pradėjom bandyti ir 
krepšinį. Šeštoje gimnazijos 
klasėje gavau komandos 
marškinėlius su iš atminties 
neišdilstančiomis TVG (Telšių 
valstybinė gimnazija) raidė
mis. Tada pajutau tikrojo 
krepšinio pradžią. Telšiuose, 
pastačius naują gimnaziją su 
krepšinio sale, komandos žai
dimas šuoliais gerėjo. Netru
kus Žemaitijoje nebuvo lygių. 
Tuoj susilyginome su Šiaulių, 
Biržų, Klaipėdos. Vėliau, pe
rėję į „Džiugo„ klubo koman
dą, buvome pakviesti į dešim
ties stipriausių Lietuvos ko
mandų turnyrą Kaune. Iško-

vojom geriausios provincijos 
komandos titulą ir Kipro Pe
trausko dovaną. Ne vieną nus
tebinome laimėjimu prieš 
Kauno LGSF komandą, kurio
je žaidė jau pagarsėję krepši
ninkai: Kulakauskas, Laguna-
vičius, Sieravičius. Ir tik ly
gioje kovoje pralaimėjome 
Kauno „Perkūnui" su broliais 
Puzinauskais, V. Norkumi ir 
kitais žinomais žaidėjais. 

I krepšinio aikštes teks vėl 
ir vėl grįžti Šių atsiminimų 
skiltyse. Tačiau pradžioje ne
galiu pamiršti kai kurių jau
nystės dienų pergyvenimų. 

Stebėtinai laimingai klostėsi 
karinės tarnybos reikalai. 
Bent keliose kariuomenėse 
pradėjau — niekur nebaigiau. 
Net šūvio neteko paleisti. Lie
tuvoje jau šeimininkavo sovie
tai, bet dar veikė Lietuvos 
Karo mokykla. Baigęs gimna

ziją, į ją įstojau, tikėdamas, 
gauti atsargos karininko 
laipsnį, o tada — į Vilniaus 
universitetą. Vos spėjus nu
kirpti visiems kursantams 
plaukus, po poros savaičių so
vietai tą mokyklą uždarė. 
Taip baigėsi pirmoji karinės 
karjeros dalis. 

Grįžau į Telšius. Mama su
krapštė keliasdešimt litų stu
dentiško gyvenimo pradžiai ir 
palydėjo į Vilnių. Jstojau į eko
nomikos fakultetą. Po kelių 
pirmųjų dienų, dar nespėjus 
sušilti, gavau kvietimą pas J. 
Klimą, tuomet Vilniaus mies
to mokesčių inspektorių ir 
LGSF sporto klubo vadovą. Jis 
man tuoj pasiūlė kambarį gy
venimui, darbą mokesčių in
spekcijoje su galimybe lankyti 
paskaitas universitete, už

mokėti už mokslą ir dar davė 
šiek tiek pradžiai. Apstulbęs, 
bet patenkintas išėjau. Tik da
bar suvokiau, kokia man 
nusišypsojo laimė ir kad tai 
buvo profesionalumo pradžia. 
O laimė buvo ne tik materia
line, nes staiga tapau aprū
pintas, bet ir sportiniu at
žvilgiu. Atrodė, kad jau buvau 
šiek tiek žinomas kaip neblo
gas sportininkas. Turėjau pro
gos žaisti už Vilniaus futbolo 
rinktinę, kartu su jau gerai 
žinomu A. Cenfeldu ir už Vil
niaus krepšinio rinktinę prieš 
Kauną su tokiais žaidėjais, 
kaip broliais Artūru ir Adolfu 
Andriuliais. Turėjau iš ko pa
simokyti. 

(Bus daugiau) 
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JERONIMAS STANKEVIČIUS 
Kovų už Lietuvos Nepriklausomybe karys 

Daugiau kaip šimtą metų 
buvo kankinama Lietuva ir jos 
žmonės ateivių iš Maskvos. 
Keturiasdešimt metų jie buvo 
uždraudę mūsų kalbą ir raštą. 
Buvo uždarytas Vilniaus uni
versitetas, mokyklose vietoj 
lotyniškų raidžių įvesta Kirili
ca. Tai buvo svetima lietuvių 
tautai. Už lietuvišką žodį, už 
lietuvišką knygą lietuviai 
buvo sodinami į kalėjimą, tre
miami į Sibirą. Todėl, kuomet 
devynioliktų metų pradžioje 
Lietuvoje buvo pradėta kurti 
savanorių kariuomenė, į ją 
stojo daugelis vyžotų kaimo 
vaikinų. Šiuo keliu išėjo ir Su
valkijos vaikinas Jeronimas 
Stankevičius. 

Jeronimas gimė 1897 metų 
lapkričio 2-ąją Vilkaviškio ap
skrityje, Lankeliškių vals
čių;?, Anšlaukio kaime, dvaro 
kun ik) šeimoje. Šeima gyve
no \ rgingai. Iš septynių šei
moje gimusių vaikų gyvi liko 
tik du. Pradėjęs mokytis pra
džios mokykloje, turėjo ją pa
likti anksti mirus tėvui. Moti
na liko su dviem mažamečiais 
vaikais, pati būdama ligota 
negalėjo jų leisti į mokyklą. 
Jeronimas dėl to labai sielojo
si, nes buvo labai žingeidus ir 
jam gerai sekėsi mokslas. 

Po tėvo mirties kurį laiką 
dirbo ir pas turtingesnius ūki
ninkus. Truputį paūgėjęs, ne
apkęsdamas rusų caro val
džios, būdamas trylikos metų, 
išvyko į užsienį (į Prūsiją — 
Stalupėnų apskritį). Dirbo pas 
ūkininkus-junkerius. Daug 
skaitė. 

Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui, kaip Rusijos pi
lietis j is buvo internuotas ir 
patalpintas į rusų belaisvių 
stovyklą. Ten jam teko patirti 
visą vokiečių belaisvių sto
vyklų baisumą ir badą.lš šio 
pragaro jį išgelbėjo prasidėjusi 
revoliucija. 

Sugrįžęs į Lietuvą, jis terado 
seserį, kuri dirbo tarnaite pas 
ūkininką. Motina mirė prieš 
pat karą ir jis tai tesužinojo 
grįžęs iš Vokietijos. Čia jis 
sužinojo, kad kuriama Lie
tuvos savanorių kariuomenė. 
Vienas iš pirmųjų jis į ją ir 
įstojo 1919 metų pradžioje. 

Kovose už Lietuvos Neprik
lausomybę Jeronimas Stanke
vičius kovojo su bermontinin
kais, bolševikais ir lenkais. 
Kovose su bermontininkais jis 
buvo sunkiai sužeistas. Pas
veikęs Jeronimas vėl grįžo į 
veikiančios kariuomenės gre
tas. Kovose su bolševikais jis 
atliko žygdarbį. Netoli Rokiš
kio su vienuolikos karių grupe 
jis surado įsibrovusių bolše
vikų karių būrį (apie 150 ka
reivių). Padedant vienai lietu
vaitei, vardu Onutė, Jeronimo 
būrys apsupo bolševikus ir 
staigiu puolimu paėmė visus į 

APIE KRAUJO KAINĄ 

Jeronimas Stankevičius. 

nelaisvę. Už šį žygdarbį Jero
nimas Stankevičius buvo ap
dovanotas penkto laipsnio Vy
čio kryžiumi Nr. 350. 

Kovose su lenkais Augusta
vo miškuose juos išdavė lenkų 
karininkas, tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje. Antrą kartą 
jam teko paragauti belaisvių 
stovyklos duonos. Tik šį kartą 
— lenkų. Čia jis parodė savo 
išradingumą ir iš lenkų be
laisvės pabėgo. Jis pabėgo per 
Vokietiją. Sugrįžęs į Lietuvą, 
vėl įstojo į kariuomenę. Dau
giausia tarnavo 2-me pėsti
ninkų pulke. Pasibaigus ko
voms, Jeronimas pasiliko tar
nauti virštamybiniu, turėda
mas vyresniojo puskarininkio 
laipsnį. 

Vokiečių okupacijos metais 
Jeronimas daug jėgų įdėjo, 
kad kuo mažiau žmonių būtų 
išvežta iš Lietuvos darbams į 
Vokietiją. Dalyvavo organizuo
jant pasipriešinimą antrą 
kartą į Lietuvą sugrįžusiems 
bolševikams. Jis visas savo 
jėgas pašventė kovai su oku
pantais, palaikydamas glau
džius ryšius su partizanais. 

Jis buvo išduotas ir areš
tuotas 1946 m. gruodžio 28 
dieną. Apie metus laiko bol
ševikinis KGB bandė įrodyti jo 
kaltę, deja, tai ir nesugebėjo. 
Tuomet davė jam 10 metų 
laisvės atėmimo ir po to 5 me
tus tremties. Prasidėjo Jeroni
mo „kelionės" Gulago etapais. 
Pradžioje kirto mišką Mordo-
vijoje, po to dirbo Karagandos 
šachtose. 1955 metais paleis
tas iš lagerio, atvyko į tremtį 
pas savo šeimą, kuri tuo metu 
gyveno Krasnojarsko krašte, 
Strielkoje prie Angaros. Čia 
jis iki mirties dirbo fabrike. 

Jeronimas Stan'ievičius mi
rė 1966 metais kovo 28 
dieną. Palaidotas ant Jenisie
jaus upes kranto, Liesosibirs-
ko kapinėse. Čia užsibaigė 
kovotojo už Lietuvos laisvę gy
venimo kelias. Kelias, kurį 

Ne per seniausiai gavau do
vanų — reklaminę, kartu ir 
turistų „apšvietai" tinkančią, 
knygelę — žurnaliuką (tokius 
leidinius dabar „bukletais" 
Lietuvoj vadina) apie Rasei
nius. Išleista gražiai, ilius
truota puikiom nuotraukom, 
duota pakankamai istorinės 
medžiagos ir vadinasi „Rasei
nių kraštas". 

Akys užkliuvo už Dubysos 
nuotraukų. Nebe ta jau, mūsų 
Maironio apdainuotoji, žemai
čių upė. 

Okupantai per anas nelem
tas melioracijas iš tokios nuos
tabios upės upeliūkštį padarė. 
Visa dar laimė, kad nesuspėjo 
puikiųjų Dubysos slėnių su
naikinti ir padubysio miškų, 
kur kovėsi ir nelygioj kovoj 
žuvo „Kęstučio" apygardos 
partizanai. 

Apie vieno jų žūtį daugiau 
žinių parašė vienas žuvusiojo 
draugų 1992 m. Raseiniuose 
buvo išleista knygutė „Rezis
tencija Pietų Žemaitijoje" — 
tai „Kęstučio" apygardoje žu
vusiųjų partizanų ir rezisten
cijos dalyvių sąrašai. Surašyti 
partizanai, žuvę Tauragės, 
Raseinių, Jurbarko ir Šilalės 
rajonuose. Sąraše yra 992 pa
vardės ir trumpos biografinės 
žinios. Ten 141 numeriu 
įtrauktas ir Virgilijus Butkus, 
mano bičiulio draugas. Tas 
bičiulis rašo, kad sąraše klai
dinga ne vien Virgio Butkaus 
gimimo datą, bet ir šiaip daug 

praėjo daugelis Lietuvos sūnų-
patriotų. 

Šiemet sukanka 100 metų 
nuo Jeronimo Stankevičiaus 
gimimo. Šimtas metų nuo to 
laiko kai gimė paprastas lietu
vis patriotas, kuris visą savo 
gyvenimą paaukojo kovai už 
Lietuvos Nepriklausomybę. 

netikslumų (apie juos buvo in
formuotas vienas brošiūros 
autorių — Vyt. Steponaitis — 
ir pažadėjęs išleisti antrą pa
taisytą laidą, kurios, deja, iki 
šiol nėra). 

Akušerė Justina Butkienė 
su savo vienturčiu sūnumi 
Virgilijum (gim. 1925 m.) at
sikėlė į Raseinius 1931 ar 
1932 m. iš Papilės ir gyveno 
senosios ligoninės patalpose. 
Senosios miesto ligoninės ra
jone (Raseinių naująją ir labai 
modernią miesto ligoninę, iš 
Lietuvos besitraukdami, vo
kiečiai išsprogdino) gyvenę 
jaunuoliai susibūrė į grupę, 
kuriai vadovavo Antanas, 
vėliau Antonijum pramintas, 
Bakšys, labai daug dirbęs. 
„Kęstučio" apygardoje ir žuvęs 
didvyrio mirtimi. Ta grupė lei
do laikraštuką ir spausdino 
atsišaukimus. Bakšiui buvo 
pavestas spausdinimo ir plati
nimo darbas. Laikraštuko ir 
atsišaukimų leidimui talkin
davo ir Virgis. Jo tikslių pa
reigų bičiulis neprisimena, bet 
mano, kad buvo reporteriu. 

1945 m. Virgis pradėjo mo
kytojauti Minionių kaimo (6 
km. nuo Raseinių Viduklės 
link) pradžios mokykloje, juk 
reikėjo kur nors „įsidarbinti". 
1945 m. gruodi ar 1946 m. 
pradžioje Virgis atvyko aplan
kyti savo vienminčių bičiulių, 
nes visi priklausė LLA (Lietu
vos LaisVės armijai) ir atsis
veikinti, prieš išeinant į 
mišką- Pasakojo, kad yra 
NKVD įtarinėjamas ir seka
mas, kažkas naktimis slankio
ja apie namus, neramu. 

Stribas Arcimavičius, vadi
namas Arcimu, Raseiniuose, 
gatvėj susitikęs mano bičiulį, 
išdidžiai pasigyrė: „Nušoviau 
tavo draugą Virgį, bus ir tau 
taip". 

Virgio bendražygis Endriu
kaitis tvirtina, kad Virgis 
Butkus žuvęs 1946 m. gruo
džio 5 d. Bedančių miške, prie 
Čigonkalnio — pakeliui į 
Šiluvą, visai netoli Dubysos. 
Jo lavonas gulėjo Raseiniuose, 
pamestas prie notaro J. Di-
kėnio namų, iš kurių „išva
duotojai" buvo padarę tikrą 
kankinių ir šventųjų gamyklą: 
NKVD ir milicijos būstinę, 
nepalyginamai baisesnę, net 
ir už Rainius. 

Kur užkasė Virgio lavoną — 
neaišku. Spėjama, kad kažkur 
prie „Magdės" šulinio. Tikrai 
yra šulinys ir ten buvo sodyba, 
ten kadaise gyveno Maironio 
apdainuotoji Raseinių Magdė. 
Deja, šalia to ' šulinio buvo 
įrengta dar viena kankinimų 
vieta: stribų būstinė — štabas 
ir apie tą pastatą užkasdavo 
žuvusius ar nukankintus par
tizanus. Tai gal ten ir mūsų 
Virgio kauleliai guli... 

Teko ir man pamatyt tas, 
mižinkapį primenančias, ka
pines, nors ten tik vienas 
kryžius testovi ir tik puse 
lūpų žadama koplytėlę pasta
tyti (ačiū Dievui, stribų būs
tinės nebėra). 

Bičiulis žadėjo galbūt suras
ti Virgio nuotraukėlę. Noriu, 
kad jis nebūtų užmirštas, kaip 
daugelis tų, kurie kraujo kai
na sumokėjo už teisę vadintis 
ir būti lietuviu. Apie parti
zanų kovas net kandidatai į 
prezidentus nei žodeliu neuž
simena (nei Lietuvoj, nei čia). 
Kažin kodėl? Negi jie mano 
labiau Lietuvą mylį, kaip tie, 
kurie, anot Santvaro: 

„pačiam pavasary, 
pačiam dienų gegužyje 
išėjo į amžinąją naktį". 

Emilija J . Valantinienė 

Rugpjūčio 20 d. 1991 m. 
Estija atkūrė savo nepriklau
somybę. 
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Elena Patackiene JB00 
(a.a. Aleksandre Patacko atminimui mecenatė 
lietuviško teksto lankstinuko II Ūdos) 

. Jadvyga ir Petras Gruodą 
Marija ir dr. K.G. Ambrazaičiai 
Dr. A. ir dr. M. Vygantai 
Irena ir Juozas PoBkaioiai 
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PLB SEIMAS VILNIUJE 
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mus vadina lenkais pagal val
stybes gyvenamąją vietą. Mes 
ten ne pirmoji, ne antroji, ne 
trečioji karta. Mes gyvename 
nuo amžių, mes ten nuo amžių 
išlaikome lietuvybę, savo kul
tūrą, savo kalbą ir toliau no
rime ją išlaikyti, o jaunimas 
įsitraukia į tą darbą". 

Ryšiai su Lietuva taip pat 
yra neišspręsti, ypač Vakarų 
kraštų, kuriuos reikia spręsti 
kartu su Lietuvos valstybe. 
Vieniems yra reikalinga rimta 
p;igalba. kiti gali ne tik Lietu
vai bet ir Rytų kraštams, et
ninių žemių lietuviams padėti. 
Visų kraštų lietuviams susior
ganizuoti į reikšmingą ir veik-
sming;j Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenę yra tikrai sun
kus uždavinys, kuris pareika
laus ne tik sumanumo, bet ir 
nuoširdaus atvirumo. Šis sei
mas dar neišryškino kuriuo 
keliu eisime. Galbūt būtų tei
singa apibūdinti taip, kad čia 
buvo gera pradžia, vienų su 
kitais susipažinimas ir atpa
žinimas dalies egzistuojančių 
problemų, apie kurias reikia 
ne tik visuomenę informuoti, 
bet ir ją jtraukti j problemų 
sprendimą, rengiant įvairias 
konferencijas, seminarus, ve
dant visas gyvas diskusijas 
spaudoje. Geriausios sėkmės 
naujai išrinktai Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai. 

Pabaiga. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba 
privačiam asmeniui į Lietuvą, e\59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos [ gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: 
$98 . - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava, 
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas, 
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai, 
50 svarų. 
$39 . - š v e n t i n i s - kava, arbata, kakava, mėsos konservai, 
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai. 
$ 3 9 . - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis'šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai. 
{staiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, F L 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813) 360-1364. 

T R A N S P A K , 4545 West 63rd S t , Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

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

E L E K T R O S 
( V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
7 7 3 - 7 7 9 - 3 3 1 3 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Off. MOT. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wa*t95tt i 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8854 

M I S C E L L A N E O U S 

Parduodu elektrinę 

ligonio lovą. 

Te l . 7 0 8 - 5 9 9 - 2 9 9 8 

Skambinti 6 v.v.-9v.v. 

Chicago Emptoymsnt Agency 
Įvairūs darbai vyrams. 

Uždarbis $360-600. 
Legalizacija Kanadoje. 
Kreditai automobiliams. 

TeL 773-227-8243 

Parduodu „AudT 5000 S. 
1984 m. laidos. 

Skambinti: 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0 
darbo metu 9 v. r. - 5 v.p.p 

Vilniuje, Justiniškių rajone, parduo
damas ke .iriu. kambarių butas. 

Besidomintiems, prašome 
kreiptis telefonu VUniuje, 

011 370-2-22-80-91, arba vakarai* 
Amerikoje telefonu 413-549-0819 

\ 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
l TOLIMUS 
KRAŠTUS! 

F R E E D O M P L A N 

Australija 42c 
Kanada 19c 
Vokietija 34c 
Anglija 29c 
JAV. 13c 

Nėra specialių mokesčių 
Nėra suvaržymų 
Nereikia pakeisti „long distance company' 

1-800-483-5419 
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v . r - 5 v.v. EST 

SX RTECr 
The Stor of l o i g D u ' o n c e S o v m g j 



LAIŠKAI 
PAREMTINAALTo 

V-BOS INICIATYVA 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas prof. Jonas Rač
kauskas imasi iniciatyvos ru
deniop sukviesti lietuvių vi-
suomeninių-politinių organi
zacijų vadovybes į pasitarimą 
talkos Lietuvai ir kitoms Bal
tijos valstybėms suderintai 
strategijai aptarti. Kaip jis 
planuoja, lietuvių konferenci
ja būtų pratęsta į pokalbius 
su latviais ir estais. Tuo tiks
lu j is specialiu laišku j au 
kreipėsi į lietuvių, o taip pat 
latvių ir estų veikėjus. 

Sumanymas sveikintinas, 
nes skurdoki ikišiolinių pas
tangų rezultatai įstoti į NATO 
ir ES aiškiai parodė suderintų 
pastangų stygių. 

Praeityje vieninga veikla 
lietuviai Amerikoje didžiuotis 
"negali. Bet buvo labai šviesių 
momentų, iš kurių vieną 
antrą verta prisiminti: 

1953 :55 visi lietuviai rėmė 
Kongresinį (Kersteno) komi
tetą komunistų agresijai t irt i . 
Tą klausimą JAV Kongrese 
pajudino ir Komitetui talkino 
ALT-as. Komiteto surinkta 
medžiaga po 40 metų išversta 
į lietuvių kalbą ir šį rudenį 
Vilniuje įvyks šio s tambaus 
dokumentų rinkinio . sut iktu
vės. Iniciatyvos šiuos doku
mentus prikelti iš užmaršties 
ėmėsi ambasadorius Vytau
tas Dambrava, finansiškai re
miant inž. Antanui Rudžiui. 

1967 spalio mėnesį, ruo
šiantis Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukakčiai, Lie
tuvos klausimų pasaulyje pa
garsinti ir akciją dėl jos 

• nepriklausomybės sustiprinti 
vieningai svarstė visas veik
snių klubas: diplomatinė tar-

—nyba, VLIKas, ALTas, PLB, 
JAV LB, Kanados LB, Lietu
vos laisvės komitetas. Nors 
daug nutarimų ir planų nebu
vo įvykdyta, bet politinis dar
bas išeivijoje visai kita linkme 
būtų pakrypės, jei solidarumo 
dvasia veiksnių klube ilgesnį 
laiką būtų išlikusi. Deja, kai 
kam parūpo ją sunaikinti. . . ir 
laimėti sau garbe. Tada 
padėtį gelbėjo privati iniciaty
va, kuri septintame ir devin
tame dešimtmetyje, visuome
nei ir kai kuriem veiksniam 
talkinant, Amerikoje pasiekė 
pačių didžiųjų rezistencinių 
laimėjimų. Tai pripažino ir 
prof. Juozas Brazaitis. 

Remdamasis praeities patir
timi, prof. J. Račkauskui siū
lyčiau: 

a. sudaryti platesnės apim
ties komisiją konferencijos 
darbotvarkei paruošti, ir 

b. stebėtojais ar konsultan
tais konferencijon pakviesti 
Lietuvos užsienio reikalų, mi
nisterijos pareigūną, bent 
ministro pavaduotojo rango, ir 
Šiaurės bei Pietų Amerikos 
reziduojančius Lietuvos di
plomatus. 

Juozas Kojel is 
Santa Monica, CA 

LIETUVA — MUŠU 
TĖVYNĖ 

Po apsilankymo Lietuvoje ir 
perskaičius „Draugo" vyriau
sios redaktorės Danutes Bin-
dokienės vedamuosius, apra
šiusius patirtus įspūdžius, jai 
pačiai lankantis Lietuvoje, tu
rim visi balsiai sušukti, kad 
Lietuva, kur mes bebūtume, 
yra mielas ir gražus kraštas. 
Gandrai, beržynai, pušynai su 
kalvomis ir ežerais įsminga gi
liai į lankančių jausmus. 

Jos straipsniuose išdėstyta 
patirtis turi giliai įstrigti į 
mūsų išeivijos tautiečių širdis. 
J i teisingai pastebėjo, kad yra 
ir blogybių, bet kur jų nėra? 
Prisimintini kun. Juozo Vaiš-
nio, SJ, žodžiai, pasakyti vie
no pamokslo metu: „Jeigu ei
sime tik velnio ieškoti, jį tik 
terasime". 

Nuvykus į Lietuvą reikia 
pirmiausia susipažinti su 
miestų, miestelių ir kaimų gy
ventojų pasakojimais. Ne vis
ką imti už „gryną pinigą", nes 
ne visi tą patį dalyką — įvykį 
ar gyvenimo būdą, vertina vie
nodai. Gal reikėtų patiems 
ilgėliau patirti „ant savo kai
lio", kad galėtume susidaryti 
teisingą nuomonę. 

Redaktorė savo vedamuose 
teisingai pastebėjo, kad Lietu
va turėtų daugiau kreipti 
dėmesį į keliautojų priėmimą. 
Lietuvos viešbučiai keliauto
jus „nuplėšia", nors neduoda 
to patarnavimo, ką galima 
gauti Amerikos viešbučiuose 
už tą pačią kainą. Reikėtų su
sirūpinti ir „gamtos reika
lams" vietų steigimu, kas la
bai atbaido keliautojus, atvy
kusius iš Vakarų. 

Prisimintini B. Brazdžionio 
poezijos žodžiai, kada lan
komės tėvynėje ar gyvenam 
svetur, kad: „mes ieškom pa
saulyje pilnaties, kartais ran
dam, kartais nesurandam, ir 
pabudę vidury nakties, guo
džiamės senų dienų legen
dom..." 

Vykime į Lietuvą, nes ji yra • 
mums Dievo dovana, galėjus 
sulaukti jos laisvės, po dauge
lio okupacijos metų. 

Ačiū ir D. Bindokienei, 
atvėrusiai duris savo veda
maisiais straipsniais apie 
padėtį ir išgyvenimus mūsų 
visų tėvynėje — Lietuvoje. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

DAR VIENAS GRAŠIS DĖL 
KALBOS 

Piktinamės dėl lietuviškos 
kalbos darkymo tėvynėje. Štai 
ištrauka iš „Lietuvos ryto" 8/ 
13 laidos: '...Biržietišką varš
kę su česnakais Seimo pirmi
ninkas įvertino vienu žodžiu: 
„Super!"...' Tai ko tikėtis iš 
plebėjų? 

A r v y d a s M a t o n i s 
Wilbraham, MA 
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Nors ruduo artinasi sparčiais žingsniais, dar ramunes tebežydi.. 

PADĖKIME PAŽAISLIO 
VIENUOLĖM, KURIOS TAIP 

STENGIASI 

Šią vasarą, Pažaislio vie
nuolynas labai išgarsėjo, su
rengdamas dvidešimt penkis 
aukšto lygio klasikinės muzi
kos koncertus. Kauno miestui 
buvo tikra atgaiva. Koncertus 
ypač lankė jaunimas. 

Taip pat buvo staigmena 
Pažaislio vienuolyno infor
maciniai leidinukai lietuvių, 
anglų ir vokiečių kalba. Atvy
kęs jaunimas iš tolimesnių 
Lietuvos vietovių, įsigydavo 
net po dešimt lankstinukų. 
Užsieniečiai rodė didelį susi
domėjimą Pažaislio vienuoly
no istorija, garsių dailininkų 
menu ir okupantų padarytais 
vienuolynui nuostoliais. Iš 
Vakarų atvykę turistai tiesiog 
negalėjo tikėti, kad po II Pa
saulinio karo, rusų okupacijos 
laikotarpyje, vienuolyne buvo 
įrengta psichiatrinė ligonine! 
Vienuolynas susilaukė daug 
simpatijų sau ir visai Lietu
vai. Pažaislio vienuolynas yra 
kaip visų Lietuvos kančių vei
drodis. 

Šiuo metu Pažaislio vienuo
lynas ruošia lankstinuką italų 
kalba. Jis jau yra spaustuvėje 
ir netrukus pasirodys. Vėliau 
bus lankstinukai prancūzų ir 
ispanų kalba. Tegul Vakarų 
pasaulis sužino, kaip okupan
tai išplėšdavo ir išniekindavo 
vienuolynus. 

1998 m. pavasariop bus 
išleisti spalvoti lankstinukai 
anglų ir vokiečių kalba. Viena 
spalvota klišė kainuoja 200 
Lt., o jų reikia dešimt. Tiki
masi, kad Pažaislio vienuoly
no pavyzdžiu paseks Kauno 
katedra, o Vilnius su savo 
bažnyčių meno šedevrais 
supažindins Lietuvos jaunimą 
ir užsieniečius,, išleisdamas 
lankstinukus lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalba apie Aušros 
Vartus, katedrą, Šv. Petro ir 
Povilo. Šv. Kazimiero ir kitas 
bažnyčias. Taip pat laukiama 

leidinukų lietuvių, anglų ir 
vokiečių kaiba apie Gedimino 
pilį, Televizijos bokštą, Trakų 
pilį, Kauno Karo muziejų ir 
t.t. 

Su šiais lankstinukais bus 
padidintas turizmas ir už
sieniečiai susipažins su Lietu
vos istorija bei aukšta Lietu
vos viduramžių kultūra, kuri 
daug įtakos padarė visai Eu
ropai!... 

Algis L i ep ina i t i s 
Chicago, IL 

SPAUDOS PRISTATYMAS 
PAGERĖJO 

Neseniai turėjau progą pa
vartyti Vinco Kudirkos reda
guoto „Varpo" komplektą 
(„VarpasY 1895-1898, Lietu- . 
vių istorijoj draugija, Chicago, 
1989). 1895 metų sausio mė
nesio numeryje redaktorius, 
kalbėdama? apie laikraščių 
vėlavimą, štai ką rašo: „Bet aš 
vis negalėjau žinoti, kieno di
desnė kaltė: ar redakcijos, kad 
pasivėlina ^atspausti, ar kon
trabandininko, kad nepasisku
bina per rubežių pergabenti, 
ar ant galo abiejų pusių". 

Šiais laikais žinome, kad 
visa kalte už „Draugo" vėla
vimą priklauso paštui, o ne re
dakcijai. Pats vėlavimas yra 
keletos dienų reikalas, o ne 
savaičių ar mėnesių, kaip 
buvo „Varpo" atveju. Tad gali
ma teigti, kad spaudos prista
tymas tikrai pagerėjo per pas
kutinį šimtmetį. v 

Romualdas K r i a u č i ū n a s 
Lansing. MI 

KADA ŠVĘSTI LIETUVOS 
1000 METU -JUBILIEJŲ? 

Keista, kad mūsuose yra 
tendencija- svarbias jubilie
jines datas vis suvėlinti. Štai, 
Liudos Rugienienės straip
snyje „IX PLB Seimas" 
(„Draugas", š.m. rugpjūčio 12) 
rašoma, kad prezidentas A. 
Brazauskas siūlo švęsti 1000-
ties metų jubiliejų 2009 me-

SVEIKTNAME IR ACIU 

Sveikiname vyriausią „Drau
go" redaktorę Danutę Bindo-
kienę, laimingai grįžusią iš 
viešnagės brangioje mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. 

Ačiū, kad taip gražiai, įspū
dingai ir jaudinančiai pasida
linote ta patirtimi su „Draugo" 
skaitytojais. 

Gėrimės aiškiomis nuotrau
komis, kurios puošia JDraugo" 
puslapius. Laukėme, laukėme 
labai ilgai, supratome ir 
„Draugo" finansinius sunku
mus. Pagaliau sulaukėme, 
mūsų mielas „Draugas" at
jaunėjo, pasipuošė aiškiomis 
nuotraukomis. Ačiū. 

Janina Mil iauskienė 
Worcester, MA 

LB Apylinkės „Kranto" sportininkai po krepšinio rungtynių atsipučia pavėsingoje gamtoje ir aptaria žaidynių 
rezultatus. 

tais nuo Lietuvos karalijos 
gimtadienio. 

Kiek mums žinoma, šį gar
bingą jubiliejų reikės švęsti ne 
2009 metais, o 20O8 metų ru
denį. 

Maždaug 1254-1260 metais 
čekų misionierius užrašė, kad 
šv. Brunonas pietų Lietuvoje 
apkrikšti jo .Lietuvos karalių 
Notimerą ir jojo dvariškius" 
1008 m e t ų rudenį. 

Šis mums svarbus doku
mentas „Descriptio Orbis Ter-
rarum" šiandieną yra Airijos 
Dublino „Trini t y College" bib
liotekoje. 

Kun. d r . E . G e r u l i s 
St. Pete Beach, FL 

GEGUŽINĖ AR TIK 
SKANUS PIETUS 

J a u anksčiau buvo pranešta , 
kad šių metų rugpjūčio 10 
dieną Los Angeles lietuvių 
Tautiniuose namuose bus ren
giama gegužinė po stogu, tai 
dar k a r t ą priminė ir visus 
maloniai pakvietė dalyvauti 
Švento Kazimiero parapijos 
klebonas. 

Kadangi aš neseniai atva
žiavusi i š Lietuvos kaimo, 
buvo laba i įdomu pasižiūrėti , 
kaip Amerikos lietuviai moka 
linksmai praleisti laisvalaikį. 
Žmonių prisirinko t ikrai 
nemažai, tačiau teko nusivilti, 
nes neišgirdome nei muzikos, 
nei dainos. Visas įdomumas 
buvo tik tai, kad veikė lai
mėjimai. Pietus pavalgėme 
tikrai skaniai, už tai dėkoju 
sumanioms šei mininkėms. 

K a z i m i e r a G u s t i e n ė 
Los Angeles, CA 

STAČIATIKIU 
SMOGIKAI ŠV. ŽEMĖJ 

Nesenia i Lietuvoj lankėsi 
Maskvos ir visos Rusijos pa
t r iarchas Aleksiejus II, daly
vavo stačiatikių vienuolyno 
400 metų sukaktuvėse ir 650 
metų stačiatikių šventųjų, 
žuvusių Lietuvoje, pagerbime. 
J is labai gražiai pasirodė Vil
niuje, ka i Aušros Vartų ko
plyčioje meldėsi kartu su Lie
tuvos katalikų aukštaisiais 
hierarchais. 

Šis jo apsilankymas Lietu
voje a r nebus tik pradžia jo, 
tolimesnio aktyvumo tiek Ru
sijoj, t iek ir u ž jos ribų? Yra 
žinoma, kad stačiat ikių Baž
nyčia t u r i problemų. Rusia-
kalbės trumpųjų bangų radijo 
stotys, kurią mėgstu klausy
tis, apie tai dažnai kalba. 
Mano nuomone, nešališkiau-
siai pasakoja ap ie tai RCI (Ra-
dio Canada International). 

Pasak jos pranešimų, Ukrai
nos stačiatikių Bažnyčia ir 
užsieny esančios bažnyčios 
bei vienuolynai nėra pavaldūs 
Rusijos patriarchui. Nėra tad 
ko stebėtis , kad Rusijos parla
mentas, Dūma, lyg atsižvelg
damas į stačiatikių bėdas, pri
ėmė tikybų įs ta tymą, kuris 
šiai Bažnyčiai suteikia mono
polį Rusijoj: ji vienintele 

A.fA. 
ALBINA JOKUBAITIENĖ 

Mankutė 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 25 d., 1:10 vai. ryto, sulaukusi 

85 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Romas, marti Dorothy, anūkai: Da-

vid, Deborah Monen su vyru George; brolis Simon Mankus, 
mirusio brolio žmona Antoinette. 

Velionė buvo žmona a.a. Pijaus Jokūbaičio ir sesuo a.a. 
Klemo. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 27 d., trrečiadienį, nuo 2 iki 
9 v.v. Ridge Funeral Home laidojimo namuose, 6620 W Ar
cher Ave., Chicago. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 28 d., ketvirtadienį. Iš laidoji
mo namų 8:45 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. * 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus , marti, anūkai , brolisr'ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Ridge Funeral Holme. Tel., 773-586-

7900. 

A.tA. 
JOHANNA ANTON 

Noreikaitė 
Gyveno Chicago, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 21 d., 11:30 vai. ryto, sulaukusi 

78 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: du sūnūs Louis, marti Kelly, ir John; 

anūkai Kristin ir John Anton. 
Velionė buvo žmona a.a. Louis Anton. 
Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio"26 d. nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 27 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiama gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vaikai i r anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

krikščionių konfesija, turinti 
visišką veikimo laisvę. Nei ka
talikams, nei liuteronams, nei 
žydams tokios teisės nepri
pažintos. Dėl didelio skai
čiaus musulmonų Rusijoj 
(Sandraugoje) j iems pripažįs
tamos tokios pat teisės, kaip 
ir stačiatikiams. Šitoks krikš
čionių diskriminavimas su
kėlė protestus pasauly. Šv. 
Tėvas Paulius II kreipėsi į 
Rusijos prezidentą, prašy
damas nepasirašyti tokio įsta
tymo. Pagal paskutinius radi
jo pranešimus, Jelcinas to 
įstatymo nepasirašė ir grąžino 
Dūmai persvarstyti. Sunku 
suprasti , kaip buvę komunis
tai , turintieji daugumą Dū
moje, staiga pasidarė dideli 
tikėjimo gynėjai, nors jį labai 
žiauriai persekiojo praeity. 
Kažkaip atrodo, tikybų įsta
tymo projektas galėjo būti in
spiruotas stačiatikių. 

Nors stačiatikių patriarchas 
Lietuvoje labai taikiai kalbėjo, 
bet jo smogikai" Hebrone (pa
lestiniečių teritorijoje) žiau
riai įsilaužė į stačiatikių vie
nuolyną, dar carų laikais pa
statytą, ir dabar nepavaldų 
Maskvos patriarchui. Įsibro
vėliai jėga užvaldė visas pa
talpas. Išvytieji i tikrieji) vie
nuoliai kreipėsi į palestinie
čių vyriausybę, bet ten nerado 
užtarimo. Radijo pranešėjai 
spėja, kad vienuolyno grobi
kai prisipažino nuosavybės 
teises ir jokie protestai nieko 
nepadės. 

Sunku patikėti, kad Mask
vos patriarchas nieko apie 
tokį pasielgimą nežinotų. Ar 
tai neprimena senų komunis
tinių laikų: -Kas tavo, tas ir 
mano: o kas mano — tai 
mano". 

V y t a u t a s Valys 
Detroit. MI 

MOKYKLOS VERSIS 
PRIVAČIU VERSLU 

Naujų mokslo metų pradžiai 
Lietuvoje rengiasi aštuonio
lika nevalstybinių aukštes
niųjų mokyklų. Trys nevalsty
binės aukštesniosios mokyklos 
veiklą pradės tik šį rudenį. 

Klaipėdoje verslo adminis
travimo ir buhalterinės aps
kaitos mokytis priims Irenos 
Sabaliauskaitės aukštesnioji 
verslo mokykla. 

Lietuvos krikščioniškasis 
fondas įsteigė Klaipėdoje Lie
tuvos krikščioniškoje fondo 
kolegiją, kurios stuc ų pro
gramoje numatytos £-n£lų kal
bos ir verslo administravimo 
specialybės. 

Giedrė Fledžinskienė ir Eu-
rika Melamed Šiauliuose už
registravo Giedrės Fledžin-
skienės aukštesniąją menų 
mokyklą, kurioje bus studi
juojamas teatrinio grimo bei 
drabužių modeliavimo menas. 

Vienintelė Lietuvoje neval
stybinė profesinė mokykla 
priklauso akcinei bendrovei 
„Telšių praktika". Šioje dai
liųjų amatų mokykloje rengia
mi meno dirbinių iš medžio 
gamintojai, statybininkai, bal
džiai, staliai, mezgėjai bei siu
vėjai. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos registrų skyrius yra 
išdavęs 336 leidimus įvai
rioms mokymo įstaigoms a r 
įmonėms. Lietuvoje privačiu 
mokymu leista verstis 18 
aukštesniųjų, 1 profesinio mo
kymo, 3 vidurinio mokymo, 7 
pagrindinio mokymo ir 13 
pradinio mokymo mokyklų. 
Leidimai išduoti 69 mokymo 
centrams ir 225 mokymo kur
sams. (LR) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
D. BINDOKIENĖS ĮSPUT 

IŠ KELIONĖS 

Margi Mąnkus su jurginų žiedais. Tuos ir daugybę kitų jurginų bus gali
ma matyti parodoje šį savaitgalį Crestwood Civic Center patalpose. 

P e r klaida i praėjusio 
šeštadienio „Draugo" pa
skutinį puslapį nepateko 
žinutė apie šio trečiadienio 
popietės renginį „Seklyčioje", 
tačiau nuolatiniai „Seklyčios" 
lankytojai juk žino, kad be 
smagios popietės šiame vyres
niųjų lietuvių centre trečia
dienis net nesivadintų trečia
dieniu... Taigi atkreipkite dė
mesį: rytoj, trečiadienį, rug
pjūčio 27 d., 2 vai. p.p., muzi
kas Faustas Strolia pamiklins 
visų balso stygas — vyks 
dainų popietė, o po to vienas 
uolus „Seklyčios" lankytojas ir 
popiečių aprašytojas pasida
lins įspūdžiais iš kelionės Lie
tuvoje. Bus ir bendri pietūs. 
Visi maloniai kviečiami, lau
kiami. Atvykite! 

Šiluvos atlaidai yra graži 
tradicija, jau daug metų tę
siama Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje, kviečiant 
svečius kunigus iš artimesnių 
ir tolimesnių vietovių — kaip 
yra įprasta ir Lietuvoje, iš ku
rios pastaraisiais metais yra 
atsikviečiami pamokslininkai. 
Parapijos klebonas kun. My
kolas Yakaitis nežada šios kil
nios tradicijos atsisakyti, todėl 
skelbia, kad šiemet Šiluvos at
laidai vyks nuo rugsėjo 7 iki 
15 d., o iškilminga procesija 
bus rugsėjo 14 d. I atlaidus 
pakviestas ir atvyksta svečias 
kunigas Stasys Šlepavičius iš 
Ryškių parapijos, Telšių vys
kupijos. Kaip matome, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija Ši
luvos atlaidų tradicijos neatsi
sako, tad reikia tikėtis, kad 
lietuvių visuomenė, kuri labai 
greita kritikuoti, parodys so
lidarumą su parapija ir gau
siai atlaiduose dalyvaus. 

Liuda Rugienienė, JAV 
LB Tarybos narė, yra viena iš 
penkių JAV LB ir Lietuvos 
Respublikos Seimo komisijos 
narių. Šią vasarą dalyvavo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seime Vilniuje, o Ateitininkų 
studijų dienose Dainavoje 
rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d. ji 
kalbės tema „Ar Lietuvai yra 
reikalinga lietuvija (užsienio 
lietuviai)?" Norintieji studijų 
dienose dalyvauti, raginami 
be atidėliojimų registruotis 
pas Vakare Valaitienę tel. 
773-776-1561. 

Skanių cepelinų pietus, 
paįvairintus linksma muzi
ka, ruošia Cicero LB apy
linkės valdyba sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., 12 vai. (po Mišių 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje). Visi Cicero ir apylinkių 
lietuviai kviečiami į parapijos 
salę linksmai pabendrauti, pa
dainuoti ir skaniai pavalgyti 

Įsivaizduokite tūkstan
čius margiausių, gražiausių 
žiedų — mažesnių ir labai 
didelių — žiedų! Juos galima 
pamatyti ir pasigėrėti kasme
tinėje jurginų parodoje, kuri 
rengiama Crestvvood Civic 
Center patalpose, 14025 S. 
Kostner Ave. Crestvvood, IL, 
šeštadienį ir sekmadienį, rug
pjūčio 30-31 d., nuo 1 iki 5 vai. 
popiet. Parodą rengia South-
tovvn Dahlia Club, kuriam 
priklauso ir Margi bei Edvvard 
Mankus, veiklūs Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus rė
mėjai ir talkininkai. Ed Mank
us yra Balzeko muziejuje Au-
dio-visual teatro vedėjas. Jur
ginų parodos lankytojai ra
ginami atsinešti foto apara
tus, nes bus proga nuostabius 
žiedus įamžinti nuotraukose. 

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, veikiantis Či
kagoje, Jaunimo centre, kvie
čia visus lietuvius studentus, 
nepaisant kur jie begyventų, 
studijuoti lituanistiką neaki
vaizdiniu būdu. Susidomėję 
neakivaizdiniais kursais, pra
šomi kreiptis į PLI direktorę 
Stasę Petersonienę tel. 773-
847-1693 arba raštu — 2534 
W. 40th Str., Chicago, IL 
60632. 

Atkreipkite dėmesį į ma
lonia žinią: „Draugo" prenu
merata visiems metams yra 
tik 60 doL! Šis papiginimas 
taikomas tik visai naujiems 
skaitytojams, o tokį papigi-
nimą administracija gali su
teikti tik JAV LB Kultūros ta
rybos (ir Lietuvių fondo, kuris 
skiria lėšas) dėka, pridėdama, 
žinoma, dar ir savo nuolaidą. 
Kviečiame pasinaudoti šia 
reta proga. 

JAV kariuomenės pik. 
Itn., filosofijos mokslų ma
gistras Edmundas R. 
Capas rugsėjo 7 d., nuo 9:15 
iki 10:30 vai. ryte, kalbės Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Pik. Itn. E. R. 
Čapas tarnavo Pentagone, o 
š.m. rugsėjo mėnesį vyksta į 
Bosniją, kur vadovaus JAV 
kariuomenės transporto oper
acijoms. Jis yra parašęs knygą 
„Namie: Lietuvoje ir JAV", 
kurioje aprašyti įspūdžiai iš 
lankymosi Lietuvoje. 1993-
1994 m. jis tarnavo JAV ryšių 
karininku Lietuvoje. Po tarny
bos Bosnijoje su šeima planuo
ja apsigyventi gimtajame Cle-
velande ir Šiauliuose. Taigi 
pokalbis bus labai įdomus, lai
ko nedaug jam skirta, tad bus 
pradėta punktualiai. Atkreip
kite dėmesį j datą ir valandą. 
Pokalbį su pik. Itn. E. Čapu 
rengia PLO renginių komite
tas. 

„Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė, nors ir labai ne
turėdama laiko, nusileido 
„senjorų" globėjos Elenutės Si
rutienės „atkakliems" kvieti
mams ir prašymams (nes 
„lašas po lašo ir akmenį pra
tašo") ir rugpjūčio 20 d. atėjo į 
„Seklyčią" pasidalyti su mu
mis įspūdžiais iš savo kelionės 
„į" ir „po" Lietuvą. 

Klausytojų prisirinko labai 
daug, nes visi žino, kad redak
torė ne tik vedamuosius rašo, 
„Draugą" redaguoja ir „di
riguoja", bet ir labai įdomiai 
kalba, daug pasako ir „iš 
tuščio į kiaurą nepilsto" (kaip 
pas mus dažnai pasitaiko). 

Redaktorė iš karto pareiškė, 
kad: keliavo kaip turistė ir 
kaip mama (jauniausias sū
nus Paulius gyvena Vilniuje), 
kad neparsivežė negerų įspū
džių, kad visuma gera: Lietu
va keičiasi į gerąją pusę. 

Pabuvus ir pamačius ją „iš 
šito šono" — Lietuva atrodo 
kitaip, kaip būnant „kitoj 
pusėj ežero". Dabar redaktorė 
sakosi labiau suprantanti Lie
tuvą. Man pasirodė, kad prie 
to didesnio supratimo labai 
daug prisidėjo sūnaus Pau
liaus nuosprendis nebegrįžti į 
Ameriką — pasilikti gyventi 
Lietuvoj, nes čia esančios jo 
šaknys (ir sužadėtinė). O kai 
prieš trejetą metų atvažiavo 
dirbti į Vilnių, tai po pusmečio 
norėjo briste bristi per Atlantą 
atgal į Ameriką, {domu tai, 
kad ir Pauliaus sužadėtinė ne
nori išvažiuoti į JAV, nori gy
vent namie — Lietuvoje. 

Paulius dirbdamas su įvai
riausiais žmonėmis (biurokra
tais ir paprastais, ir instituci
jose) pats ant savo kailio pa
tyrė ir savo akimis mato, kad 
gyvenimas krypsta į gerąją 
pusę. 

Prelegentė pirmiausia ap
lankė savo gimtinę — Barti
ninkus, kur gimė ir kur Vy-
tautinėje (Vytauto Didž. staty
dintas bažnyčias visad rašau 
didžiąja raide, -EJV) buvo 
krikštyta. Bažnyčios, deja, ne
bėra. Nugriauta per karą. Li
kus tik krūva didžiulių ne
tašytų akmenų, kuriuos buvu
si parapijietė palietė savo 
pirštais. 

Veiveriuose buvę šiek tiek 
geriau. Ten redaktorė lankė 
pradžios mokyklą ir gimnaziją 
(tėvelis buvo gimnazijos sekre
torium) ir ten 1939 m. pa
matė kažkokia svarbia proga 
atvykusį prezidentą A. Sme
toną (vilkintį juodą apsiaustą 
su karakulio apykakle ir ran
koj laikantį pilką skrybėlę, o 
Mama sakiusi: „Žiūrėk, vaike
li, tai mūsų prezidentas". Ir 
tas vaizdas „vaikeliui" liko vi
sam gyvenimui, kaip ir šaulių 
dūdų orkestras. 

Veiverių kapinaitėse prigul
dyta daug kankinių — mūsų 
partizanų. Yra ir paminklas. 
Tais paminklais nusėta visa 
Lietuva. 

Išvažiuojant iš Veiverių su
tiko Gedimino Ilgūno vado
vaujamą dviratininkų grupę 
(jų tarpe buvo ir „Draugo" 
skaitytojų), kurių kelionė va
dinosi „Partizanų keliais" 
(lankė žuvusių kapus). 

Redaktorė sakėsi, kad ke
liaudama jautėsi lyg sapne. Ji 
nevažiavo į Lietuvą kaip į 
gimtinę, nes ją išvežė per 
mažą, kad žinotų, kas esanti. 
kur priklauso, kad „turėtų 
šaknis". 

Dar ir dabar ji jaučiasi ir 
sava. ir svetima. Nenori nieko 
gaut iš Lietuvos, nori tik duot, 
ir tai įrodė, atiduodama jau-
niausiąjį sūnų. 

Kelionė puikiu greitkeliu 
Viln ius -Pa langa irgi š u k e l e 
keistą, į sapną , panaš i ą , n u o 
taiką: tokią „žmai -než ina i . lyg 
vaikų geografinis ža id im; i -

„Kelionė per žemėlapį". Iš 
greitkelio eina rodyklės į 
Kauną, Jurbarką, Panevėžį ir 
kitus miestus. Apie juos viską 
žinai, o tuo pačiu jų nežinai, 
nes niekad ten nesi buvus. 

Švariausias miestas (kokį 
redaktorė kada matė) esąs Vil
nius. Taip pat švarios ir Vil
niaus sienos: kilometrai kilo
metrų rausvų, gelvų, žalsvų ir 
baltų sienų. Matė tik ant tvo
ros prie Kalnų parko kaž
kokių „lozungų" prike
verzota, o šiaip — jokių. 

Su sūnum vaikščiojo po Vil
nių dieną ir naktį — niekas 
neužkabino, nesijautė net. kad 
kas galvotų užpulti, o Či
kagoje vakare jau ne-
bedrįstanti viena iki pašto 
dėžutės nueiti. Istorija visur 
ta pati, nes bet kur pasaulyje, 
pakliuvus į prastą kvartalą 
patamsyje, galima ne tik pi
nigų, bet ir galvos netekti. 

Mes turėtume matuot tai, 
kas vyksta Lietuvoje, tais 
pačiais masteliais, kuriais ma
tuojame kas vyksta Ameri
koje: ką mes čia turime ir kas 
čia darosi. 

Žmonės Lietuvoj nei bloges
ni, nei geresni, kaip kitur, bet 
ir be aureolių — ne šventieji. 

Yra elgetaujančių, benamių, 
vagilių, girtuoklių, vaikai 
prašo maisto iš užkan
džiaujančių prie stalelių (kad 
ir Gedimino gatvėje. Vilniuje". 

Yra prostitucija. Prie gele
žinkelio ir autobusų stočių 
savo „patarnavimus" parda
vinėja jaunos rusės, bet yra ir 
paauglių, net nei 15-kos metų 
neturinčių lietuvaičių. Net ir 
toks populiarus laikraštis 
„Lietuvos rytas" į skelbimų 
skyrių prisidėjęs prostitučių 
skelbimų (ir net su kaino
raščiu). Tokie ir panašūs daly
kai vyksta ir šitame krašte. 
tik laikraščiai nespausdina 
„skelbimų". 

Lietuvos himne yra žodžiai: 
„Tegul saulė Lietuvos tamsu
mus prašalina". Tikėkim ir 
darykim viską, kad tie nelem
ti tamsumai būtų pašalinti. 

Vilniuje vyksta begalės res
tauraciją, ypač jų daug sena
miestyje. Ir čia pasitaiko tie
siog kvailų dalykų (kai 
persistengiama). Pavyzdžiui: 
Jėzuitai Vilniuje ir Kaune res
tauruoja savo pastatus. Res
tauracijos komisija darbus 
sustabdė — neleidžia įrengti 
modernių tualetų. Pastatus 
reikia atrestauruoti tokius, 
kokie jie buvo senovėje... Ir čia 
ne anekdotas. 

Panašūs įvykiai vyksta ir 
Marijampolėje, kur tėvai ma
rijonai mėgina atstatyti gim
naziją. Gimnazija — trijų 
aukštų pastatas su daugybe 
langų. Restauracijos komisija 
neleidžia langų įstiklinti mo-

„Grandies" studentų ratelio šokėjai Tania Mikaitytė ir Dainius Brazaitis (kairėje) bei jaunių ratelio šokėjos Vik
torija Trakytė ir Kristina Mikaitytė laukia naujo sezono repeticijų, kad galėtų vėl ruoštis naujiems pasirody
mams ir naujoms linksmoms šventėms. 

derniais, šalčio nepralei
džiančiais, stiklais. Gimnazi
jos direktorius kun. R. Gaidys 
bando įrodyti, kad, įdėjus nau
joviškus stiklus, bus galima 
žymiai sumažinti šildymo 
išlaidas. įdomu kaip šitos 
..kautynės" baigsis? 

Kokia nuostaba ir laimė 
kiekvienam lietuviui matyt 
Gedimino kalne plevėsuo
jančią trispalvę ir kokiam dva
sios pakilime turėjo būti re
daktorė, kai Gedimino kalno 
pilies bokšte savo rankos 
plaštaka galėjo apkabinti ka
raliaus Mindaugo kardo ran
keną — tą pačią, kurią Min
daugas laikė savo rankoj gal 
1253 metais. Kardas ilgas ir 
platus. Pagal tai atrodo, kad 
mūsų pirmasis karalius buvo 
aukštas ir stambus vyras. 

Arba vėl... nuostabieji Tra
kai (sūnus vis taisęs redakto
rę, kad neteisingai Trakus 
kirčiuojanti, o jai darėsi keista 
kad „kiaušinis pradėjo vištą 
mokyti" ir dar tokią, kuri tiek 
daug „viščiukų" lituanistinėse 
mokyklose per daugelį metų 
mokė lietuviškai ne tik kal
bėti, bet skaityti ir rašyti). 

Pily yra kambarys su 
židiniu ir mūsų prelegentė 
įsivaizdavo kunigaikštienę Bi
rutę priėjo sėdinčią su mezga
ma kojine rankose... Paskui 
tos didžiulės virtuvės, kur 
būdavo paruošiamas maistas 
svečių priėmimams (stirniena, 
šerniena ir tetervinai-kurti-
niai). Arba mūsų būsimasis 
Didysis kunigaikštis, tada dar 
Vytuku šaukiamas (ištrūkęs iš 
mamos globos), belakstantis 
pilies kieme, besišvaistantis 
tarp kareivių ir prašantis, kad 
leistų jam pažaisti su ietim ar 
lanku... 

Ir, palietus sienos akmenį, 
imi galvoti, kas ir kada tą ak
menį yra prieš šimtmečius lie
tęs... Tada pajunti, kad pri
klausai. 

Man prisimena seniai Vokie
tijoj B. Brazdžionio para
šytas posmas, apie tai, kad 
šaknys lieka ten. kur gali 
grįžti ir aklas: 

rMus kaip žolę likimas išrovė, 

Tiktai šaknys paliko tenai, 
kur prie upių piliakalniai 

stovi, 
kur sugrįžt aklas kelią 

žinai..." 
Panaši nuotaika mūsų turis

tę buvo apėmusi, kai Kaune 
Vytauto Didžiojo karo muzie
juj sustojo prie „Lituanicos" 
liekanų. Žiūrėjo ir negalėjo su
prasti kas buvo Darius ir 
Girėnas: bepročiai ar nepa
prastai drąsūs ir narsūs vyrai, 
kad tokiu menku lėktuvėliu 
drįso leistis į skrydį per At
lantą. Tiedu drąsuoliai, kaip 
ir mūsų partizanai, išėjo į ne
lygią kovą ir nors žuvo, bet 
liks amžiams Lietuvos istori
jos šaknyse. 

Po to tikrai įdomaus ir taip 
įdėmiai susirinkusių išklau
syto keliones įspūdžių papa
sakojimo, redaktorė atsa
kinėjo į klausimus. Jų buvo 
daug ir įvairių. Pasiklausyti 
D.B. kelionės įspūdžių buvo 
atvykęs ir Juozas Kojelis (tuo 
metu iš Santa Monicos 
viešėjęs Čikagoje), taip pat ne 
per seniausiai iš Lietuvos, kur 
septynetą savaičių praleido, 

parvažiavęs. Dailiai padėkojo 
mūsų prelegentei, o mes jam 
už tai paplojom. Taip pat ir dr. 
P. Kisielius buvo užsukęs pa
siklausyti. Žodžiu, buvo labai 
smagu ir esame dėkingi mielai 
„Draugo" redaktorei už mūsų 
labai prarastą laiką ir už 
tokią įdomią istoriją apie ke
lionę namo. Šito „pasidalinimo 
kelione" ilgai neužmiršim. 

Emilija J . Valantinienė 

Marija Vaitkienė, gyve
nanti už 300 mylių nuo 
Čikagos, Belleville, IL, įsigijo 
5 bilietus į „Draugo" pokylį, 
kuris bus rugsėjo 21 Marti-
niąue salėje. Laukiame ir dau
giau svečių iš tolimesnių vie
tovių. 

Bilietai į „Draugo" me
tinį pokylį, rengiamą Marti-
niąue salėje rugsėjo 21 d., 
gaunami dienraščio adminis
tracijoje. Visi maloniai kvie
čiami pokylyje dalyvauti. 
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Jaunimo tautinių Šokių 
grupė „Grandis" po vasaros 
atostogų susirinks Pasaulio 
lietuvių centro mažojoje salėje 
registracijai šia tvarka: 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 5:30-
7 vai. vak., jaunių ir mokslei
vių ratelis; rugsėjo 12 d., 
penktadienį, 6:30-7:30 vai. 
vak., pradžios mokyklos moki
nių (iki 6 skyriaus), o tą patį 
vakarą studentų ratelio šo
kėjai ir moksleiviai renkasi 7-
9 vai. vak. Ateitininkų na
muose, Lemonte, Tą dieną ir tuo 
pačiu laiku bus priimami ir 
nauji šokėjai. Jei turite klau
simų, prašoma skambinti 
„Grandies" vadovei Violetai 
Fabianovich tel. 773-436-
1624. 

Saugokimės Darbo die
nos pavojingo automobilių 
eismo greitkeliuose, vedan
čiuose iš Čikagos, bet iki Le-
monto tikrai nebus pavojinga 
nuvažiuoti, tad visi kviečiami 
atvykti į gegužinę Pasaulio 
lietuvių centre „Vasara D7", o 
ją rengia LB Vidurio vakarų 
apygardos ir apylinkių valdy
bos. Svečiai bus vaišinami lie
tuviškais valgiais, šokiams ir 
dainoms gros Algimanto Bar-
niškio muzika, o latvių ir lie
tuvių sporto komandos kovos 
dėl laimėjimo dovanų. 

Filisterių Skautų sąjun
gos Čikagos skyriaus vaka
ronė bus penktadienį, rugsėjo 
12 d. Camelot resotrane, Hick-
ory Hills, IL. Visi filisteriai 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti fil. 
Ramonai Kaveckaitei, tel. 
708-499-0687. 

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos trečios kuopos susirin
kimas šaukiamas rugpjūčio 30 
d., Šeštadienį, 3 vai. popiet, 
Švč. M. Marijos Gimimo para' 
pijos salėje. Visos narės ragi
namos dalyvauti. 

SKELBIMAI 
x „Maironio" lituanistinė 

mokykla, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, IL, pradeda 
mokslo metus šeštadienį, 
rugsėjo 6 d. Tą dieną nuo 9-
10 vai. ryto vyks naujų moki
nių ir galutinė registracija. 
Registruoti mokiniai renkasi 
klasėse 9:45 v.r. Maironio mo
kyklos oficialus mokslo metų 
atidarymas vyks bažnyčioje 
10:15 v.r. Visi mokiniai dėvi 
mokyklos marškinėlius. Tuoj 
po atidarymo tėveliai yra kvie
čiami dalyvauti tėvų komiteto 
susirinkime apatinėje salėje. 
Bus svarbūs pranešimai. Nuo 
10-12 v. p.p. vyks pamokos 
mokiniams. Mokykloje veikia 
darželis (4 ir 5 metų progra
ma), atskiros vaikų ir suaugu
siųjų lietuviškai besimokančių 
klasės bei 10 klasių pagal 
Švietimo tarybos programą. 
Raginame paštu gautus regis
tracijos lapus nedelsiant grą
žinti iki rugsėjo 2 d. Su klausi
mais kreiptis į mokyklos di
rektorę. Eglę Novak tel. (630) 
257-5918. m 




