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Holokaustą išgyvenusi moteris 
teisina Aleksandrą Lileikį 

• U ' i l l i r , . 
Vilnius, gegužės 11 d. 

(BNS) — Aleksandras Lilei
kis mane gelbėjo, rizikuoda
mas savo gyvybe. Jis nebuvo 
žudikas. Negaliu nurimti, jam 
nepadėjusi, noriu jį apginti, 
noriu, kad jis tai žinotų", emo
cionaliame interviu dienraš
čiui „Lietuvos rytas" sakė 
Šifrą Grodnikaitė, dabar gyve
nanti senelių namuose Denve
ryje, JAV. Moteris paliudijo, 
kad nacių genocido išvengti jai 
padėjo Aleksandras Lileikis, 
dabar teisiamas už žydų per
sekiojimą per II pasaulinį 
karą. 

Š. Grodnikaitė, emigravusi 
iš Lietuvos 1974 metais, JAV 
antrą kartą ištekėjo ir dabar 
yra Grace Montes. 

Klestėjusio advokato Salo-
mono Grodniko duktė buvo 
nacių suimta 1941 metais ir 
perduota A. Lileikio, tuometi
nio Lietuvos saugumo policijos 
Vilniaus apygardos viršininko, 
žinion. Pasak Š. Grodnikaitės, 
A. Lileikis ją pamokęs, ką ir 
kaip kalbėti per apklausas, 
kol jos globėjai paruoš gel
bėjimo planą. 

Tuo tarpu Š. Grodnikaitės 
šeimos kraštiečiai Kaltinė
nuose, Vidurio Vakarų Lietu
voje, surinko parašus po mela
gingu liudijimu, neva ji yra 
katalikų kunigo nesantuokinė 
duktė, atiduota auginti žydų 
šeimai. Šiuos liudijimus patik
rinti naciai patikėjo A. Lilei
kiui, kuris ją anksčiau 
pažinojo. „A. Lileikis galėjo 
mane tuoj pat nudėti. Tačiau 
jis, žinodamas mano tikrąją 
kilmę, apsimetė, jog aš esu ku
nigo dukra", sakė laikraščiui 
Š. Grodnikaitė. Pasak jos, A. 
Lileikis smulkiai paaiškino, 
kaip elgtis per tardymą ir, jos 

nuomone, specialiai parinko 
tardytojus, kad jai padėtų. 

Iš Lukiškių kalėjimo Vil
niuje ji buvo paleista 1942 m. 
svetima, neva jos tėvo kunigo 
pavarde. „Atsisveikindamas 
A. Lileikis davė man pinigų. 
Jis mane tikrai išgelbėjo iš vo
kiečių nasrų", sake Š. Grod
nikaitė. 

Atsižvelgdamas į dabar Vil
niuje teisiamo A. Lileikio gy
nybos prašymą, teismas nu
rodė prokuratūrai apklausti Š. 
Grodnikaitė, tačiau to nepavy
ko padaryti. Pasak Gene
ralinės prokuratūros, lietuviai 
paprašė apklausti Š. Grodni
kaitė JAV Teisingumo depar
tamento Specialiųjų tyrimų 
tarnybos, bet moteris atsisakė 
kalbėtis su pareigūnais. 

Tačiau, pasak prokuratūros 
atstovo spaudai Vidmanto Pu
telio, kiti teismo nurodymai 
įvykdyti — kai kurių doku
mentų kopijos byloje pakeistos 
originalais, gauti JAV gyve
nančio advokato Povilo Zum-
bakio atsakymai raštu į pa
teiktus klausimus ir kt. 

Vilniaus apygardos teismas 
kovo 5 d. paskelbė pertrauką 
90-mečio A. Lileikio byloje 
minėtiems advokato prašy
mams patenktinti. Sunyku
sios sveikatos A. Lileikis tei
siamas už akių, nes po nese
niai patirto insulto jam būtų 
labai sunku atvykti į teismą. 

Pats A. Lileikis savo kaltę 
kategoriškai neigia. 

A. Lileikis 1996 m. neteko 
JAV pilietybės ir atvyko į Lie
tuvą, vengdamas deportacijos. 
Amerikiečiai jį vadina vienu 
didžiausių karo nusikaltėlių, 
išaiškintų Jungtinėse Valsti
jose. 

Lietuva gelbės jūrų plėšikų 
užpultą laivą „Algirdas" 

Klaipėda-Vilnius, gegužės 
11 d. (BNS) — Lietuvos jūrų 
laivininkystė ir Užsienio rei
kalų ministerija ėmėsi pa
stangų pagelbėti Lietuvos jū
rininkams, kuriuos Indijos 
vandenyne užpuolė jūrų plė
šikai. 

Jūrų laivininkystės („Lisco") 
delegacija išvyko į Singapūrą, 
kur susitiks su apiplėšto mo
torlaivio „Algirdas" įgula, o 
URM diplomatiniais kanalais 
siekia išrūpinti visokeriopą 
pagalbą jūreiviams. 

Antradienį į Singapūrą 
išskrido „Lisco" personalo di
rektorius Antanas Stankus, 
taip pat ryšių tarnybos virši
ninkas, remontininkas bei 
nauja įgula, pakeisianti nuo 
gruodžio mėnesio laive „Al
girdas" dirbusius jūreivius. 

Per motorlaivio užpuolimą 
sekmadienio naktį prie Tai
lando krantų sunkiai su
žeistas „Algirdo" antrasis ka
pitono padėjėjas panevėžietis 
Aurimas Sacharovas. Dėl per
šautos krūtinės ir plaučio jis 
atgabentas į Singapūro ligoni
nę. Vėliausiais duomenimis, jo 
gyvybei pavojus negresia. 

Tuo tarpu Lietuvos URM su
sisiekė su Tailando ir Sin
gapūro diplomatinėmis atsto
vybėmis Kopenhagoje ir 
Maskvoje ir oficialiai informa
vo jas apie įvykį. Kadangi Lie
tuva neturi savo diplomatinių 
atstovybių minėtose valsty
bėse, jų kompetentingų insti
tucijų paprašyta suteikti Lie
tuvos atstovams visą reikiamą 
paramą. 

Lietuvos laivas buvo api
plėštas neutraliuose vande
nyse prie Tailando krantų pa
keliui iš Singapūro į Indiją 
(motorlaivis „Algirdas" gabena 
talpintuvus tarp Singapūro ir 
Indijos uosto Kalkutos). Kol 
kas apiplėšimo metu patirti 
nuostoliai nenustatyti. Pasak 
A. Stankaus, jie gali būti 
nemaži, nes plėšikai sunaiki
no visą ryšio įrangą. Apga
dintą laivą remontuos pati lai
vo įgula. 

Sekmadienio naktį, laivui 
esant už maždaug 72 kilo
metrų nuo Tailando uosto Pu-
keto, prie jo priplaukė grei
taeigis kateris. 1 laivą be 
perstojo šaudydami įsiveržė 
apie 10 užpuolikų. Pasak 
pranešimų spaudoje, iš viso 
užpuolikų buvo apie 25. Jie 
privertė sustabdyti laivą, vi
sus 14 įgulos narių surakino, o 
mėginusius priešintis mušė 
šautuvų buožėmis. Užpuolikai 
grobė viską, kas pasitaikė po 
ranka, tačiau talpintuvuose 
buvusio krovinio nelietė. Dau
giausia buvo pagrobta asmeni-
ninių įgulos narių bei laivo 
turto. 

Plėšikams palikus „Algirdą", 
iš antrankių pavyko išsi
laisvinti vyresniajam mecha
nikui Borisui Zaidenvurmui, 
ir jis išlaisvino kitus įgulos 
narius. Pagalbos buvo pa
prašyta likusiu vieninteliu 
mobiliuoju telefonu, kurio plė
šikai nerado. 

Laivų apiplėšimai Indonezi
jos ir Malaizijos pakrantėse 
yra gana dažni. Tuo pačiu 

Baltijos valstybės dar kartą 
įrodė savo vienybę 

Gegužes 9-ąj4 Lietuva iškilmingai paminėju Europos Sajungi - iliena. Ta proga juslines N'epriklausomybes aikš-
teje buvo iškelta Eurupo.s Sąjungos vėliava nuotr įvyko Li-.tuvos kariuomenės paradas. <Elta> 

Kai visos trys Baltijos val
stybės taps ES narėmis, joms 
reikės, pasak M. Laurinkaus, 
bendro balso, nes „reikės kovo
ti dėl kiekvienos pėdos, dėl 
kiekvieno savo ekonominių, 
politinių interesų centimetro". 
Jo teigimu, trijų Baltijos val
stybių politikai pradeda su
prasti, kad tam reikia ruoštis 
iš anksto. 

Didėjant Rusijos rinkos 
reikšmei, Baltijos valstybėms 
teks stengtis išlikti savaran
kiškomis kryžkelėje tarp Rytų 
ir Vakarų. 

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) 
— Baltijos valstybių vyriausy
bių vadovai šeštadienį Vent
spilyje aptarė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos trišalio ben
dradarbiavimo eigą ekono
minėje bei politinėje srityse. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu, teisingumo ministras 
Vytautas Pakalniškis šiame 
posėdyje pavadavo premjerą 
Gediminą Vagnorių. 

Susitikimo dalyviai palan
kiai įvertino sutarties dėl 
muitų įkainių panaikinimo 
ruošimo eigą ir išreiškė viltį, 
kad ji įsigalios dar iki šių 
metų liepos 1 dienos. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybių vadovai bei atsto
vai sutarė sparčiau rengti su
tartis dėl laisvo paslaugų 
judėjimo, bendros tranzito 
tvarkos, daugiau dėmesio 
skirti laisvos jėgos judėjimo 
sutarties ruošimui. Taip pat 
aptarta eksporto ir importo 
kontrolės sutarties ruošimo 
eiga. 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(Elta). Lietuvos delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje vadovo, 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininko Mečio Laurin
kaus teigimu, Ventspilyje sa
vaitės pabaigoje vykusioje 
Baltijos Asamblėjos sesijoje 
buvo dar kartą patvirtinta po
litinė trijų Baltijos valstybių 
vienybė. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad trijų 
valstybių atstovai viešai pa
kartojo, kad bet kuriuo atveju 
valstybės rems viena kitą 
nesėkmės atveju politiškai, 
morališkai ir ekonomiškai. 

M. Laurinkus pasidžiaugė, 
kad Baltijos Asamblėjos sesi
joje labai konkrečiai buvo kal
bama apie didžiulį projektą — 
Baltijos energetinį žiedą. 

Šitoje sesijoje, pasak jo, 
„buvo išsklaidytos politinės 
spekuliacijos, kad neva Lietu
va nuėjo bendradarbiaudama 
su Lenkija, paliko Baltijos val
stybių vienybės klausimą at
virą". M. Laurinkus sakė, kad 
į Ventspilio sesiją buvo pa
kviestas Lenkijos delegacijos 
vadovas Lietuvos ir Lenkijos 

maršrutu plaukioja ir kitas 
Lietuvos motorlaivis — „Min
daugas". Abiejų iai\ų įgulos 
yra beginklės, nes laivuose 
turėti šaunamąjį ginklą — 
draudžiama. 

Parlamentinėje Asamblėjoje 
Jan Krol, kuris savo kalboje 
pažymėjo, kad Lenkija galėtų 
paskatinti tam tikrų projektų 
įgyvendinimą ir tarp trijų Bal
tijos valstybių. 

M. Laurinkaus teigimu, Bal
tijos Asamblėjos sesijoje sutar
ta reguliariai rengti politologų 
konferencijas apie Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
strategiją ir turinį. 

Vokietija „atvėrė dur is" 
deryboms dėl bevizio režimo 

Bona-Vilnius, gegužės 11 pranešime. 
d. (BNS) — Vokietijos vyriau
sybė turės pradėti derybas su 
Baltijos valstybėmis dėl bevi
zio režimo, nusprendė Bundes
tago Užsienio reikalų komite
tas, kurio sprendimas pri
imtas atsižvelgiant į valdan
čiosios koalicijos ir opozicijos 
frakcijų teikimą, pranešė Bun
destago spaudos centras. 

Teikimą pasirašė valdan
čiųjų krikščionių demokratų 
partijos ir krikščionių socia
linės sąjungos frakcija, koali
cijos bendrininkes: Laisvosios 
demokratų partios frakcija ir 
įtakingiausios opozicinės so
cialdemokratų partijos frakci
ja. 

Sprendimas del bevizio re
žimo derybų su Baltijos val
stybėmis, kurį Bundestago 
Užsienio reikalų komitetas 
priėmė balandžio mėnesį, ne
nurodo konkrečios datos tokių 
derybų pradžiai. 

„Baltijos valstybės užėmė 
deramą vietą Vidurio Euro
poje, ir bevizio režimo įvedi
mas turi tai pabrėžti", sakoma 

* Pusšimtis Lietuvoje 
gyvenančių karo veteranų 
apdovanoti medaliais „Mask
vos 850-osioms metinėms at
minti". Šie apdovanojimai ir 
Rusijos prezidento Boris Jel-
cin parašu patvirtinti liudiji
mai 1941-ųjų Maskvos gynė
jams ar jų artimiesiems įteikti 
penktadienį Ru-ijos ambasa
doje Vilniuje vykusiose iškil
mėse. ,,Mes tikrai stengsimės 
daryti viską, kai jūsų nuopel
nai nebūtų užmiršti, kad jūs 
sulauktumėte moralinės ir fi
nansinės paramos", iškilmėse 
kalbėjo Rusij"- ambasadorius 
Konstantinas Nlozeiis, kartu 
sveikindamas II pasaulinio 
karo veteranu? su Gegužės 9-
ąja — Pergales diena. BNS! 

Lietuvos diplomatai pa
reiškė pasitenkinimą, kad 
„Vokietijos politinė valia 
pradėti derybas dėl bevizio 
režimo pagaliau išreikšta ir 
raštu". 

Lietuvos URM Vizų sky
riaus viršininkas Gediminas 
šiaudvytis pažymėjo ypatingą 
dokumento svarumą, nes jį 
pasiūlė tiek valdančioji koali
cija, tiek ir opozicija, kandida
tuojanti į valdžią per rinkimus 
šį rudenį. 

Lietuvos diplomatų nuo
mone, jokia Vokietijos partija 
prieš rinkimus nerizikuos 
savo populiarumu, paskelbda
ma užsieniečių antplūdžio bi
jantiems vokiečiams, kad ati
darys sieną valstybei iš Rytų. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus sutiko globoti lie
pos 10-ąją prasidėsiantį Trakų 
festivalį — vieną iš Lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminė
jimo renginių. Pirmadienį su 
prezidentu susitiko festivalio 
meno tarybos nariai — baleri
na Maja Pliseckaja, kompozi
torius Rodionas Ščedrinas, 
operos solistas Vladimiras 
Prudnikovas ir dirigentas Gin
taras Rinkevičius. Po susitiki
mo M. Pliseckaja sakė žurna
listams neabejojanti, kad Tra
kų festivalis bus vienas žy
miausių pasaulyje. Legendi
nės balerinos nuomone, tai 
lems „dieviška Trakų gamta". 
Pirmą kartą rengiamu festiva
liu siekiama atkreipti Lietu
vos ir pasaulio visuomenės dė
mesį į valstybės istorinį ir kul
tūrinį palikimą, skatinti Tra
kų miesto, istorinio parko 
įjungimą į šiuolaikinį gyve
nimą Iškilūs Rusijos meninin
ke M. P! - . . ' - i ' ; - P -'•<• Vi-
nas, Lietuvą laikantys antrąja 
savo tėvyne, prieš keletą metų 
tapo ir Lietuvos piliečiais, IEIUI 

naujienos 
Remiantis BNS. Reutrr, DPA. AP. lnwrfax. ITAR-TASS. 

BeiApAN. R1A ir ELTA žmm aftentun; pranriimais) 

Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Neta-
nayhu, pasipiktinęs JAV reikalavimu išvesti kariuomenę iš 13 
procentų Vakarų Kranto teritorijos, kaltina amerikiečius, kad 
šie vaizduoja jį kaip kliūtį taikos siekiams, sekmadienį rašė Iz
raelio dienraštis „Maariv". „Jūs norite pavaizduoti, kad aš 
trukdau taikos procesui ir nesu pasiruošęs su tuo sutikti", sakė 
B. Netanyahu JAV pasiuntiniui Denni Ross, su kuriuo susiti
ko gegužės 8 d. „Neįmanoma manęs kviesti į Vašingtoną tokio
mis sąlygomis. Tai viešas pažeminimas", tardamas šiuos žo
džius, ministras pirmininkas pakėlė balso toną ir netgi kelis 
kartus trenkė kumščiu į stalą. 

Dublinas. Politinis Airijos respublikonų armijos (IRA) spar
nas „Sinn Fein" sekmadienį pritarė Šiaurės Airijos taikos susi
tarimui. Per neeilinę konferenciją partija pataisė konstituciją, 
kad „Sinn Fein" atstovai galėtų užimti postus naujosiose Šiau
rės Airijos institucijose, kurios buvo numatytos įkurti taikos 
susitarimu. „Sinn Fein" vadas Gerry Adams sakė, kad susitari
mas yra pagrindas, suteikiantis galimybę suvienyti padalintą 
salą. 

Bagdadas. Irakas pradėjo diplomatinį puolimą, siekdamas 
arabų ir pasaulio paramos kovojant su Jungtinių Tautų (JT) 
sankcijomis, kurios buvo paskelbtos po įsiveržimo į Kuwaitą 
1990 metais. Prezidentas Saddam Hussein užsienio reikalų mi
nistrą Saeed al-Sahaf išsiuntė susitikti su arabų ir Afrikos val
stybių vadovais, siekdamas gauti pritarimą 8 metus trunkan
čio draudimo panaikinimui. Irako laikraščiai sekmadienį rašė, 
kad Saddam išsiuntė Sahaf pas Jordanijos karalių Hussein, 
kad jam būtų suteikta informacija „apie Irako ir JT Saugumo 
Tarybos santykius ir Irako reikalavimą panaikinti embargą". 
Sahaf su panašia užduotimi keliaus į kelias Afrikos valstybes, 
kurios nėra įvardijamos. Balandžio mėnesio pabaigoje sankci
jos Irakui buvo pratęstos, kai JT Specialiosios komisijos (UN-
SCOM) vyriausias ginklų inspektorius Richard Butler Saugu
mo Tarybai pareiškė, jog, tikrinant Irako karinius objektus, 
per pusę metų nebuvo pasiekta jokios pažangos. 

Tirana. Sekmadienį JAV įgaliotasis pasiuntinys Richard 
Holbrooke po susitikimo su Albanijos ministru pirmininku Fa-
tos Nano pripažino, kad sprendžiant Kosovo konfliktą, Belgra
das, Serbijos albanai bei Tirana atsidūrė aklavietėje. Susitiki
mas Tiranoje įvyko po derybų tarp Kosovo albanų vado Ibra-
him Rugov ir Jugoslavijos prezidento Slobodan Miloševič, kuris 
R. Holbrooke teigimu, „aiškiai parodė, kad derybose tarptauti
nio tarpininko nenori". Pasak JAV įgaliotojo pasiuntinio, kurio 
pastangomis buvo parengta karą Bosnijoje nutraukusi Daytono 
taikos sutartis, lankydamasis Albanijoje, jis norėjo pademons
truoti savo paramą Tiranai bei parodyti I. Rugov siekius tai
kiai išspręsti konfliktą.Vakarai ėmėsi naujų veiksmų prieš Ju
goslaviją, kai šeštadienį S. Miloševič atsisakė derybų su alba
nais tarpininko, kurio dalyvavimas, Vakarų valstybių 
nuomone, yra būtinas, norint išvengti karo. 

Briuselis. Rusija žengė lemtingą žingsnį stiprinant ryšius 
su Šiaurės Atlanto sutarties organizacija ir sutiko pasiųsti sau
sumos kariuomenės pajėgas į NATO organizuojamas karines 
pratybas. Maždaug 35 Rusijos pėstininkų būrys pirmą kartą 
dalyvaus taikos palaikymo pratybų operacijoje, kuri prasidės 
gegužės 18 d. Danijoje. Pratybose dalyvaus maždaug 3,000 ka
rių, kuriuos rems 30 lėktuvų ir 30 jūrų laivyno laivų, iš 17 pa
saulio valstybių. Pasak NATO pareigūno, tai pirmas kartas, 
kai Rusija į pratybas siunčia kovinę sausumos kariuomenę 
(anksčiau buvo atsiuntusi karo medikų komandą). 

Delis. Indija pirmadienį įvykdė tris požeminius branduoli
nius sprogdinimus, pirmuosius nuo 1974 m. Anot Indijos prem
jero Atal Bihari Vajpayee, sprogdinimai įvykdyti dykumoje už 
550 kilometrų į pietvakarius nuo sostinės Delio, radioaktyvios 
medžiagos į atmosferą nepateko. Bandymai, žinoma sukėlė In
dijos priešininko — Pakistano — nerimą. Per pastaruosius 50 
metų tarp valstybių buvo kilę trys karai. Islamabade Pakista
no užsienio reikalų ministras Gohar Ayub Khan griežtai pa
smerkė Anot A. B. Vajpayee, buvo išbandytas branduolinis, 
mažo galingumo ir termobranduolinis užtaisai. Indija, Pakista
nas ir Izraelis yra trys valstybės, įtariamos turint branduolinį 
ginklą ir neprisijungusios prie 1970 m. 185 valstybių pasirašy
tos branduolinių bandymų sustabdymo sutarties. 

Bona. Vokietijos UR ministras Klaus Kinkei pirmadienį at
metė reikalavimus atidėti Europos Sąjungos (ES) plėtrą į Ry
tus. Jis sakė, jog Bavarijos krikščionių socialinės sąjungos 
CCSU), jaunesniosios Bonos vyriausybės bendrininkės, reikala
vimai yra motyvuoti noru šių metų visuotiniuose rinkimuose 
surinkti daugiau balsų ir gali sutrikdyti valstybes, laukiančias 
priėmimo į ES. Penkiolika valstybių kovo mėnesį pradėjo dery
bas dėl penkių buvusių komunistinių valstybių — Vengrijos, 
Čekijos. Lenkijos. Slovakijos. Estijos — bei Kipro priėmimo. ES 
pareigūnų nuomone, jos gali pasiruošti narystei iki 2003 metų. 
Tačiau CSU vadovas parlamento narys Michael Glos žurnalui 
„Focus" pareiškė, jog laikas pagalvoti apie ilgesnę perėjimo fa
zę ruošiantis priimti naujus narius. 

* Seimo leidykla „Vals
tybės žinios" išleido antrąją 
įstatymų apžvalgos ir komen
tarų knygelę, kuri skirta įvai
rių firmų ir organizacijų juris
tams bei žmonėms, besidomin
tiems įstatymu pakeitimais. 
!"•" vengiant ~ mkkM ir nesu
prantamos įstatymų kalbos, 
aiškinama priimtų teisės aktų 
esmė, jų pakeitimai. 'Eita. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KUO BLOGIO MAŽIAU — TUO ŠIRDŽIAI 

GERIAU 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Šio krašto širdies ligų gydy
tojų draugijos (The American 
Heart Association) žurnalas 
„Circulation" dabar paskelbė 
naujus duomenis apie tai, kad 
kodėl liesas blogu cholestero
liu (LDH) kraujas sumažina 
širdies atakas. Sužinota, kad 
tada kraujas rečiau sukreša, o 
tas per blogio cholesterolio 
malonę jo krešėjimas priarti
na širdies ataką, na, ir smege
nini paralyžių. O tos dvi blo
gybės — jas turėti ar jų iš
vengti — yra didžiausias skir
tumas: tai prilygsta žmogaus 
vargui ar džiaugsmui. 

Blogio mažiau — širdžiai 
geriau 

Jau seniai yra žinoma, kad 
mažas blogojo cholesterolio 
kiekis kraujyje atitolina šir
dies ir smegenų sunegalavi
mą. Tik iki dabar mokslinin
kai tikėjo, kad cholesteroliu 
riebus kraujas susiaurina šir
dies arterijas, kas, aišku, var
gina širdį ir artina jos susir
gimą. Tas pats esti ir su sme
genų arterijomis. 

Per paskutinį penkmetį tyri
mai parodė, kad cholesteroliu 
liesą kraują turinčiųjų širdies 
arterijos yra šiek tiek plates
nės už riebalių. Naujus tyri
mus atlieka su talkininkais 
daktarė Francine Welty dir
banti Bostone, Beth Israel 
Diaconess Medicinos centre. 
Tada bus iš dalies atsakyta 
mokslininkams norintiems su
žinoti, kodėl širdis apturi gė

rybę iš bloguoju cholesteroliu 
liesaus kraujo. 

Normalūs lietuviai ir 
tokios mūsiškės 

išmintingai liesina 
savo kraigą 

Išmintingumas varo lauk 
blogąjį cholesterolį iš mūsiš
kių kraujo. Tai tikrai velykiš-
kas elgesys. Jis prikelia širdį 
ir smegenis sveikesniam gyve
nimui. Kai amerikiečiai per
nai išleido su receptu gauna
miems, kūno stipriai žalojan-
tiems, kraują liesinantiems 
vaistams 85.35 milijardus „ža
liukų" („IMS American" duo
menys), tai išmintingi mūsiš
kiai ir tokios mūsiškės vien 
savo normaliu gyvenimu, be 
jokių kraują liesinančių vais
tų, tam širdies niekadėjui nu
suka sprandą. Taip jiems esti 
nusukamas, jiems ir joms be
sigardžiuojant net ir sunkiai 
dirbant, sveiku ir skaniai pa
gamintu ovo-lacto vegetariš
ku, trumpiau vadinant, tiesiog 
vegetarišku maistu. Bet tu, 
kad toks mandras, įpiršk tokį 
gėrį. taip sveiką vegetarišką 
maistą taukais save maiti
nančiam, tai bus lengviau kar
vę lipti medin išmokyti, negu 
neklaužados širdį ir smegenis 
apsaugoti nuo per ankstyvo 
galo. Už tai viską pradėkime 
nuo vaikų sveiko maisto įpra-
tinimo. O koks yra tas vegeta
riškas maistas — tas širdies 
žudikui sprando laužytojas — 
apie tai kitą kartą. Sėkmės. 

KONFERENCIJA 
JETINĖS PROBLEMOS MEDICINOJE* 
KAUNO AKADEMINĖSE KLIMKOSE 

Balandžio 2 d. Kauno akade- pomirtinį gyvenimą turi teisę 
minių klinikų direktoratas 
Kauno akademinėse klinikose 
surengė konferenciją „Etinės 
problemos medicinoje". 

Pasak Kauno akademinių 
klinikų generalinio direkto
riaus doc. J. Pundziaus, konfe
rencijos tikslas aptarti tokias 
aktualias medicinai temas, 
kaip eutanazija, klonavimas, 
„in vitro" fertilizacija, žmo
gaus mirtis bendražmogiškos 
krikščioniškos etikos šviesoje 
irkt. 

Kauno arkivyskupas S. Tam-
kevičius savo pranešime 
„Medicinos etikos krikščio
niškieji pagrindai" stengėsi 
pagrįsti, kodėl Bažnyčia į kai 
kurias medicinos problemas 
žiūri ne visiškai taip, kaip rei
kalauja „sveikas protas". Pa
sak jo, krikščionybė išaukš
tino žmogų, ir tai atsispindi 
Šventajame Rašte, kuriame 
sakoma, kad žmogus, sukur
tas pagal Dievo paveikslą, yra 
ne vien gyvas organizmas, 
bet ir asmuo, kuris nuo pradė
jimo momento yra Dievo vai
kas ir kuriam skirtas die
viškas gyvenimas. Todėl atsa
kymų į klausimus, susijusius 
su žmogaus gyvenimu, kančia 
ir mirtimi, derėtų ieškoti 
krikščioniškoje šviesoje. Prele
gento teigimu, mūsų dienomis 
pastebima labai pavojinga 
tendencija, kai žmonės, užuot 
vadovavęsi nekintančiomis 
tiesomis ir aiškiais sąžinės 
sprendimais, savo sąžinę for
muoja remdamiesi nauda arba 
daugumos nuomone. Arkivys
kupas S. Tamkevičius pa
brėžė, kad medicina, saugoda
ma žmogaus sveikatą ir ban
dydama jį atitolinti nuo mir
ties, priartėjus žmogui prie šio 
slenksčio, negali nieko pa
guodžiančio pasakyti, nors 
Kristaus Evangeliją priiman
tis medicinos darbuotojas apie 

ir pareigą kalbėti taip, kaip ir . 
kunigas. Krikščioniškoji meilė 
reikalauja iš mediko padėti li
goniui suvokti slėpiningą Die
vo artumą ir leisti jį pajusti 
buvimu šalia, dėmesiu, supra
timu, geranoriškumu, mokė
jimu dalytis meile ir kantru
mu, nes kunigo ir mediko 
pašaukimai artimai susiję: 
nors ir skirtingais būdais, jie 
abu yra atsidavę žmogaus 
išganymui, jo sveikatai ir 
išvadavimui iš ligos, kančios 
bei mirties; jie puoselėja 
žmogaus gyvybę ir gerovę, 
daro jį laimingą. Ganytojas 
ragino medikus savo etinę 
kultūrą grįsti du tūkstančius 
metų egzistuojančiomis ver
tybėmis. 

VDU Katalikų teologijos fa
kulteto dėstytojas kun. doc. J. 
Ivanauskas į klausimą, ar 
etiška ir moralu atimti sau ir 
kitam gyvybę, bandė atsakyti 
iškeldamas klausimą, kokia 
žmogiškosios egzistencijos 
prasmė. Anot jo, žmogaus eg
zistencija turi išskirtinę vertę, 
kuri yra prigimtinio pobūdžio. 
Prelegentas apžvelgė, kaip eu
tanazija suprantama šian
dien, akcentavo grėsmingas 
tendencijas: pavyzdžiui, Olan
dijoje per metus eutanazija 
įvykdoma apie 25,000 žmonių, 
tai sudaro 19,4 proc. visų 
mirčių: 45 proc. atvejų euta
nazija atlikta ligoninėje be pa
ciento ir artimųjų žinios. Toks 
žudymas, kai mirštančiojo 
kančias norima palengvinti iš 
gailesčio, gali pasitarnauti 
masinei eutanazijai pateisinti 
ir prieštarauja krikščioniškos 
religijos sampratai apie žmo
gaus kančią ir mirtį. „Mirš
tančiojo būklę lengvinanti 
priežiūra yra tinkamiausia 
gailestingos meilės forma", — 
sakė kun. doc. J. Ivanauskas, 
pabrėždamas, kad etiniu mo
raliniu požiūriu eutanazija 

yra nepateisinama, nepriklau
somai nuo to, kaip, kur ir ko
kiais tikslais ji buvo įvykdyta. 
Mediko pareiga yra gydyti 
žmogų nepažeidžiant jo žmo
giškojo orumo ir teisių. 

Pasaulio gydytojų federaci
jos „Už žmogaus gyvybę" Lie
tuvos asociacijos pirmininkė 
doc. A. Šaulauskienė pasidali
jo mintimis apie Sveikatos ap
saugos darbuotojų chartiją. 
Pasak prelegentės, medikas 
neturi teisės spręsti, kas turi 
mirti ar kaip ir kodėl gyventi. 
Žmogaus gyvenimas peržengia 
medicinos ribas, todėl iški
lusios problemos sprendžia
mos remiantis filosofija, etika 
ir teologija. KAK doc. B. Bur
ba ir Pasaulio gydytojų federa
cijos „Už žmogaus gyvybę" 
Lietuvos asociacijos vicepirmi
ninkė J. Tartilienė pabrėžė, 
kad medikas privalo padėti 
žmogui jo mirties akimirką 
išlikti oriam. 

Pasak doc. K Stoškaus, 
kalbėjusio tema „Manipulia
vimas žmogaus gyvybe: rizika 
ir pavojai", būtina įstaty
miškai įteisinti, kokie medici
nos įsikišimai galimi nepa
žeidžiant žmogaus orumo ir 
teisių. KMA Filosofijos kate
dros dėstytoja provizorė B. 
Obelelienė teigė, kad troš
kimas pratęsti žmoniją dar 
nesuteikia tiesės turėti vaikų 
bet kuriomis priemonėmis, net 
paminant pagarbą moteriai. 
Prelegentė tai pat pabrėžė ly
ties suvokimo svarbą. Prof. A. 
Žygas aptarė „in vitro" fertili-
zacijos moralinius aspektus 
teigdamas, kad būtent gydyto
jai privalo padėti šeimoms 
pasalinti nevaisingumo prie
žastis. Anot prelegento, žmo
gaus gyvybė nuo apvaisinimo 
dienos yra verta pagarbos, 
todėl negalima eksperimen
tuoti su embrionais, riboti gim
stamumo kontraceptinėmis 
priemonėmis, nes tai nesude
rinama su fundamentine 
krikščioniška antropologija, 

sakramentine teologija ir so
cialiniu teisingumu. Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorius 
kun. G. Vitkus, apžvelgęs klo-
navimo galimybes ir pavojus, 
pabrėžė, kad krikščionybės 
požiūriu apvaisinta kiaušia
ląstė jau yra žmogiškoji bū
tybė, kurios gyvybė nelie
čiama. Jos dirbtinis skaidy
mas pažeidžia jos teises ir yra 
tolygus naujai gimusio žmo
gaus nužudymui. Pasak prele
gento, genetinis testavimas ir 
„netinkamų" kiaušialąsčių 
„pasmerkimas" taip pat yra 
neleistini dalykai. Kiekvienas 
asmuo turi teisę turėti du bio
loginius tėvus ir būti pradėtas 
natūralios vyro ir moters ly
tinės sueities metu, tuo tarpu 
klonavimas atmeta šią teisę. 
Vilniaus Šeimos centro gydy
tojas psichiatras G. Vaitoška 
išryškino midicinos desakra
lizacijos padarinius. Anot, jo, 
labai svarbu neperžengti 
šventumo zonos ribų, nes joje 
yra gyvybė, kurią medikui rei
kia išsaugoti suvokiant, kad 
kiekvieno Dievo kūrinio šven
tumas susietas su paslaptimi. 

„Bažnyčios žinios", 
1998 m., Nr. 7 

ŠIMTUI GIMUSIŲJŲ 
LIETUVOJE — 

86 ABORTAI 
Balandžio 7-ąją, jau 50 metų 

nuo to laiko, kai 1948 m. buvo 
įkurta Pasaulinė sveikatos or
ganizacija (PSO), minima Pa
saulinė sveikatos diena. Kas
met jai parenkamas vis kitas 
šūkis, šiais metais — „Sveika 
motinystė*. 

Lietuvos moterų sveikata, 
kaip sakė Respublikinio svei
katos mokymo centro direkto
rius Zenonas Javtokas, kelia 
daug rimtų rūpesčių. Mūsų 
moterys vis dar nesuvokia, 
kad abortas nėra šeimos pla
navimo priemonė. 

Vidutiniškai šimtui gimu
siųjų Lietuvoje, oficialiais duo-

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lemonte misijos kapelionas (kairėje) ir 
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo parapijos klebonas kun Anthony Pu-
chenski su Čikagos arkidiecezijos valdytoju kardinolu Francis George. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KURIJA APLANKĖ JAV 
AMBASADORIUS 

Vasario 19 dieną Kauno ar
kivyskupijos kurijoje JAV am
basadorius Keith Smith su 
žmona Nina Smith susitiko su 
Kauno arkivyskupu Sigitu Tam-
kevičiumi. Susitikime taip pat 
dalyvavo Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis, MIC, ir Kau
no arkivyskupo augziliaras R. 
Norvilą. Šis vizitas — pirma
sis JAV ambasadoriaus susi
tikimas su Lietuvos Bažnyčios 
hierarchais. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius priminė, kad dėl 
JAV įtakos buvo mažiau 
varžomos žmogaus teisės so
vietų priespaudos metais. Am
basadorius K. Smith norėjo 
išgirsti Kauno arkivyskupo 
nuomonę apie didžiausias da
bartines Lietuvos problemas. 
Arkivyskupas, atkreipęs dė
mesį į visuomenės ne tiek 
medžiaginį, kiek dvasinį nu
skurdimą, sakė, kad ypač 
svarbūs Vakarų pavyzdžiai, 
rodantys dvasinių vertybių 
primatą. Anot arkivyskupo S. 
Tamkevičiaus, iš Vakarų mo
komės, kaip pamatyti varg
stančius visuomenės narius, 
protingai išnaudoti laisvę. 
Ambasadorius K. Smith pasi
sakė drauge su žmona au
ginąs šešis vaikus ir siekiąs 
perduoti jaunimui supratimą 
apie dvasines vertybes. Arki
vyskupas S. Tamkevičius pa
dovanojo jų šeimai LKB kroni
kos tomą anglų kalba. 

BŽ, 1998 m., Nr. 4 

APIE MOKSLĄ IR 
RELIGIJA 

Vasario 18 d. Vilniaus uni
versiteto klubas pakvietė pa
diskutuoti mokslo ir religijos 
tema. Renginyje dalyvavęs 
vyskupas Jonas Boruta, SJ, 
atkreipė dėmesį į tikinčiųjų 
Dievu ir žmonių, tikinčių mo
kslu, tam tikrą bendrumą. 
„Kiekvienos epochos žmogus 
iki galo nepažįsta Dievo 

menimis, tenka 86 abortai. 
Per metus Lietuvoje nutrau
kiama apie 30,000 nėštumų. 

Visa tai labai kenkia moterų 
sveikatai. Vis dar pasitaiko ir 
gimdyvių mirčių. 1997 metais 
mirė 9 gimdyvės, 1996 m. — 
7,1995 m. — 12. 

PSO narės kviečiamos įsi
gilinti į šių metų Pasaulinės 
sveikatos dienos temą, siekti, 
kad kiekviena moteris gautų 
visą reikalingą pagalbą ir 
priežiūrą ypatingu jos gyveni
mo laikotarpiu. 

Lietuva tikroji PSO narė yra 
nuo 1991 metų. (Elta) 

žodžio, bet ir mokslo žodis 
apie visatą, gamtos reiškinius 
nėra galutinis", — sakė vysku
pas, pabrėždamas skirtingų 
pasaulėžiūrų mokslininkų dia
logo svarbą. Kalbėdamas apie 
tikėjimo ir mokslo santykį, jis 
išskyrė socialinių bei istorinių 
aplinkybių reikšmę, akcenta
vo, jog „visi patiriame dalinio 
ieškojimo ir dalinio atradimo 
būseną". Bendrai tai, jog pri
valu „sąžiningai ieškoti tie
sos". 

Bažnytinės teisės habil, dr. 
prof. kun. Pranas Vaičekonis 
aiškino vyskupo Kiprijono III 
amžiuje .pasakytus žodžius: 
„Be Bažnyčios nėra išgany
mo". Prelegentas akcentavo, 
kad šie žodžiai Šventojo Tėvo 
lūpose įgavo naują, platesnę 
prasmę atsakant į dažnai ke
liamą klausimą, ar bus iš
ganyti ateistai. Kun. P. Vaiče
konis priminė, jog „kiekvienas 
žmogus, jei trokšta gėrio ir ki
tiems, eina į išganymą". 

Universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis išsamiai 
dėstė, kokia turėtų būti Baž
nyčios misija. Jis akcentavo 
neturto grožį ir priekaištavo, 
jog dvasininkai dažnai linkę į 
materiją. Iš diskusijos paaiš
kėjo, kad nemažai moksli
ninkų atsakymų į jiems rū
pimus klausimus ieško ne 
naujausioje literatūroje, o ku
nigų pamoksluose. 
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DAR VIENI LAIKINOS 
VAIKŲ GLOBOS NAMAI 

Kovo 31 d. duris atvėrė dar 
vieni Lietuvos katalikių mo
terų sąjungos (LKMS) įsteigti 
vaikų globos namai. Pasak 
LKMS pirmininkės Gražinos 
Paliokienės, Lietuvoje 1996/ 
1997 metais dėl įvairių prie
žasčių tėvų globos neteko be
veik 6,000 vaikų. Be to, daug 
jų auga be priežiūros asocia
liose šeimose. Ypač sudėtinga 
padėtis Vilniuje. Beglobiai 
vaikai paprastai randasi gele
žinkelio ir autobusų stočių ra
jone, todėl būtent čia LKMS 
įsteigė beglobių vaikų centrą. 
Programa bus vykdoma pagal 
dvišalę sutartį su Vilniaus 
miesto savivaldybe bei pana
šiomis įstaigomis Alborge (Da
nija) ir Bergene (Norvegija). 
Laikinos vaikų globos na
mams bei mergaičių prieglau
dai Vilniaus miesto savival
dybė skyrė patalpas M. 
Daukšos 3/2 bei jiems išlaikyti 
reikalingų lėšų. Centre bus 
dirbama pagal Skandinavijos 
Šalyse taikomas spec. socia
linės reabilitacijos programas 
— su kiekvienu vaiku atski-
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rai. Taip pat bus rūpinamasi 
šių vaikų išsilavinimu bei to
lesniu likimu, daug dėmesio 
skiriama darbui su biologine 
šeima, vaiko giminėmis ir ki
tais galimais globėjais. 

Laikinos vaikų globos namų 
atidarymo ceremonijoje daly
vavo Vilniaus miesto vadovai, 
Danijos ir Norvegijos amba
sadoriai, Seimo nariai, vy
riausybės ir prezidentūros at
stovai, katalikiškų organiza
cijų nariai. Patalpas pašven
tino ir namus pažadėjo globoti 
kunigas tėvas Antanas Sau lai -
tis, SJ. Beje, tai jau antri 
LKMS įsteigti vaikų globos 
namai Vilniuje. Pirmieji įsi
kūrę Žirmūnų 123. Abi įstai
gos yra katalikiškos: vaikai 
mokomi suvokti gyvenimo 
vertybes ir tikėjimą. Pirmuo
siuose 10 vietų globos na
muose Žirmūnuose per metus 
prieglobstį rado 93 vaikai, 11. 
iš jų grįžo į savo šeimas, dau
gumą ėmėsi globoti giminės. 
Ateityje žadama įkurti Dva
sinės reabilitacijos centrą glo
bojamų vaikų motinoms, ku
rios yra priklausomos nuo al
koholio ir narkotikų. 

Mergaičių prieglaudoje 15 
mergaičių (14-18 metų am
žiaus) mokomos profesijos, vė
liau joms bus stengiamasi ras
ti darbo ir gyvenamąją vietą. 
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„OPUS 0131" SĖKMINGAI 
TĘSIA SAVO VEIKLA 

Nuo šių metų pradžios Kau
no Vytauto Didžiojo bažny
čioje Opus Dei Moterų centro 
iniciatyva kiekvieną mėnesį 
organizuojamos rekolekcijos 
moterims ir merginoms. Vil
niuje nuo rudens veikian
čiame „Vilnelės" kultūros cen
tre vyksta anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbų kursai. 10-14 
metų amžiaus mergaitės mo
kosi šokių, rankdarbių, dainų, 
kulinarijos, dalyvauja pokal
biuose katekizmo tema. 
Klubą padeda tvarkyti mer
gaičių tėvai ir vyresniųjų kla
sių moksleivės. Moterims or
ganizuojami vakarai šeimos 
pedagogikos temomis, tokio
mis kaip „Paaugliai: ar 
įmanoma jiems padėti?", 
„Ištikimybė ir atsakomybė", 
„Auklėjimas ir laisvė" ir pan. 
Šiais metais grupė merginų 
jau antrą kartą išvyko į Ro
moje vykstantį tarptautinį 
studentų kongresą UMIV, ku
rio tema „Žmogaus progresas 
ir žmogaus teisės". „Vilnelės" 
kultūros centre įkurtas stu
denčių bendrabutis, kur kartu 
valgoma, rūpinamasi švara, 
diskutuojama, yra biblioteka, 
muziko3 salė, svetainė. Va
sarą numatoma rengti įvai
rias stovyklas. 
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VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfckory Hmt, IL 
Tol. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Surte 310 

Naperville, H. 60563 
Tai. (630) 527-0000 
3825 Hightand Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tol. (630) 4360120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Surka 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (katoeti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3000 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Piftnad. 3v.p.p.-7v.v., antr. l2:30-3v.p.p 
treč uždaryta, ketvirt. 1-3vp.p 
panktad. ir iastad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, HLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Katoame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-5a6-7756 
Valandos pagi gggajrną 

• Kaišiadorys. Kovo 21 d. į 
Kaišiadorių sielovados centrą 
pabendrauti ir kartu pasi
melsti susirinko nemažas bū
rys jaunimo iš Žaslių, Elek
trėnų, Žiežmarių, Vievio para
pijų. Vyskupijos jaunimo dva
sios vadovas kun. A. Jure
vičius susirinkusiesiems kal
bėjo apie Susitaikinimo sakra
mentą. Po to Kaišiadorių ka
tedroje renginio dalyviai klau
sėsi kun. R. Mikutavičiaus 
vedamų rekolekcijų, iš Kauno 
atvykusių studentų charizmi
ninkų giesmių, žiūrėjo skai
drėse įamžintus „Kryžiaus ke
lių" apmąstymus, rašė sau 
laiškus. 
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Vaclovas Kleiza 

STENGIAMĖS TINKAMAI 
ATSTOVAUTI LIETUVAI 

Vasario 18 d. Vaclovui Kleizai, Lietuvos Respublikos garbės 
konsului Čikagoje, suėjo šešiasdešimt penkeri metai. Vasario 
pradžioje iš Lietuvos į Čikagą atvyko ir naują postą užėmė kar
jerinis konsulas Giedrius Apuokas. Šių dviejų įvykių fone pa
sivijome mielą garbės konsulą su keletu klausimų. 

— Pirmiausia, laimingų 
ir ilgiausių metų! Gimėte 
Kaune, bet didžiausią savo 
gyvenimo dali praleidote 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Pašnekesio pradžiai, duo
kite bent keletą savo bio
grafiniu duomenų (pvz., 
išeitas mokslas, šeimos pa
dėtis, profesinis darbas, vi
suomeninė, kultūrinė, poli
tinė veikla ir t.U). 

— Kaip jau pastebėjote, gi
mimu esu kaunietis, vaikystės 
prisiminimais — vilnietis, kur 
1944 m. birželio mėn. baigiau 
Pedagoginio instituto (dabar 
universiteto) pavyzdinę pra
džios mokyklą. Toliau buvo 
kelionė į Vokietiją, po to per
sikėlimas į JAV, kur pirmieji 
žingsniai buvo Mississippi 
valstijoje, renkant medvilnę. 
Aukštuosius mokslus pradė
jau St. Procopius kolegijoje, 
"lisle, IL, vėliau persikėliau į 
Illinois universitetą Urbanoje, 
tuometinę lietuvių studentų 
sostinę, kur gavau bakalaura-
to laipsnį. Socialinių mokslų 
magistro laipsnį man suteikė 
Loyolos unr jrsitetas Čikago
je. Su žmona Asta išauginome 
du sunūs, o dabar džiaugia
mės dviem vaikaičiais. 

Visuomeninės veiklos pir
muosius žingsnius žengiau jau 
1947 m. Hanau stovykloje 
ateitininkų organizacijoje. Jie 
mane ir atvedė ligi dabartinės 
garbės konsulo pozicijos. 

— Žiūrint atgalios, pa
minėkite bent porą atrain-
tiniausių, džiaugsmingiau
sių savo gyvenimo momen
tu-

— Svarbiausi momentai ne 
visuomet būna patys džiaugs
mingiausi, ir atvirkščiai. Juos 
sunku išvardinti, išskirti, nes 
kiekvienas buvo nepasikarto
jantis, savitas, ypatingas. Nė

ra jokios abejonės, kad visa 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo eiga, pradedant 
1990 m. kovo 11 d. ir baigiant 
1991 m. rugsėjo 4 d., buvo vie
nas tų neišdildomų atsimi
nimų. 

— Reikia manyti, kad tu
rėjote ir nesėkmių bei nu
sivylimo. Kas tai buvo? 

— Kiekvienas gyvenimas 
yra perpintas džiaugsmu ir 
nusivylimais. Tačiau nesėk
mes greičiau pamirštame, 
greičiau ištriname iš savo at
minties. 

— Daugelis su pasigėrė
jimu sekė ir seka Jūsų ša
kotą veiklą lietuviškajame 
gyvenime, tarsi apvaini
kuotą garbės konsulo pa
reigomis prieš dvyliką me
tu. Kokiomis aplinkybės 
tas pareigas perėmėte? 

— Kai 1985 m. vieną pava
sario dieną paskambino tuo
metinis mūsų diplomatijos še
fas dr: S. Bačkis ir kvietė per
imti Lietuvos garbės generali
nio konsulo pareigas Čikagoje, 
nes tuometinė garbės genera
linė konsule J. Daužvardienė 
pasiryžusi išeiti į pensiją, bu
vau labai nustebintas ir jokio 
atsakymo negalėjau duoti. Dr. 
S. Bačkis leido savaitę laiko 
apsigalvoti. Po ilgų svarsty
mų, abejonių bei pasitarimų 
su šeima, sutikau. Nėra pas
laptis, kad mano kandidatūrai 
tuo metu labai daug lėmė ir 
mano amžius, nes buvo nori
ma turėti jaunesnį žmogų, ka
dangi niekas nebuvo tikras, 
kad ateityje esančiose politi
nėse aplinkybėse JAV Vals
tybės departamentas ir toliau 
norės išlaikyti šį konsulato 
postą. Praėjus maždaug mėne
siui, dr. S. Bačkis pranešė, jog 
Valstybės departamentas atsi
sako tvirtinti mano kandida

tūrą, nes aš dirbau Čikagos 
miesto administracijoje ir dėl 
to, jų manymu, kadangi tai 
yra valdiška įstaiga, gali kilti 
interesų konfliktas. Tas mane 
nustebino, nes Čikagos miesto 
administracija nieko bendra 
neturi su JAV užsienio politi
ka ir su kitų kraštų konsuli
niais paskyrimais. Dr. S. Bač
kis su šiuo galvojimu sutiko ir 
pasiryžo mano kandidatūros 
neatsiimti, o tik stipriau įta
koti Valstybės departamentą, 
kad ją patvirtintų, kas paga
liau ir įvyko 1985 m. gruodžio 
3 d. 

— Ką svarbiausia per tą 
eilę metu atlikote? 

— Man teko dirbti pačiu 
įdomiausiu ir niekad nepasi
kartojančiu laikotarpiu, kai 
prasidėjo sovietų imperijos 
griuvimas ir Lietuva parodė 
savo nuostabią drąsą bei norą 
išsilaisvinti iš okupanto pries
paudos. Todėl sunku pasakyti, 
kas buvo svarbiausia ir kurie 
konsulato darbai turėjo di
desnės reikšmės šioje bendroje 
kovoje. Apskritai, konsulato 
darbus galima skirstyti į tris 
pagrindines grupes: 1. patar
navimai ir rūpinimasis Lietu
vos piliečiais, 2. informacija 
apie Lietuvą svetimtaučiams 
ir 3. Lietuvos valstybės repre-
zentavimas. Kiek sąlygos bei 
ištekliai leido, stengėmės vi
sus darbus atlikti ir tinkamai 
atstovauti Lietuvai. Istorija 
galės objektyviau įvertinti 
mūsų pastangas. 

— Kas dar atliktina, dar 
vis prieš akis? 

— Į šį klausimą galėtų atsa
kyti naujasis generalinis kon
sulas, nes jam tenka tęsti, o 
kartu ir plėsti, visus tuos dar
bus. Be abejonės, jų skaičius 
ir apimtis didės, nes mes jau 
esame lygiavertė valstybė. 

— Turime naują konsulą 
ir jo štabą. Kokie Jūsų for
malūs santykiai su naujuo
ju konsulu? Kas kam paval
dus? 

— Užsienio reikalų ministe
rija, paskirdama karjeros ge
neralinį konsulą, Čikagos kon
sulatą sugrąžino į jo turėtą 
ligi 1972 m. padėtį. Ministras 
A. Saudargas pranešė, kad 
mane palieka ir toliau eiti 
garbės konsulo pareigas, ne
nurodydamas jų apimties. Jo
kių formalių santykių su nau
juoju konsulu nesame aptarę, 
nes dar ir laiko tam nebuvo. 
Dirbame kartu, talkininkauju 
ir padedu jam įsikūrimo dar
buose, kurie nėra tokie lengvi 
ir paprasti, ypač kad mūsų 
visuomenė labai jautri bet ko
kiems pasikeitimams. Esu tik
ras, kad ateityje dirbsime, kur 
reikės, bendrai, nes mūsų visų 
pagrindinis tikslas rūpintis 
Lietuvos piliečiais šiame kraš
te, plėsti komercinius bei kul
tūrinius ryšius ir tinkamai 
kurti Lietuvos įvaizdį svetim
taučių tarpe. 

— Vasario mėnesio „Pa
saulio lietuvyje" rašoma, 
kad po nepriklausomybės 
paskelbimo 1990 m. į Čika
gą atvyko 10,000 emigran
tų iš Lietuvos. Gal trys 
šimtai jų balsavo Lietuvos 
prezidentiniuose rinki
muose Čikagoje. Ką tie 
skaičiai reiškia? 

— Pirmiausia tektų pataisy
ti tuos skaičius. Čikagoje pre
zidentiniuose rinkimuose bal
savo per 600 naujai atvykusių 
Lietuvos piliečių. Ką tie skai
čiai reiškia? Jei tą vertinsime 
pagal visus naujai atvykusius 
lietuvius į Čikagą, tai skaičiai 
nėra imponuojantys — maž
daug 6%. Iš kitos pusės, kai 
Čikagoje priskaičiuojame apie 
100,000 lietuvių kilmės žmo
nių ir koks jų skaičius dalyva
vo rinkimuose, tai tuomet 
naujai atvykusieji parodė di
desnį pilietin; susipratimą, 
negu jau anksčiau čia gyve
nantieji tautiečiai. Kodėl? To
dėl, kad Čikagoje rinkimuose 
dalyvavo iš viso apie 1,000 
balsuotojų. Jei atimsime iš to 
skaičiaus 600 naujai atvyku
sių, tai iš anksčiau čia gyvenu
sių balsavo tik apie 800 as
menų, arba 0.8%. Išvadas pa
sidarykime patys. 

— Tame pačiame žurnalo 
numeryje esate cituojamas, 
kad Valdą Adamkų pažįs
tate jau keturiasdešimt 
metų ir kad „tauta jį vyku
siai pasirinko, nors jam jau 
ir 71 metai". Ar galėtumėte 
tai praplėsti? 

— Nežinau, kaip galima 
praplėsti. Mano atsakymas 
amerikietei korespondentei 
buvo į jos klausimą, kad V. 
Adamkus jau 71 metų ir ar tai 
nebuvo jam kliūtis kandida
tuoti. Todėl ir atsakiau, kad 
amžius čia nebuvo esminis 
kandidato bruožas bei kliūtis, 
kuri kenktų jo kandidatūrai. 

— Naujajam prezidentui 
siūloma pasikviesti dar
buotojų ii profesionalų 
tautiečių, gyvenančių Va
karų pasaulyje. Kokia Jūsų 
reakcija tam siūlymui? Ar 

Jūs pats sutiktumėt ko
kioms valdžios pareigoms 
Lietuvoje? 

— Jei prezidentas norės ir 
manys, kad jam reikia profe
sionalios talkos iš užsienio, 
esu tikras, kad tai jis padarys. 
Ligi šiol, atrodo, to nereikėjo, 
išskyrus pagrindinį jo pata
rėją ir, kaip Lietuvos spauda 
rašo, jo bendražygį Raimundą 
Mieželį. Dėl mano asmeniško 
sutikimo šiuo metu atsakymo 
neturiu, o sprendimą dary
čiau, gavęs kvietimą. 

— Valdas Adamkus nei
giamai atsiliepė apie deso
vietizacijos planus, juos 
pavadindamas „begyjančių 
žaizdų draskymu", praei
ties vaiduoklių vaikymusi. 
Kokia Jūsų, kaip tarpas
meninių santykių specia
listo, nuomonė tuo reika
lu? 

— Manau, kad prezidento 
pareiškimas tam tikra prasme 
tų žaizdų negydo, o palieka at
viras. Ši problema yra jautri, 
skaudi ir sunkiai sprendžia
ma. Idealiai galvojant, tie, ku
rie savo darbais bei užimamo
mis pareigomis buvo tiesiogiai 
įsivėlę į savo tautiečių išdavi
mus, kankinimus bei jų nutei
simą, šiandien turėtų už savo 
praeities darbus viešai prašyti 
atleidimo ir parodyti atgailą. 
Bet tą turbūt gali padaryti tik 
didelės asmenybės. Nukentė
ję turėtų parodyti krikščioniš
ką atlaidumo dvasią. Tai idea
lus galvojimas, ko tikrai ne
įvyks. Apgailestauju, kad Lie
tuva per aštuonerius metus 
nepajėgė ar nesugebėjo šios 
problemos tinkamai išspręsti. 
Ar jai tas pavyks netolimoje 
ateityje, abejoju, nes lietuvis 
lietuviui dažnai yra didžiau
sias priešas ir krikščioniškos 
dvasios jų santykiuose dažnai 
trūksta. Ar tik laikas nebus 
tikriausias praeities žaizdų 
gydytojas? 

— Ačiū garbės konsului 
už šį įdomų pokalbį. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Taikomosios dailės galerijoje Vilniuje vasario 10 d. atidaryta vaikų su
kurtų žaislų paroda, „Lėlių paradas". Jaunieji parodos lankytojai įvertina 
eksponatus... Nuotr. Eltos 

Danutė Bindokienė 

To ir buvo galima 
tikėtis 

JAV vyriausybė vėl nusilei
do Izraeliui, kai jo premjeras 
Benjamin Netanyahu griežtai 
atsisakė vykti į Vašingtoną ir 
apskritai tęsti taikos pasitari
mus su palestiniečių vadu. Šį 
kartą kliūtis — JAV Valstybes 
sekretorės Madeleine Albnght 
kone ultimatumas, kad Izrae
lis privalo grąžinti palesti
niečiams 13 proc. West Bank 
srityje užgrobtos žemės. Be šio 
geros Izraelio valios parody
mo, palestiniečių vadas Yas-
ser Arafat nesutiko tęsti tai
kos derybų, nutrūkusių prieš 
kiek daugiau kaip metus. 

Galima suprasti arabų pasi
piktinimą Amerikos neryžtin
gumu ir nuolatiniu nuolai
džiavimu Izraeliui, o galbūt, 
geriau pasakius, nusilenkimu 
įtakingų JAV žydų spaudimui 
Atstovų rūmams. Prez. Bill 
Clinton tvirkina, kad savo rei
kalavimo atiduoti palesti
niečiams tą trylika procentų 
jų žemių neatšaukęs, tik da
vęs premjerui Netanyahu dar 
dvi savaites laiko apsispręsti. 

O kas bus po dviejų sa
vaičių? Ar JAV taikys kokias 
sankcijas Izraeliui, kaip taiko 
Kubai, Irakui, Iranui? Galbūt 
pagrasins sulaikyti milijardus 
dolerių, kuriais kasmet ram
sto Izraelio ekonomiką? Var
giai. Amerikos užsienio politi
ka yra ne tik dviveidė, bet 
daugiaveidė. Kai kurioms val
stybėms ji labai griežta, reika
laujanti laikytis įvairių nuo
statų ir tarptautinių taisyklių; 
kai kurioms (pvz., Kinijai, Ru
sijai ir, žinoma, Izraeliui) su
teikiamos įvairios lengvatos, 
nepaistant gausių žmogaus 
teisių pažeidimų, svetimų že
mių grobstymo, atviros ar už
maskuotos agresijos prieš kai
mynus. 

Tačiau tas nuolaidžiavimas 
JAV prezidentui tikrai neiš
eina į naudą ir populiarumo 
nepakelia, nei savo piliečių 
tarpe, nei užsienyje. Šiuo 
metu prez. Clinton nepaten
kinti ir žydai, kad jis apskritai 
drįso siūlyti pasitraukti iš 
West Bank. Jie nesutiko ati
duoti palestiniečiams ne tik 
13 nuošimčių, bet ir 9 ar 4, 
užimtos teritorijos, tvirtinda
mi, kad tai sudarytų pavojų 
Izraelio saugumui. Deja, ne
kalbama, apie pavojų, kurį 
toks užsispyrimas daro Arabų 
pasaulio srityse, kur palanku
mas Amerikai mažėja su kiek
vienu nuolaidžiavimu žydams. 

Negalima kaltinti Izraelio 
ministro pirmininko, kad jis 
moka vykusiai manipuliuoti 
Vašingtoną ir yra jau ne kartą 
įsitikinęs, kad iš JAV vyriau
sybės patarimų, įspėjimų, 
pasiūlymų ir įtikinėjimų, kaip 

iš to tuščio debesio, jokio 
„lietaus" nebus Valstybes 
sekretores įteiktas pasiūlymai 
grąžinti palestiniečiams Vj% 
užimtos teritorijos skambėjo 
jau beveik kaip ultimatumas. 
bet ir į jį nutarta nekreipti 
dėmesio. Benjamin Netanya
hu gerai žinojo, kad ne jam, o 
Vašingtonui, teks nusileisti. Ir 
taip įvyko — išsiderėtos dvi 
papildomos savaites, kurių 
metu jis galės sustiprinti opo
ziciją prezidentui Clinton ne 
tik savo valstybėje, bet Ameri
kos žydų tarpe. Turbūt tik 
visiškas naivuolis tikėtų, kad 
po tų dviejų savaičių Izraelis 
pasitrauks iš West Bank ir 
sės su Yassar Arafat prie tai
kos derybų stalo. 

Galbūt vienintelis nežino
masis šioje dramoje yra JAV 
prezidento žmonos Hillary 
Rodham Clinton praėjusią sa
vaitę pokalbyje su žydų ir 
arabų jaunimu tarytum ne
tyčia išsitartas teigimas apie 
palestiniečių valstybės su
kūrimo galimybę. Baltieji rū
mai prezidento žmonos žo
džius skubiai paneigė, bet kai 
kuriuose JAV politikos sluoks
niuose manoma, kad ir jos 
pasisakymas apie palesti
niečių valstybę, ir nedelsiant 
iš Vašingtono pasigirdęs pa
neigimas nebuvo atsitiktinis. 
o subtilus spaudimas Izraelio 
vyriausybei. 

Nėra abejones, kad sunkiau
sia bet kurioje pasaulio dalyje 
įgyvendinti taiką, jeigu patys 
žmonės iš tikrųjų jos nenori, o 
tik „dėl akių" sutinka derėtis. 
Karas, nepaisant, ar vyksta 
tarp valstybių, ar krašto vi
duje, yra daug kam ir pelnin
gas, ir patrauklus, todėl daž
nai paliaubų sutartys neturi 
jokios praktiškos naudos. Iz
raelis jau ne kartą pareiškė 
norą užbaigti konfliktus su 
palestiniečiais. Konkrečiau
sias pažadas buvo padarytas 
1993 metais Oslo mieste. Bet, 
kaip ir buvusieji praeityje, 
liko tik pasirašyto susitarimo 
popieriuje. 

Tačiau tuo pačiu metu pa
stovesnei taikai vilties žibu
rėlis sužibo kitoje planetos 
pusėje, būtent — Airijoje. Sek
madienį Dubline įvykusiame 
Sinn Fein suvažiavime buvo 
nutarta remti susitarimą dėl 
tolimesnio Šiaurės Airijos val
dymo ir galbūt tuo pagaliau 
priartinta valanda, kai katali
kai ir protestantai, britai ir ai
riai galės vieni šalia kitų gy
venti, nebijodami teroristų 
bombų, atentatų, areštų ir 
persekiojimų. O tai jau tikrai 
prasminga Motinos dienos do
vana visoms Šiaurės Airijos 
motinoms. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
14 PETRAS MATEKŪNAS 

Tęsinys 
Projektas vyskupų buvo priimtas be pataisų ir 

pasiųstas A. Voldemarui. 18 jo gavo atsakymą, kad „šį 
projektą vyriausybė priima, kaip būsimų derybų for
malų pagrindą". Taip pat arkiv. Matulaitis parašė, kai 
užbaigė konkordato projektą, Ap. Sostui pranešimą 
apie bažnytinius reikalus. 

Arkiv. J. Matulaitis atliko du didelius savo tautai 
darbus: paruošė naujos bažnytinės provincijos projek
tą, kurį Sv. Sostas patvirtino, apaštalinę konstituciją 
„Lituanorum gente" ir tos konstitucijos įvykdymo ak
tą. Taip pat dar paruošė Lietuvos konkordato projektą 
su Šv. Sostu. 

Tą dieną, kai rašė Šv. Sostui pranešimą, jautėsi la
bai blogai. Vidurnakty jis pajautė didelius vidurių 
skausmus. Tuo metu buvo karo stovis ir nakties metu 
niekam neleidžiama pasirodyti gatvėje. Buvo gautas 
leidimas iš komendanto atvykti gydytojui. Apie 1 vai. 
nakties metu atvyko dr. VI. Kairiūkštis, kuris nustatė, 
kad jau trūkęs apendicitas. Arkivyskupas neštuvais 
buvo nuneštas į prof. Aleks. Hagentorno kliniką ir 
padaryta operacija. Nors operacija pavyko gerai, bet jo 

neišgelbėjo. 1927 m. sausio 27 d. arkiv. Matulaitis 
mirė. Iš klinikos jo palaikai su karstu buvo nunešti į 
marijonų bažnytėlę, o iš ten į baziliką ir po pamaldų į 
jos kriptą. Per pamaldas, kurios įvyko bazilikoje, daly
vavo moksleiviai, studentai, Kauno kunigų seminari
jos klierikai, kapitula, kunigai, vyskupai, valdžios, sei
mo, kariuomenės, diplomatų, baltgudžių, latvių atsto
vai, darbininkai, miesto ir apylinkės gyventojai. 

Arkiv. J. Matulaičio palaktai iš bazilikos kriptos, 
kurioje išgulėjo septynerius metus, buvo išvežti į Ma
rijampolės bažnyčią. Išlydėjimo iškilmėse dalyvavo ku
nigai, vyskupai, arkiv. Matulaičio gerbėjas vysk. Hen
rikas Przezdzueckis ir didelė žmonių minia. 

Perkėlus arkiv. J. Matulaičio palaikus į Marijam
polę, buvo užvesta beatifikacijos byla. Pirmas informa-
tyvinis procesas pradėtas 1953 m. Romoje. 1959 m. 
jam buvo pripažintas Dievo Tarno titulas, o 1971 m. 
byla perkelta į aukštesnę instanciją. 

Arkiv. Jonas Ciepliakas 

Kai vysk. Jurgis Matulaitis pasitraukė iš Vilniaus 
vyskupijos valdymo, jo vietoje 1925 m. gruodžio 14 d. 
buvo paskirtas arkiv. J. Ciepliakas, buvęs Mogilevo 
arkivyskupijos Apaštališkasis administratorius. Apie 
tai. kad jis paskirtas Vilniaus arkivyskupijos valdyto
ju, sužinojo būdamas Amerikoje, lankydamas lenkų 
telkinius. Jo ingresas buvo paskirtas 1926 m. kovo 25 
d. Belankydamas lenkų telkinius, apsirgo plaučių už

degimu. Mirė 1926 m. vasario 17 d. Passaice, New Jer-
sey. Jo palaikai buvo atvežti į Vilnių ir palaidoti bazi
likos požemio kriptoje. Tai buvo pirmasis arkivysku
pas Vilniaus arkivyskupijoje. 

Arkiv. J. Ciepliakas, kai jis buvo Mogilevo arkivys
kupijos apaštališkasis administratorius, lietuviams 
buvo palankus, teisingas. Lietuvių neskriaudė, kaip 
vėliau arkiv. Romualdas Jalbžykowskis, bet padėjo. 
Kai pas jį kreipėsi, kurie gyveno Petrapily ir jo apy
linkėje, lietuvių pamaldų reikalu, jis leido visose Pe
trapilio bažnyčiose, kur lietuviams patogiau, įvesti lie
tuviams pamaldas. 

Arkiv. Romualdas Jalbžykowskis 

Vysk. J. Ciepliakui mirus, jo vietoje 1926 m. bir
želio 24 d. buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos val
dytoju Lomžos vysk. Romualdas Jalbžykowskis. Lietu
viai ir gudai, kai sužinojo, labai nusiminė, nes ką gero 
iš jo tikėtis maža vilties tebuvo. Jau prieš I pasaulinį 
karą, kai jis buvo Seinų kunigų seminarijos profeso
rium, pasireiškė kaip didelis lenkų šovinistas. Jį į Sei
nų kunigų seminariją pakvietė 1902 m. vysk. Antanas 
Baranauskas, kai baigė Petrapilio Dvasinę akademiją. 
Seinų kunigų seminarijoje iš pradžių dėstė lotynų ir 
lenkų kalbą, o vėliau Šv. Raštą, katechetiką, pedago
giką ir kitus dalykus. 1908 m. jis buvo paskirtas net 
regentu. 

Kai tik jis tapo regentu, turėdamas didelę įtaką ne 

tik kunigų seminarijoje, bet ir kurijoje, tuojau ivede 
savo tvarką: į kunigų seminariją įvedė lenkų kalbą, 
griežtai persekiojo lietuvių klierikų lietuviška veiklą. 
uždraudė jiems skaityti lietuvišką spaudą ir rašyti į 
lietuviškus laikraščius, dėjo visas pastangas, kad lie
tuvių klierikai nepatektų į Petrapilio Dvasinę akade
miją, o į kunigų seminariją, kuri buvo beveik lietuviš
ka, priėmė pagal jo nustatytą tvarką — pusę lietuvių 
ir pusę lenkų. Daug lietuvių klierikų dėl jo persekioji
mo iš seminarijos turėjo pasitraukti. Žodžiu, lietuvių 
klierikams jis buvo ne kaip dvasios tėvas, bet kaip len
kas šovinistas (Apie arkiv. R. Jalbžykovvskį žr. L. E. 
DC tomą, psl. 266). 

Iš pat pradžios, kai tik arkiv. Jalbžykovvskis atvy
ko į Vilnių, lietuviams pasirodė palankus. Bet tas jo 
^palankumas" greitai pasireiškė per jo ingresa. kuris 
įvyko 1926 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus katedroje. 

Ingreso metu popiežiaus paskyrimo bule buvo per
skaityta tik lotynų ir lenkų kalba. Visuomet per ing-
resą būdavo perskaitoma ir lietuvių kalba. Tas papro
tys buvo išlaikytas net caro okupacijos metu. o jis tą 
paprotį sulaužė. Svarbiausias jo motyvas, kai lietuviai 
jam pareiškė nepasitenkinimą, popiežiaus bules skai
tymas turi būti atliekamas tik lotynų ir tos valstybės 
kalba, kurioje yra arkivyskupija. Skaityti popiežiaus 
bulę dar lietuvių kalba, anot jo. butų per daug skaity
mo. Tai toks jo buvo pasiaiškinimas. O lietuvių tei
sėms iškelti, tai jis pažadėjo rytojaus dieną aplankyti 
Šv. Mikalojaus bažnyčią. įBus daugiau) 
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TAUTOS VERTYBĖS 
SUGRĮŽTA 

Per Lietuvos prezidento 
inauguraciją pirmasis patran
kos šūvis nuaidėjo už tautą. 
Už tėvynėje ir išeivijoje gyve
nančią. Už tuos, kurie, 
didžius darbus nuveikę, guli 
gimtoje ir svetimoje žemėje. 
Už tuos, kurie dar ateis ir 
išeidami anapus paliks 
gimtąją žeme blaivesnę, do
resnę, teisingesnę. 

Kauno mokytojų švietimo ir 
kultūros centre dirba Tautos 
vertybių klubas „Verdenė". J. 
Tumas-Vaižgantas ieškojo 
„deimančiukų", o „Verdenė" 
ieško žėručių, kurių pilna 
mūsų dirvose, nors žinia-
skaida lengviau randa sprog
dintojų, savižudžių, laisvo el
gesio mergelių. „Ieškok kaip 
alkanas duonos — ir rasi", — 
tai mūsų šūkis. Šiam klubui 
labai rūpi lietuvybės išlai
kymo dalykai pasaulyje. Buvo 
surengta konferencija „Tauta 
ir kalba". Joje buvo skaitomi 
tokie pranešimai: „Vilnius — 
pasaulio baltistų centras" 
(akademikas Zigmas Zinke
vičius), „Vasario 16-osios gim
nazija ir Vokietijos lietuviai" 
(kunigas Kazimieras Senkus), 
„Lietuvybės būklė JAV" (Ge
diminas Kačenauskas), „Var
dai senojoje ir dabartinėje 
kultūroje" (Bronys Savuky
nas), „Lietuvių išeivių jaunuo
menė ir tėvynė" (Aušra La-
sauskaitė), „Mokykla — lietu
vybės palaikymo šaltinis Ka
nadoje" (Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veikėjos Gie
dros Paulionienės atsiųstos 
medžiagos pagrindu prane
šimą perskaitė Mokytojų cent
ro darbuotojas Vitas Lazaus
kas). 

Tautos vertybių klubas 
džiaugsmingai sutiko žinią, 
kad jaunas, garsus sportinin
kas :$arunas Marčiulionis be 
atlyginimo išeivijoje rūpinsis 
jaunų tautiečių kūno ir sielos 
sveikata. Ypač džiugu, kad jo 
akys mato Vakaruose natū
raliai vykstančią, labai skau
džią jaunų lietuvių nutau
tėjimo problemą. 

„Verdenei" rūpi dvasingumo 
sugrąžinimas mūsų tautai. 
Tuo tikslu ji bendradarbiauja 
su Palaimintojo Jurgio Matu
laičio namų kapelionu mon
sinjoru Kazimieru Senkumi, 
grįžusiu į tėvynę po 56-rių 
metų Vakarų tremties. Įvyko 
šie bendri renginiai: „Baž
nytinės muzikos grožis", "Ora 
et labora", „Adventas — Kris

taus Karaliaus laukimo me
tas", „Šv. Kazimieras — lietu-
vos globėjas", „Giedokime 
kartu". 

Prisiminti žuvusius tautos 
didvyrius — svarbu ir pras
minga. Buvo surengtas kuni
go kankinio Juozo Zdebskio 
10-tųjų mirties metinių mi
nėjimas, kuriame pagrindinį 
pranešimą perskaitė kun. Ro
bertas Grigas. 

Lietuvos laisvės gynėjams 
skirta Antaninos Garmutės 
trilogija — „Išėjo broliai", 
„Motinėle, auginai" ir „Tėvo 
vasara" — buvo deramai pris
tatyta Kauno žmonėms. 

Daug tautos vertybių mūsų 
gyvenime: tai mergaičių ka
sos, tradiciškai ir savitai ku
riami tautiniai drabužiai, ma
mos, kurios nepalūžta, au-
gindamos gausų būrį vaikų, 
vertingos kultūros priešpa
statymas menka ertei, skaid
rės, kuriame toks gražus 
Kryžių kalnas ir tokios žymios 
Lietuvos žmonių įmintos 
pėdos — visko neišskaičiuosi. 
„Verdenės" veikloje dalyvauja 
poetas oratorius Juozas Ardzi-
jauskas, Tautos kultūros isto
rijos dėstytojas Zigmas Tama-
kauskas, Teresė Varnagirie-
nė, su jaunimo ansambliu 
skrajojanti po Lietuvėlę, taip 
pat mokytojai ir mokiniai. 

Vaikai ir jaunuoliai ateina 
— tik uždek žiburį, ir jie at
skris kaip paukščiai. Nesi-
bodės apžiūrėti tai, kas sukur
ta prieš šimtą metų. Nuotrau
koje jūs matote „Verdenės" 
valdybos narius, Mokytojų 
centro darbuotojus Alvydą Ba
kutį, Vitą Lazauską ir šių 
eilučių autorę, apžiūrinėjan
čius mano močiutės rank
šluostį, išaustą 19 šimtmečio 
pabaigoje. Fone — šiomis die
nomis mokinių darbščių ran
kų apnerti rankšluosčiai. Tai 
kruopštumo ir kantrybės rei
kalaują darbai. Parodą „Iš 
kraičio skrynios" paruošė 
mokytojos Vilija Kudirkienė, 
Alisa Siniauskienė ir Vilija 
Ratautienė. Įdiegti meilę seno
sioms vertybėms visai nesun
ku — tik reikia, kad pačios 
mokytojos labai tą darbą 
mylėtų. 

Taigi nebijokime, kad aukso 
troškulys parklupdys mūsų 
jaunimą. Pagarba senoliams, 
noras kurti, tikrojo grožio su
pratimas niekada neišnyks. 

Aldona Gricienė 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Tautos vertybių klubo „Verdenė' 
švietimo ir kultūros centre. 

valdyba apžiūrinėja XIX šimtmetyje išaustą rankšluosti Kauno mokytojų 
Nuotr. Felikso Kerpausko 

KNYGA APIE LEMTINGĄ LIETUVOS 
GYVENIMO LAIKOTARPĮ 

pavojingo tink o, išgelbė
damas savo gyvybę. Autorius, 
mano klasės draugas, že
maitis, baigęs garsiąją Kražių 
gimnaziją, kurią didžiausiam 
mūsų visų nusivylimui, tuo
metinė tautininkų valdžia 1935 
metais uždarė, palikdama 
plačiausią apylinkę be taip rei
kalingo švietimo židinio. Abu 
baigėme gimnaziją 1934 m. 
Jus pasuko į Karo mokyklą, aš 
— į Vytauto Didžiojo universi
tetą, pasirinkęs studijuoti kal
bas. Autorius gana objektyviai 
vaizduoja savo mokslą Karo 
mokykloje, kurią baigė XIX 
laidoj 1938 m. kartu su 141 
kariūnu, kurie buvo pakelti į 
leitenanto laipsnį. Jis taip pat 
pateikia ir savo gausios 
šeimos trumpą istoriją, aprašo 
savo vaikystę, įdomiai nu-
piešdamas svarbų kaimo ves
tuvinių apeigų piršlio korimą, 
kai tekėjo jo sesuo Antanina. 

Aleksaadras, baigęs pra
džios mokyklą, labai troško 
mokytis toliau, bet tėvai 
norėjo, kad jis būtų ūkininką0 

Tačiau jis net su ašaromis vos 
išsiprašė, pažadėdamas ma
mai eiti į kunigus, kol paga-

N'ors autorius prisipažįsta, 
neturįs rašytojo gabumų, bet 
£ knyga skaitoma su įdo
mumu, nes besikeičiantys pa
saulio įvykiai paveikia Lietu
vos ir paties autoriaus gyve
nimą, kai jam tenka atsidurti 
gan pavojingose situacijose. 

&iu<> lii'tuviu tautai kritišku 
laikmečiu daug jaunų vyrų, 
ypač karių, neteko savo bran
giausio turto — gyvybei. 
Trina'; Aleksandras Atutis, 
lyg tas ijugurys. išsinėrė iš gy
venamojo laikotarpio laiko 

liau jie sutiko- Taipgi jis 
įstojo į Kražių „Žiburio* gim
naziją, prieš tai baigęs Šilalės 
keturklasę vidurinę mokyklą. 
1929 m. išlaikęs papildomus 
lotynų k. egzaminus, „sėdėjau 
5 klasės suole", rašo autorius. 

Toliau jis rašo jau apie savo 
tarnybą Lietuvos kariuomenė
je, Priešlėktuvinės apsaugos 
rinktinėje, kuri buvo įsikūrusi 
Aukštojoj Panemunėj, netoli 
nuo Karo mokyklos. Čia jis pa
teikia keletą įvykių, labiau 
įstrigusių atmintin. Vienas jų 
susijęs su pavojumi gyvybei. O 
tai įvyko Palangoje. Jisai su 
draugu išplaukė į jūrą papras
ta valtimi šiaip sau paplau-
kinėti, bet bangos apvertė 
valtį ir jie pradėjo skęsti, nes 
buvo tolokai nuo kranto nu
plaukę. Laimei, pro šalį plau
kęs kateris, juos išgelbėjo lyg 
per stebuklą. 

Okupavus sovittams Lie
tuvą, Atutis jau pasidarė Rau
donosios armijos karys. Jam 
teko parodyti daug apsukru
mo, takto, kad išvengtų arešto 
arba kelionės į Sibirą. Čia yra 
įterptas ir jo draugo, buvusio 
tremtinio, laiškas. Buvęs leite
nantas Antanas Kneita labai 
vaizdžiai nušviečia 1941 m. 
birželio 14 d. trėmimus, tą 
ilgą pavojingą kelionę gyvuli
niuose vagonuose, kol jie pa
galiau pasiekė Norilsko lagerį, 
kur jie buvo apgyvendinti 
7-ajame barake. 

Kitas epizodas irgi yra įdo
mus apie karo pradžią ir at
sipalaidavimą iš Raudonosios 
armijos. Iš jo dalinyje buvusių 
24 karių tik 14 pavyko palikti 
fronto liniją ir patraukti į va
karus. Būdami keletos kilo
metrų atstu, jie pasistengė 
įsigyti civilius rūbus, kad ne
patektų vokiečiams į nelaisvę. 

Trečiojoj daly Atutis vaiz
duoja civilio gyvenimą. Neil
gam apsistojęs Vilniuje, grei
tai turėjo jį palikti, nes rusų 
lėktuvai ėmė bombarduoti 
miestą. Tada lietuviai buvę 
karininkai nutarė stoti į prieš
lėktuvinės apsaugos dalinius, 
norėdami bent kiek apsaugoti 
miestą nuo rusų lėktuvų puo
limų. Taip jis buvo paskirtas 
baterijos vado pareigoms, kur 
savo žinioje turėjo 3 prieš
lėktuvinius pabūklus ir būrį 
lietuvių karių, apie 20 vyrų. 
Vokietis karininkas pamokė 
juos, kaip tuos pabūklus nau
doti. Jiems pasisekė numušti 
ne vieną rusų lėktuvą. Bet vis 
tiek mieste kilo panika, gyven
tojai emė bėgti. Atvykusios 
karių žmonos su ašaromis 
meldė atleisti jų vyrus iš ka
riuomenės, bet vokietis kari
ninkas griežtai atsisakė. Tada 
Atutis nuvyko pas vyr. štabo 
atstovą ir išgavo sau ir savo 
vyrams atleidimą iš kariuo
menės birž. 29 d. 

Ketvirtojoj daly autorius ap
rašo liūdną traukimąsi iš Lie
tuvos. Bet jis dar suspėja susi
rasti savo sužadėtinę Jadvygą, 
atvykusią iš Vilniaus į tėviškę 
netoli Alytaus. Su ja patrau
kia Vokietijos link. Laimingai 
jie susituokia Žaliosios baž

nyčioje liepos 15 d. Dar reikėjo 
pasiekti Vilkaviškį ir išgauti 
iš vokiečių leidimą pereiti sie
ną. Laimė ir čia nusišypsojo, 
nes kaip tik susitiko brolį, 
anksčiau pabėgusį į Vokietiją, 
kuris dabar dirbo vokiečių da
liniuose kaip vertėjas. Aplan
kęs gimtinę Vytogalą ir gi
mines, pagaliau pasiekė Tau
ragę ir čia įsėdo į paskutinį 
traukinį, einantį į Vokietiją. 
Per Štetiną pagaliau pasiekė 
Vieną. Taip rugsėjo 12 d. jie 
pradėjo naują gyvenimą. 
Tačiau ir čia neilgai te-
užsibuvo. Kai sąjungininkai 
bombomis pavaišino Vieną, jie 
iškeliavo į Drezdeną ir bandė 
ten įsikurti, deja, nepavyko, 
tada jie pasuko į mažesnius 
miestukus, kur viename rado 
darbą duonos kepykloje. 

Pirmąsias Kalėdas šventė 
svetur su giesmės JStille 
Nacht" garsais. Bombardavus 
Drezdeną, jie leidosi tolyn į 
vakarus ir taip vasario mėn. 
pasiekė Goetingeno miestą, o 
iš ten į Reyershausen su 
žmonele, kuri jau laukėsi 
pirmgimio. Čia irgi gavo darbą 
keplykloje, o žmona pagimdė 
sūnelį. Pajutę pavojų iš rusų, 
kurie ieškojo pabėgėlių, kad 
grąžintų tėvynėn, nutarė 
trauktis dar toliau ir pasuko į 
Greveną, kur buvo didžiulė 
pabėgėlių stovykla, tvarkoma 
IRO. 

Penktojoje dalyje autorius 
aprašė, kaip jis atsidūrė britų 
kariuomenėje. Mat britų ka
rinė vadovybė spaudoje siūlė 
visų tautybių kariams tarnau
ti sargybų kuopose už atlygi
nimą. Atutis su kitais 8 lie-
viais karininkais liepos 2 d. 
nuvyko į Osnabrueck ir buvo 
priimtas į tarnybą. Po 4 sa
vaičių apmokymo jis gavo 
^Junior Intendant" laipsnį ir 
24 vyrų būrį, nuo 30 iki 40 
metų amžiaus, kurie savo 
šeimas paliko styvyklose. Jo 
būrys pasirodė geriausiai, to
dėl Atučiui buvo pavestos kuo
pos vado pareigos. Savo 
būstinę turėjo Wįllich mieste
lyje. 

Bet nors ir britams tarnau
dami, lietuviai nepamiršo Lie
tuvos. 1949 metais jie iškil
mingai šventė Vasario 16-
osios šventę. Kazio Skaisgirio 
paruoštas, vyrų choras ir so
listė Juzė Augaitytė puikiai 
atliko programą. 

Amerikai pradėjus įsileisti 
pabėgėlius iš Vokietijos, jis 
gavo iš sesers Sofijos Myko
laitienės, gyvenančios Čika
goje, iškvietimo dokumentus 
ir turėjo iš britų tarnybos pa
sitraukti. 1949 m. gegužės 25 
d. jie buvo perkelti į Ventvorto 
pereinamąją stovyklą, nuvežti 
į Bremeną, sėdo į „General 
Hollbrook" laivą ir birželio 21 
d. išplaukė per Atlantą į 
Naująjį pasaulį pas seserį. 

Įsikūrimas Amerikoje nebu
vo lengvas. Fizinis darbas 
buvo gyvenimo pagrindas be
veik visiems atvykusiems. Bet 
Atučiai čia išaugino 2 sūnus ir 
dukterį, dukart pirko nuosa
vus namus, kol, išėję poilsin. 

persikėlė į saulėtąją Kalifor
niją, į San Francisco, nes jų 
vaikai jau ten gyveno, sukūrę 
savas šeimas. Tačiau didmies
tis Atučiui buvo nemielas, 
todėl jis persikėlė į mažą 
miestuką Pleasant Hills, tarp 
aukštų kalnų pasidžiaugti 
užtarnautu poilsiu. 

Atučio knygos dienoraštiniai 
išgyvenimų vaizdai, perduoda
mi nuoširdžiu stiliumi, skirs
tant tekstą į atskirus skyre
lius pagal tematiką, patraukia 
skaitytoją. Tie nemeluoti per
gyvenimai, tarnaujant net ke
turiose skirtingose kariuo
menėse ir autoriaus sugebė
jimas prisitaikyti, saugojant 
savo gyvybę, pririša dėmesį ir 
atskleidžia to laikotarpio lie
tuvių jaunuolių dažnai tra
gišką, pilną pavojų būklę. 

Apol. P . Bagdonas 

BERŽAS 
Tai iki 20 m. aukščio už

augantis medis. Jo tošis balta, 
lygi, tik senų medžių kamieno 
— suaižėjusi. Beržas nuo seno 
yra daug kur naudojamas: jo 
šakos tinka pašarui, tošis ir 
mediena — baldams bei kurui, 
lapai ir pumpurai — vais
tams. Ir dar: pavasarį iš beržo 
kamieno sula varva. Suloje 
yra daug cukraus, mineralinių 
medžiagų, vitaminų, taip rei
kalingų pavasarį žmogaus or
ganizmui. Sula varvinama 
taip: pasirinktame aukštyje, 
pvz., 70 cm nuo žemės, beržo 
kamiene išgręžiama 3-4 cm 
gylio skylė, į ją įstatomas me
talinis arba medinis latakėlis, 
kuriuo sula teka į indą. Iš vie
no gręžinio per parą gali pri
lašėti keli litrai sulos. Sulą 
reikia suvartoti greitai, nes ji 
greitai pradeda rūgti. Sula — 
puikus gėrimas, ją galima pa
skaninti spanguolių sultimis. 
Pasibaigus sulos tekėjimui, iš
gręžtoji skylė švariai išvalo
ma, užkalama mediniu kaiš
čiu, kurio galas nupjaunamas 
prie pat kamieno. Šitaip ber
žas apsaugomas nuo medžio 
grybo ir kitų ligų. 

Vaistams vartojami ir beržų 
pumpurai bei lapai. Pumpurai 
skinami anksti pavasarį, dar 
neišsiskleidę. Džiovinami pa
vėsyje atvirame ore, gerai 
vėdinamoje patalpoje. Lapai 
skinami žydėjimo metu, kol 
dar gv^žni ir kvapūs. Džio
vinami taip pat kaip pumpu
rai. Pumpurų ir lapų nuoviras 
skatina šlapimo išsiskyrimą: 
jais gydomas šlapimo pūslės 
uždegimas, skrandžio sutriki
mai. Pumpurų nuoviras skati
na tulžies išsiskyrimą, karš
tomis jų voniomis gydomos eg
zemos. Beržų sula geriama, 
sergant angina, furunkulais, 
ilgai negyjančiomis opomis ir 
nusilpus organizmui. Pum
purų ir lapų nuoviru plauna
ma galva. Jame esantis degu
tas ir kitos medžiagos dezinfe
kuoja odą, naikina pleiskanas, 
stiprina plaukų šaknis, o nuo 
stiprios koncentracijos nuovi
ro plaukai pagelsvėja. 

„Medicina ir dar kai kas 
vi8iem8",1998 m. Nr. 8/92. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasringlon, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTCMOBUO. NAMU. SVEKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frante Zapots ir Off Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 We*t 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tel. 617-520-1853 

GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
REALTORS 

(773) S8t5959 
(708)425-7160 

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

Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas turintis CDL 
leidimą. Kreiptis tel. 773-
582-1473. Kalbėti angliškai 

Valymo da rbams ieškomi as
menys. Tik dienomis. Turi turėti 
auto. Reikia važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. $6 j vai. 
Skambinti Stasei po 6 vai. vakaro, 
tel. 708-652-2110. 

(monei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St, Chicago, tel. 773-
735-5667. 

CUV PfiD/OMR 

As one of America's largest and 
tastest growing LTL carriers. we're 
nding right with you wffii a strong 
sense of teamvrork and high ettūcal 
standards. We seete qualmed Local 
Owner Operatore for our City P&D LTL 
Operation in Chicago. Min. 1 yr. vert-
fiable tractor traiier exp wrtfim the bst 
3 yrs. needea, w/HAZMAT & doubies 
endorsements and an acceptaMe 
drtvmg record. Appltants mint be 
abte to effecOvety communtcate m 
Englteh. 

In return for your efforts, enjoy tne 
advantages of weetiy seMements. pati 
miieage and iiabiHty insurance and a 
year round operation. Interested? 
Appiy in person Monuay - Frtday, 
9am - 5pm, or call for an appotntment 

^IJ^L 
MOKKUNESMC IW 

MOTOMS MOTOR LIKS, MC. 
4711 Lamiate 
Lyorn, IL HS34 

701-442-7450 

Išnuomojamas 
2 mieg. butas. Kreiptis: 

3004 W. 65 St, Chkago, 
tel. 773-471-0720. 

Reikalingi darbininkai 
turintys praktikos „siding" 

ir „soffit" darbuose. 
Kreiptis tel. 708-728-0208. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel.: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

Panevėžio „Tulpes" audinių gamyklos atstovas (viduryje) Andrius Bučas, 
Šiuo motu Kyvi-'iantiH VVheelinR, IL, ir jo bičiuliai prie ..Tulpės" prekysta
lio Jaunimo centro muRėje. Nuotr Indrės Tijūnėlienė* 

m m mm 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAS KALTAS? 

Seimas ir jį sudarančios par
tijos ginčijasi dėl ministrų 
portfelių, Vagnorius ir vyriau
sybė valdo Lietuvą, o visų 
priešakyje stovi mūsų nauja
sis prezidentas Valdas Adam
kus. Gal dėlto be straipsnių 
apie jį ir neapseina beveik nė 
vienas „Draugo" numeris, o 
ypač netrūksta jo nuotraukų. 
Beveik kiekviename „Draugo" 
numeryje matome prezidentą. 
Daug apie jo veiklą suranda 
vietos pačiame pirmame 
JDraugo" puslapyje, kurį, nors 
ir ne su per dideliu įdomumu, 
perskaitau. Po truputį, ir vis 
dažniau, pradedu išgirsti ne
pasitenkinimo balsų. Sako 
žmonės, pirmas puslapis daro
si neįdomus, skaitome tik rim
tus straipsnius, redaktorės ve
damuosius, atsiminimus ir pa
našiai. Kas mėgsta pasigirti 
savo erudicija, tvirtina, kad 
skaito tik mokslo, meno ir lite
ratūros priedą, neužmiršdami 
priminti, kad perskaito ir poe
ziją. Religingesniuosius trau
kia trečiojo puslapio šeštadie
ninė rimties valandėlė. O pa
tys sąžiningiausi prisipažįsta: 
„Neturiu laiko visko skaityti, 
tai tik pasižiūriu į paskutinį 
puslapį, kai kurių vadinamą 
'pletkų' skyriumi, ir dar mir
ties pranešimus". „Prabundu 
iš ryto, pagriebiu laikraštį, 
žvilgt į priešpaskutinį ar Pet
kaus puslapį", — sako kai ku
ris skaitytojas, — „ir, jei ne
matau savo pavardės, supran
tu, kad aš dar gyvas, ir nuta
riu keltis iš lovos". 

Jau net prieš pat didžiosios 
JDraugo" antraštės galima 
matyti užrašą „Užsienio lietu
vių dienraštis". „Tai kodėl pir
mą puslapį užpildo žinios tik 
iš Lietuvos", — klausia kitas 

. skaitytojas, ir paberia ištisą 
eilę ten gvildenamų temų: nu
sikalstamumas, partijų vado
vai, Baltijos vienybė, Konsti
tucinis teismas, naikinamos 
ministerijos, ministrės šmeiži
mas, valstybės paslaptys, pre
zidentų pokalbis, opozicijos 
prieštaravimai, finansavimo 
problemos, koalicijos sutartis, 
švietimo reforma, ir t.t. „Lie
tuvą", — sako jis, — „myliu 
nemažiau negu kiti, bet kodėl 
neprastumti į pirmą puslapį 
žinių ir apie užsienio lietuvių 
gyvenimą?" 

„Gal ir nebloga mintis", — 
staiga prasiveržia ir kitam po
kalbio dalyviui, — „ypač jei re
daktorė sutiktų leisti bent tru
putį daugiau skaitytoją masi
nančias straipsnių antraštes, 
panašiai kaip ir angliški laik
raščiai rašo". Jis, matyt, įker
ta ir anglišką spaudą, iŠ ku
rios pasimokęs, siūlo skaity

tojų dėmesį patraukti su mū
sų lietuviško gyvenimo ant
raštėmis" „Jaunimas atsisako 
šokti", „Atvyko čigonų baro
nas", „Wall Street Journal 
puola prezidentą", „Užsidaro 
Dainava?", „Garbės teismas 
nuteisė bendruomenę", „Kova 
dėl tautinių rūbų dar nebaig
ta!", „Sabotažas dėl Lietuvių 
operos autobuso?", „PLB ne
pripažįsta Lietuvos", „Atviras 
žodis apie madų parodas", 
„Fondo užkulisiai" ir daug gal 
dar geresnių. 

Lietuvoje šiuo laiku jau ge
rokai toliau pažengta. Kad ir, 
pavyzdžiui, toks „Lietuvos ai
do" straipsnis apie „mūšį dėl 
numirėlių". Su tokiomis pat
raukliomis antraštėmis, pa-
dvigubėjus skaitytojų skaičiui, 
ir Draugo fondo nebereikėtų. 
Bet ir „Draugas" jau pradeda, 
nors pamažu, bandyti pagy
vinti pirmąjį puslapį. Štai, ge
gužės 7 laidoje matome akį 
pagaunantį ir dėmesį priri
šantį straipsnelį pavadintą 
„Netoli popiežiaus rūmų nuai
dėjo šūviai". Lyg ir savaime 
kyla lengvai nenumalšinamas 
klausimas: „Kaip, kada ir 
kas?" Taip, kaip toje klasėje, 
kur literatūros dėstytojas už
davė savo studentams para
šyti apysaką, kurioje turėję 
būti, kaip ir kiekvienoje geroje 
novelėje, įpinta ir ko nors ka
rališka, šiek tiek paslaptingu
mo ir truputis „sekso". Jau po 
trumpos minutės nustebusiam 
profesoriui vienas studentas 
įteikė šį rašinį: „Princesė lau
kia kūdikio. Kas kaltas?" 

Aleksas Vitkus 
Lemont, IL 

„SVEIKS, VALIO!" 
D. BINDOKIENEI 

Reikia pasveikinti JDraugo" 
vyr. redaktorę Danutę Bindo-
kienę už jos puikų vedamąjį 
sportine tematika — „Tary
tum visai nusigyvenome" 
(JDraugas", 1998 m. gegužės 7 
d.). 

Redaktorė čia vykusiai pa
žvelgia į praeitį ir pristato 
1938 m. I Lietuvos Tautinę 
olimpiadą bei gražių Ameri
kos lietuvių sportininkų re
prezentaciją joje. Nurodoma, 
kad tada iš JAV tėvynėn buvo 
nuvykę 27 atletai, atstovavę 
dešimtį šio krašto lietuvių ko
lonijų. Sakoma, jog kiekvie
noje iš tų kolonijų buvo pa
sišventusių žmonių, žymiųjų 
to meto lietuvių visuomenės 
vadų, kurie nuoširdžiai rinko 
sportininkus, rūpinosi jų tre
niravimu, kaupė lėšas ir kt. 
Beje ji taip pat užsiminė ir 
apie daug šių dienų mūsų vi
suomenės bei sporto veiklos 
apraiškų, kurios vertos visų 
(ne vien tik sportininkų) dė-

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. gegužės 12 d. 

Pavasaris Gariūnuose, kur veikia pats didžiausias turgus Lietuvoje, f jį atvyksta pirkėjai ir pardavėjai net is 
Latvijos, Lenkijos ir, be abejo, Rusijos, nes čia galima pirkti ir parduoti viską. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Linas Žymantas, Maironio lit. mokyklos III sk mokinys, su savo Trakų 
pilies modeliu 

mesio. 
Pats rašinys buvo tikrai in

formatyvus bei iškalbus. Tai 
lyg ta pirmoji pavasario 
kregždė žadinanti viltį, jog, 
pagaliau, ir lietuviškasis spor
tas susilauks visuotino pri
pažinimo. Atsimenu senus 
laikus, kuomet 1950 metais 
teko būti savaitinio sporto 
skyriaus JDrauge" organizato
riumi ir redaktoriumi. Jau 
tuomet net ir JDraugo" redak
cijos žmonių tarpe būta balsų 
— kam tokio skyriaus reikia! 
Dabar, po beveik 50 metų, 
dėkui Dievui, šio dienraščio 
redakcijoje jau niekas neabe
joja tokio skyriaus reikalingu
mu bei nauda. Gaila tik, kad 
tas skyrius ir šiandien dar 
tebeturi tik vieną puslapį sa
vaitėje, panašiai kaip ir orga
nizacijų skyriai. O šiandien 
vien tik apie aukšto lygio Lie
tuvos sportininkų pasiekimus 
tėvynėje ir pasaulyje, būtų 
galima prirašyti bent porą 
puslapių per savaitę. 

Čia reikia atkreipti dėmesį, 
kad D. Bindokienės vedama
jame buvo vienas netikslu
mas. Jį paskaičius, buvo gali
ma susidaryti įspūdį, kad II 
Lietuvos Tautinėje olimpia
doje nedalyvaus nė vienas 
JAV lietuvių sportininkas. 
Čia turbūt buvo galvojama 
apie JAV lietuvių krepšinio 
rinktinę, kuri kaip žinome, 
1938 m. laimėjo olimpiados 
aukso medalius, o keli kiti 
JAV lietuviai krepšininkai 
olimpiadoje sėkmingai atsto
vavo Lietuvos komandas. 

Patikslinant informaciją, 
norisi pažymėti, jog iš JAV į 
šią vasarą Lietuvoje vyks
tančią olimpiadą, žada va
žiuoti desėtkas sportininkų (7 
lengv. atletikos atstovai su 
JAV rekordininku Tomu 
Pukščiu priekyje ir 3 plauki
kai). 

Taip pat reikia patikslinti ir 
II Lietuvos Tautinės olimpia
dos datą: ji prasidės birželio 
23 d. ir tęsis iki birželio 26 d. 
O birželio 27-30 d. vyks VI Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės 
(beje, jose gali dalyvauti bet 
kokio meistriškumo sportinin
kai ir jose JAV turėtų atsto
vauti apie 40 žmonių). Sporti
ninkų paradas bus vienas — 
bendras abiems renginiams ir 
jis įvyks birželio 27 d. Kaune, 
Dariaus ir Girėno stadione. 

Šios vasaros sportinių rengi
nių Lietuvoje tema esu numa
tęs paruošti JDraugui" dau
giau rašinių. O tuo tarpu 
sportinis „Sveiks, valio!" šūkis 
Danutei Bindokienei už jos 
nelauktą šūvį į mūsų sportui 
abejingos visuomenės ir vadi
namų „veiksnių" vartus (o gal 
ir širdis?). 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, IL. 

SĄSKAITOS? 

Skaitant dr. R. Kriaučiūno 
straipsnį „Gen. Adolfo Rama
nausko — Vanago išdavikas 
gyvena Kaune" (JDraugas", 

1998.03.24), man prisimena 
prieš keltą metų Kauno Karo 
muziejuje matyta V. Krėvės-
Mickevičiaus citata: JSrelius 
išnaikinom, tai ko dabar ste
bimės, kad aplinkui mus tik 
varnos skraido". O tų varnų 
Lietuvoje, atrodo, pulkais dar 
skraido, dangų užtemdo. Kai 
kurios tų varnų su dosniom 
„personalinėm" pensijom, ku
rias manyčiau, ne vienas užsi
tarnavo už mūsų tautos pat
riotų išdavimą, kankinimą, 
žudymą, trėmimą. Kai kurie 
tų, be abejo, iš rytų atvykusių 
varnų, pvz., buvęs generolas 
M. Prociuchanov, Vidaus rei
kalų ministro dosniai „gimta
dienio ir Kalėdų proga" apdo
vanojamas, sukeliant kelių 
buvusių mūsų partizanų su
prantamą pasipiktinimą 
(„Spjūvis į veidą tiems, kurie 
neišdavė Lietuvos", Jaetuvos 
rytas", 1998.04.07). Tuo tarpu 
lietuviai JAV iš mūsų čia pen
sininkų renka aukas, bandy
dami sušelpti skurde atsiradu
sius, be jokių „personalinių" 
pensijų buvusius partizanus! 

Savo straipsnyje dr. Kriau
čiūnas teigia, kad Jietuvių 
tauta nėra kerštinga, bet labai 
teisinga ir atlaidi". Nesmagu 
man, tačiau sutinku. Prez. V. 
Adamkus, spaudoje rašyta, 
yra neigiamai atsiliepęs apie 
desovietizaciją (jeigu tokia 
Lietuvoje iš vis yra) kaip begy
jančių žaizdų draskymų. Vadi
nasi, kaip ir LDDP genties 
valdymo laikais, toliau šluo-
kime šiukšles po kilimu! Bent 
nebus matyti. Su tuo negaliu 
sutikti, nes per šių metų Holo-
causto minėjime Izraelyje vie
no jų rabino malda, cituojama 
JAV spaudoje buvo: „Gailes
tingas Dieve, niekada neat-
leisk mūsų tautos žudikams!" 
OSI lyg ir tą pačią dūdą pučia. 
Tas man kvepia baisiai pana
šiai į kerštą, ir mums lietu
viams reikėtų iš to pasimoky
ti. Jeigu nepasimokysim, viso
kie akiplėšos mus ir toliau 
kvailiais laikys, o tokį „ir baž
nyčioje muša". 

Man jau seniai nusibodo bū
ti atlaidžiam. Suprantu, kad 
laikai pasikeitė ir šiuomet ne
mandagu net siūlyti mūsų 
tautos išdavikus ir žudikus 
prie sienos statyti. Tačiau prie 
gėdos stulpo gal ir leistina. 
Reikėtų pradėti, pvz., su Ra
manausko-Vanago išdaviku, 
gyvenančiu Kaune, kurio pa
vardę Jjetuvos aido" redak
ciją arba žino, arba gali suži
noti. 

Narimantas V. Udrys 
Beverly Hills, MI 

LIETUVAI 
LENKTYNIAUTI 

NEREIKIA 

Vakarų ekonomistai mano, 
jog Estija, Čekija, Lenkija, 
Slovėnija ir Vengrija dėl savo 
pastangų būti politiškai ir 
ekonomiškai vakarietiškom 
valstybėm, gali tapti tarytum 
Pietrytinės Azijos valstybė

mis, kur yra pigi darbo jėga ir 
vakarietiški investicijų bei va
dybos būdai. Manoma, kad tos 
Europos valstybės gali net 
pralenkti Azijos valstybes. 

Nėra svarbu Lietuvai steng
tis tapti pramonine valstybe, 
nes ji tokia niekad nebuvo ir 
kažin ar galėtų būti. Lietuva 
turi išvystyti savo žemės ūkį, 
šiandien skandalingai apleis
tą, ir sekti Danuos pavyzdžiu. 

Saulius Simoliūnas 
Detroit, MI 

NUOŠIRDUS AČIŪ 

Skaitant JDrauge" Liudos 
Rugienienės rašinį, J'enkios 
dienos Lietuvos Respublikos 
Seime", ne vienam jaunimo 
vadovui sukėlė pasitenkinimą 
už iškėlimus jaunimo organi
zacijų rūpesčius. 

Džiugu, kad L. Respublikos 
Seimo atstovai jaunimo reika
lams, išklausė didžiųjų orga
nizacijų atstovų (ateitininkų 
ir skautų) pranešimus. Atsto
vų pranešimuose teko paste
bėti gražų ateitininkų ir skau
tų sugyvenimą ir jų rūpesčius 
turėti veikimui patalpas, sto
vyklas, piniginę paramą. 

Tą pačią bėdą turi ir išeivi
jos jaunimo organizacijos, bet 
jos veiklos nenutraukia, nes 
turi daug jaunimą mylinčių 
vadovų, kurie savo laiką ir iš
teklius skiria lietuviškam jau
nimui. Straipsnyje taip pat 
buvo iškeltas valstybei reika
las remti jaunimo organizaci
jas. Reikia tikėti, kad Lietuvos 
vyriausybė, remdama tenai 
veikiančias jo organizacijas, 
nepamirš paremti ir išeivijoje, 
nes jos atlieka didelį darbą lie
tuvybės išlaikymui. 

Ačiū Liūdai Rugienienei už 
aprašymą komisijų pokalbių 
apie jaunimo organizacijų rū
pesčius ir jų lūkesčius ateičiai. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

Marijampolė. Netvarkingų 
kioskų miesto gatvėse greit 
turėtų nelikti. Miesto valdy
bos sudaryta komisija laiki
niems kioskams prižiūrėti turi 
patikrinti mieste esančius 
kioskus. Valdyba nusprendė, 
kad komisijos nustatytu laiku 
nesusitvarkius nustatytų pa
žeidimų (ypač kai kioskai dar
ko miesto vaizdą), kioskai bus 
nukeliami ir išvežami į sau
gomą aikštelę. Ten atsidurs ir 
neveikiantys kioskai. 

Druskininkai. Savivaldy
bių merai mokėsi seminare 
„Tarybos darbo organizavi
mas: nuolatinių komitetų dar
bas, politinių frakcijų veikla". 
Kaip bendrauti su žinia-
sklaidos atstovais, merus mo
kė autoritetingi JAV ryšių su 
visuomene specialistai. Ren
ginį valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centrui 
padėjo organizuoti Konrado 
Adenauerio fondas. 

A.tA. 
JURGIS BENDIKAS 

Gyveno prie Lake Geneva, WI. Ten turėjo ūkį. 
Mirė 1998 m. gegužės 9 d., sulaukęs 101 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs Dovas, marti Regina ir Jurgis , 

marti Danutė; duktė Jul ia Zvilius; septyni anūkai , trys 
proanūkai. 

Velionis buvo pašarvotas gegužės 11 d., pirmadienį, 
nuo 6 iki 7 v.v. Lietuvių Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 
6641 S. Troy Ave. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks gegužės 12 d., antradienį, po 10 vai. 
ryto religinių apeigų Lietuvių Evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. 

A.a. Jurgis Bendikas bus palaidotas Bethania kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s ū n ū s , d u k t ė , a n ū k a i i r p r o a n ū k a i be i 
k i t i g iminės . 

Laid. di rekt . Lack & Sons Funera l Directors, 
tel . 708-430-5700. 

A.tA. 
ALGIRDAS VISOCKIS 

Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau Čikagoje. 
Po ilgos ligos mirė 1998 m. gegužės 10 d., 2:15 vai. 

ryto, sulaukęs 79 metų. 
Gimė Rusijoje, Pskovo mieste. Užaugo Kaune. Baigė 

„Aušros" gimnaziją. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Zita Kevalaitytė, duktė Gaida 

Visockis. 
Velionis buvo brolis a.a. Tamaros Kuraitienės. 
Velionis pašarvotas gegužės 13 d., trečiadienį, nuo 3 

iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 10 vai. ryto iš laidojimo 
namų a.a. Algis bus a t lydėtas į Taut ines lietuvių 
kapines, kur bus palaidotas. Religinės apeigos kapinių 
koplyčioje 11 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir duktė . 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA.-

VYTENIS E. JONYNAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis mirė 1998 m. 

balandžio 1 d. 
Širdingiausia padėka prel. dr. Ignui Urbonui už šv. 

Mišias Šv. Onos bažnyčioje, už jausmingų minčių pa
mokslą, maldas ligos metu, muzikui Vytautui Gutaus
kui už vargonininkavimą. 

Dėkojame: mūsų brangiems giminaičiams, drau
gams ir pažįstamiems už visokeriopą pagalbą, užpra
šytas šv. Mišias, užuojautas žodžiu ir raštu, gėles ir da
lyvavimą atsisveikinimo šv. Mišiose, Šv. Onos bažny
čioje, Beverly Shores; Beverly Shores Lietuvių klubui 
už užprašytas šv. Mišias Velykų dienoje, Šv. Onos 
bažnyčioje; taip pat mieliems Vytautui Kasniūnui, Jur
giui Daugvilai, Jonui Vazneliui, Jonui Kavaliūnui. Jūsų 
parodytas nuoširdumas ir meilė visados pasiliks mūsų 
širdyse. 

Pasilikusi Vytenio šeima: žmona Irena, dukterys 
Lina ir Karilė, seserys Rimgailė Zotovienė ir Rasa 
Pukštienė su šeimomis. 

Brangiam Dėdei 

A.tA. 
Kun. JUOZUI JUOZEVIČIUI 

mirus , nuoš i rdž ia i už jauč iame RAMUNĘ RAČ
KAUSKIENĘ, JŪRATĘ NORVILIENĘ, dr. JONĄ 
JUOZEVIČIŲ su še imomis ir visus a r t i m u o s i u s 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Vlada ir Juozas Statikai 
Connecticut 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 
PASODINOM ĄŽUOLĄ 

Jaunimo tautinio ansamblio pilna salė, pradėjo šokti, gro-
„Grandis" vadovė sukvietė lie- jant „Žaibo" orkestrui. Buvo 

Krista \Veir. Maironio Iii. mokyklos LK III sk. mokine, labai kruopščiai 
atliko mokytojos užduotą darbą ir pastate įspūdingą Trakų pilies modelį. 

..Laiškų lietuviams" me
t inė šventė bus gegužes 17 
d., sekmadienį, Jaunimo cen
tre. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto; informacija teikiama 
tel. 773-737-8400." 

Ar rimti poetai rašo ir 
nerimtų eilėraščiu? Vienas 
iš rimčiausių lietuvių poetų 
yra Bernardas Brazdžionis. 
Jis atvyksta į Čikagą dalyvau
ti ..Poezijos dienų'' šventėje 
gegužės 22 d., tad galėsime 
pasiklausyt: ir paklausti, ar 
kada jis ..nurašė nelabai rim
tai". 

Studentu Ateitininkų 
centro valdyba š.m. gegužės 
15-17 d. Dainavoje ruošia ak
tualių gyvenimiškų klausimų 
svarstymo savaitgalį. Atvykite 
pasimankštinti, pagalvoti, pa
diskutuoti ir paišdykauti. Re
gistruotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol., 
vėliau — 45 doi. Visi kviečia
mi. 

Kun. Antano Saulaičio, 
SJ. pagerbimas 'išleistuvės) 
bus sekmadienį, birželio 21 d., 
Jaunimo centre. Kaip dovana 
mūsų visų mėgstamam kun. 
Saulaičiui, yra ruošiama vaiz
dajuostė. Prašome visus prie 
jos ruošimo prisidėti. Jeigu 
turite nuotraukų iš momentų, 
kai t. Saulaitis palietė jūsų 
gyvenimą, kurias galėtumėte 
paskolinti, kaip galima grei
čiau atsiųsti šiuo adresu: Je-
suit Fathers. Kun. A. Sau
laičio pagerbimas, 2345 W. 
56th Str., Chicago, IL 60636. 

Bilietus į ..Lithuanian 
News Radio 750/Žeme L Pro-
ductions" ruošiamą muzikinės 
grupes ..Naktinės personos" 
koncertą, kuris bus gegužės 
16 d., 8 vai. vak.. Jaunimo 
centre, galima įsigyti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
6500 S. Pulaski, kasdien nuo 
10 vai. r. iki 5 vai. p.p. 

Lietuvos Vyčiu 112 kuo
pos susirinkimas kviečia
mas antradienį, gegužės 19 d., 
7:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Visi, 
ne tik kuopos nariai, kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Ypač kviečiami neseniai iš 
Lietuvos atvykusieji: susi
pažinkite su vyčių veikla, sie
kiais, žmonėmis, kurie šiai or
ganizacijai priklauso. Bus 
vaišės ir pabendravimas. Vy
čiai raginami neužmiršti ir 
registruotis į Lietuvos Vyčių 
seimą, kuris ruošiamas Wa-
terbury, CT, rugpjūčio 6 d. 

tuvių visuomenę į vaikų rate
lių 5 metų veiklos sukaktuvinį 
koncertą, kuris įvyko 1998 m. 
gegužės mėn. 2 d., 6 vai. vaka
ro Lietuvių centre, Lemonte. 
Tautinių ir stilizuotų šokių bei 
ratelių ir žaidimų pynė buvo 
pavadinta: „Pasodinom ąžuolą". 

Pradžioje buvo pašoktas spe
cialus šiam vakarui šokis, o 
vėliau: „Jaunystės šokis", j uo 
dasis Jonkelis", „Žvejų polka", 
„Vakaruškos", „Kvadratinis 
šuštas", „Garnys", „Kiškelis 
bebėgdamas", „Pakrėstinis", 
„Gyvataras", „Dar ne tavo va
lia", „Malūnas". Šokius pa
lydėjo muzikai. Darius Poli-
kaitis ir Andrius Utz. Gražiai 
padainavo Lidija Rasutienė su 
savo dukrelėmis Daina ir Ari
ja. Programą pranešinėjo Au
dra Prialgauskaitė ir Elytė 
Žukauskaitė. Šoko: studentų, 
jaunučių — moksleivių ir 
vaikų rateliai. Kai pasibaigė 
programa, visi rateliai susirin
ko į šokių aikštelę. Vaizdas di
dingas, „Grandies" ateitis ga
rantuota. 

Baigmės žodį tarė „Gran
dies" ansamblio vadovė Viole
ta Smieliauskaitė-Fabiano-
vich. 

Ypatingą pagarbą išreiškė 
savo mamytei Irenai Smie-
liauskienei, „Grandies" stei
gėjai ir ilgametei vadovei. 
Taip pat garbės globėjams ir 
rėmėjams a. a. Dr. Leonui j a m Šeimos klubo susitikimui. 

Ateitininkų namų ąžuo
lynas, pasipuošęs pavasario 
žalumu, jau ruošiasi sutikti 
svečius, atsilankiusius į meti
nę gegužinę, kuri bus sekma
dienį, birželio 7 d. Visi kvie
čiami pasidžiaugti pavasariu, 
skaniai papietauti, susitikti 
seniai matytus draugus. Ge
gužinę ruošia Ateitininkų na
mai. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį šeštadienį, 
gegužes 16 d.. 4 vai. p.p., šv. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Vargonuos muz. 
Vytautas Gutauskas. 

Šakiečių klubo Čikagoje 
pusmetinis narių susirinki
mas bus gegužės 14 d., ketvir
tadienį. 1 vai. p.p., Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
muose. 2417 W. 43rd Str. Na
riai prašomi dalyvauti — pa
gerbsime motinas, aptarsime 
veiklos reikalus, po to pasi
vaišinsime. 

„Spindulio" taut inių šo
kių šokėjai visus kviečia 
pasivaišinti skaniais virtinu-
kais (pačių gamintais!) gegu
žės 17 d., 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centre. Trumpą pro
gramą atliks „Spinduliukų" 
ratelis, o maloniai patarnaus 
mūsų jaunimas, ypač pamilęs 
lietuvišką tautinį šokį. 

k 
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gausūs laimėjimai, kuriems 
vadovavo Danguolė Biels
kienė. Dekoravo salę Rūta 
Mockuvienė su padėjėja Vir-
ginia Bužėnienę. Daug pasi
darbavo ir globos komiteto 
narės Alicija Brazaitienė bei 
Violeta Mikaitienė. Be pa
minėtų, garbės svečių tarpe 
buvo „Pasaulio lietuvio" re
daktorius ir buvęs PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys su 
žmona Brone. Koncertas gerai 
pasisekė, nes šokėjai grakščiai 
ir sutartinai šoko. 

Šiandien jau nebeturime 
„Grandinėlės", „Tryptinio", „Laz
dyno", „Atžalyno" ir kitų ma
žesnių vienetų, todėl reikia 
dėti visas pastangas, kad tas 
sąrašas nebedidėtų. Tad lin
kėtina „Grandies" vadovei Vio
letai stiprios sveikatos, ener
gingai, dar ilgai nepavargti, 
tvirtai savo rankose laikyti 
„Grandies" vairą ir kad su 
savo padėjėjais bei šokėjais 
drąsiai žengtų į dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį. 

J . Plačas 

ŠEIMOS 
KLUBAS DIRBA 

Ar ilgai kalbėsime 
lietuviškai 

Tokią temą parinkau trečia-

Aras Vėberis ir Alanas Chošnau. neseniai baigę 40 dienų koncertų ratą 
Lietuvoje, o gegužes 9 d. Vingio parke Vilniuje apdovanoti ..Bravo '97" 
statulėlėmis, šį šeštadieni, gegužes 16 d., 8 vai. vak koncertuos Jaunimo 
centro didžiojoje saieje. Informacijos teikiamos tel. 708-386-0556 

Kriaučeliūnui ir Irenai Kriau-
čeliūnienei, kuri dalyvavo 
koncerte. Prisiminė dvasios 
vadovą kun. A. Saulaitį, S.J., 
kuris dabar Lietuvoje. Dėkojo 
tėveliams, „Grandies" mokyto
jams, kurie paaukojo savo 
brangų laisvalaikį. Pakvietė į 
priekį visus buvusius vaikų ir 
jaunių ratelių mokytojus bei 
padėjėjus: Vidą Brazaitytę, 
Dainių Brazaitį, Tanią Mikai-
tytę, Marių Polikaitį, Rimą 
Polikaitytę, Kristą Šilimai-
tytę, Eleną Tijūnėlytę, Lisaną 
Von Braun ir baletmeisterį 
Gintarą Grinkevičių. Kartu su 
jais būta, rūpintasi, kartu 
vargta, kartu džiaugtasi ir 
kartu didžiuotasi. 

Iš 35 vaikų ratelio šokėjų, 
šiandien 9 švenčia penkmetį. 
Pagerbdama vadovė ir juos 
pasikvietė pas save: Aušrą 
Bužėnaitę, Dainių ir Saulių 
Fabionovich, Liną Jodvalytę ir 
Ramunę, Aureliją Končiūtę, 
Kristiną Mikaitytę, Žibutę 
Saulytę ir Viktoriją Trakytę. 

Šiais metais dviem šokėjam 
pasisekė užsidirbti garbės 
ženkliuką, tai Julytei Pla-
čaitei ir Audriui Polikaičiui. 
Iškviesta J. Kriaučeliūnienė 
įteikė dovanas. Kvietė visus 
paremti ansamblį, dalyvauti 
koncertuose, atvesti savo vai
kus į šokėjų ratelius. Čia ra
site dalelę savo jaunystės 
džiaugsmo ir šeimyniška 
grandinė niekada nenutrūks. 
Lietuviškas tautinis judėji
mas, praleistos gastrolės, kon
certai, šokių šventės ir ke
lionės į tolimas vietoves... tai 
gražūs prisiminimai liks amži
nai atmintyje. 

Buvo pakviestas misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, sukalbėti maldą. Po 
to prasidėjo vaišės, kurias pa
ruošė Aldona Šoliūnienė. Pa
sistiprinę dalyviai, kurių buvo 

Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, ALTo pirmininkas, ge
gužės 15 d. dalyvaus JBANC 
(Joint Baltic American Na
tional Committee) ruošiama
me pasitarime Vašingtone su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ambasadoriais bei ambasadų 
pareigūnais. Pasitarime taip 
pat dalyvaus JAV latvių ir 
estų tarybų pirmininkai. Pa
sitarimui pirmininkaus ALTo 
atstovas Vašingtone, JBANC 
valdybos pirm. Algis J. Rimas. 

Buvo smagu, linksma, bet — svarbiausia — skanu. Tai Pasaulio lietuvių centro renginys „Velykų stalas", prie 
kurio stiprinasi (iš kaires): Kęstutis Susinskas, Bronius Nainys, Rota Susin&kienė ir Laima Garbonkienė. 

Nuotr. Vytauto Jasinevič iaus 
neišmokys lietuvių kalbos — 
per maža laiko. Antra, kalbą 
palaiko vaikų, jaunuolių drau
gystė įvairiose skautų, ateiti
ninkų, sporto organizacijose, 
tautinių Šokių grupėse bei ki-

LIETUVOS VYČIAI ŠOKĖJAI ŠOKO 
CICEROJE 

Lietuvos Vyčių taut. šokių 
toje lietuviškoje veikloje, kur šokėjų grupė dabar turbūt yra 
turėtų būti kalbama tarpusa- pati aktyviausia Čikagoje — 
vyje tik lietuviškai. Jaunimas ji, kur tik reikia, neatsisako 
susirenka susitikti su drau
gais, pabendrauti, taip atran
dami nauji draugai, kurie jais 
išlieka ilgą laiką. Kaip pa
vyzdį profesorius nurodė atei
tininkus sendraugius, jų ren
giamas stovyklas, kur skamba 
lietuviška kalba, daina ir t.t. 
Susilaukė daug klausimų, pa
teikęs atsakymų, apdovanotas 
mūsų dėkingumu ir puikiomis 
rožėmis, prof. A. Norvilas 
iškeliavo namo, o mes tęsėme 
savo užsiėmimus toliau. 

Filosofijos profesorius A. Nor
vilas mielai sutiko atvykti pas 
mus ir pasidalinti savo ap
mąstymais. 

Paskutinis balandžio šešta
dienis, kaip tyčia buvo darga
notas, protarpiais smarkokai 
nulydavo. Likus 10 min. iki 6 
vai. vakaro — mūsų visų su
tarto laiko, Jaunimo centro 
kavinėje buvome tik profeso
rius ir aš. Na, galvoju, mote
riške, neįdomi ta tema niekam 
ir teks atsiprašyti prelegento 
dėl jo sugaišto laiko. Tiesa, ru
seno viltis su mintimi: gal tai 
tik lietuviškas nepunktualu
mas... Deja, taip ir buvo. Ap
link profesorių susispietė per 
dvidešimt žmonių. Gal ir ne 
per daug, bet jiems rūpi, knie
ti, skauda — o kaip gi toliau, 
kai vaikai jau šiandien tarpu
savyje bando susikalbėti ang
liškai. Juk negi visą laiką bau
si, sakė Vytas Badaras, trijų 
mergaičių tėtis. 

Prof. A. Norvilas, jau dau
gelį metų besigilinantis į šią 
nutautėjimo tematiką, patei
kė įvairiausių duomenų, išva
dų. Viena, jei šeimoje nebus 
griežtai laikomasi taisyklės 
kalbėti lietuviškai, tai jokios 
l i t u a n i s t i n e s mokyklos vaikų 

Moters organizmas 
įvairiais amžiaus 

laikotarpiais 

Pasikalbėkime, moterys — 
maždaug taip pradėjo pokalbį 
gydytoja Danguolė Šileikienė. 
Mergystės amžius, branda, 
auksinio rudens laikotarpis. 
Kas ypatingesnio atsitinka 
moterims jų organizme. Dep
resijos įtaka įvairiems susirgi
mams. Ar reikia skubėti ope
ruotis, ar sužinoti ir kito dak
taro nuomonę (ne paslaptis, 
kad 200,000 moterų kasmet 
pašalinamos krūtys, nors vė
žio vėliau nerasta). Moterys 
buvo atviros, dėliojo savo pro
blemas, bėdas. Pokalbis buvo 
naudingas. Su gydytoja išsisky
rėme, susitarusios dar ne 
kartą susitikti, tradiciškai at
sidėkojusios gėlėmis. 

Vaikai su malonumu piešė, 
karpė, lipdė sveikinimus ma
moms, skirtus artėjančiai Mo
tinos dienai. Buvo rengiamasi 
parodėlei „Tau, mano mamy
te", kuri buvo numatyta kitą 
šeštadienį, gegužės 2 d. 

Tėveliai turėjo galimybę pa
žiūrėti naują video filmą apie 
Lietuvą. 

Ligija Tautkuvienė 

Gyd Danguolė Šileikiene su duk 
š.m balandžio 25 d 

ra Viktorija Seimų klubo susirinkime 

lietuvius reprezentuoti. 
Neseniai ją matėme Čikagos 

Kultūriniame centre praves
toje programoje pagal Čikagos 
- Vilniaus miestų susigiminia-
vimą, o gegužės 9 d. ją išvy
dome Ciceroje įvykusiame tau
tybių festivalyje — „Folk Fest 
1998". Šis renginys buvo suor
ganizuotas lietuviams gerai 
pažįstamoje Morton East H.S. 
sporto salėje (kaip žinome, 
šios gimnazijos auditorijoje 
vyksta Lietuvių operos pasta
tymai). Apie jį buvo skelbiama 
vietiniame, anglų kalba išei
nančiame, laikraštyje ir tik iš 
jo buvo galima sužinoti apie 
lietuvių dalyvavimą, tad ne
daug lietuvių atėjo pasižiūrėti 
mūsiškių pasirodymo. 

Pati programa prasidėjo 11 
vai. ryte ir tęsėsi iki 5 vai. p.p. 
Joje, šalia abiejų Morton gim
nazijų (East ir West) mokinių 
atlikėjų dar pasireiškė airių, 
čekų, behemų bei 3 meksi
kiečių šokių ar dainų vienetai. 
7 vai. vak. „School Audito
rium" (ten būna Lietuvių ope
ros spektakliai) koncertavo 
lenkų „Liros" dainininkės ir 
meksikiečių klasikinis stygi
nis ansamblis. Reikia pažymė
ti, kad įėjimas. į visus Šiuos 
renginius buvo nemokamas. 

Lietuviams šokėjams, kaip 
ir kitiems atlikėjams, buvo 
skirtas pusvalandis. Jo pra
džioje vadinama Lietuvos vė
liavos dedikaciją atliko mo
kyklos mokytoja Irena Gečai-
tė-Belos, kuri prisiminė 1998 
m. kovo 11 d. įvykusias iškil
mes, kuomet lietuvių visuo
menės atstovai Morton East 
H.S. vadovybei perdavė Lietu
vos trispalvę. Ji šeštadienį iš 
maždaug dešimt tautinių 
vėliavų tarpo buvo atnešta 
priekin ir tokiu būdu pagerb
ta. 

Tuomet apie Lietuvą ir L. 
Vyčių taut. šokių šokėjus pra
bilo viena grupės vadovių Li
dija Ringienė, kuri vadovavo 
visai programai. Čia pasirodė 
patys mažiausieji, gimnazistai 
ir keturi vyresnieji (nemaža jų 
turėjo dirbti ar buvo išvažiavę 
į lietuvių krepšinio varžybas 
Detroitan). Šiek tiek nesklan
dumų būta su muzikine paly
da, nes aparatūrą tvarkęs 
amerikietis nesugebėjo gerai į 
savo darbą įsigilinti. Tačiau 
vis tiek buvo nebloga lietuvių 
reprezentacija, nes jau ilges
nis laikas Ciceroje vykstan
čiuose tautybių pasirodymuo
se lietuviai nebūdavo repre
zentuojama. Tuo, žinoma, tu
rėtų susidomėti ir LB Cicero 
apyl. valdyba, dabar nemažą 
dalį savo veiklos nukreipusi į 
cepelinų pietų rengimą. Ir šis 
lietuvių pasirodymas „Folk 
Fest 1998" Ciceroje įvyko be 
LB Cicero apyl. valdybos tal
kos (valdybos pirmininką? 
nieko iš anksto apie ren
ginį net nežinojo). 

Čia reikia pasveikinti L. Vy
čių taut. šokių grupės ilgametį 

vadovą Frank Zapolį, jau mi
nėtąją Lidiją Ringienę, Ligiją 
Tautkuvienę, Gražiną Jona-
vičienę, Daivą Kanberos, na, 
žinoma, ir visus 28 šokėjus, 
kurie gražiai pasirodė gegužės 
9 d. Ciceroje. Reikia palinkėti 
jiems nepavargti ir ateityje! 
Toje pačioje patalpoje, kurioje 
vyko meniniai pasirodymai, 
buvo stalai ir su įvairių tauty
bių dirbiniais. Kaip skelbiama 
renginio programiniame lei
dinėlyje, tokį stalą turėjo ir 
„Lithuanian Music and Cultu-
ral Society" (atstove nurodyta 
Jean Vance). Nuėjus prie to 
stalo, teko išvysti šiek tiek lie
tuviškų prekių ir kelias seny
vas, anksčiau niekur nematy
tas (kaip ir jų negirdėtą „So-
ciety") senyvas moteriškes. 
Panorus tą stalą nufotografuo
ti, viena iš jų net veidą už
sidengė. 

Tačiau gerokai įdomesnė 
buvo „DuPage Valley Settlers" 
organizacijos paroda, kurioje 
užtikau anksčiau mūsų kny
gose ir spaudoje dažnai ma
tytą verpimo ratelį, prie kurio 
lietuvės motinos mokydavę-sa-
vo vaikus. Tačiau parodoje 
verpimo meną demonstravusi 
dar ne taip sena moteris pasi
sakė nieko bendro nė su Lietu
va nei su lietuviais neturėjusi. 

Ed. Šulaitis 

„Sietuvos" 8kautininkiu 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, gegužės 
15 d., 7:15 vai. vak. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės dalyvau
ja uniformuotos. Kviečiami ir 
šeimų nariai. 

Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė vyks sekmadienį, 
gegužės 17 d., 12 vai., Šaulių 
namuose, Čikagoje. Visi kvie
čiami atsilankyti į šią pavasa
rio šventę. 

Union Pier, MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach", pagal kadaise 
buvusios Dapkų krautuvės 
vardą. Kreiptis 773-776-4755. 

SKELBIMAI 
• Li thuanian C i t i zen ' s 

society of Western Pennsyl-
vania, Pittsburgh, PA, atsiuntė 
$1500 - tai dešimties Lietuvos 
našlaičių globos metinis mo
kestis. Iš viso ši organizacija 
globoja 20 vaikų ir kasmet 
atsiunčia daug aukų pinigais 
Lietuvon. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 S t , Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja poniai 
Danai Trot le r už $400 gausią 
auką. Jūsų auka padės LML 
tooliau tęsti reikalingą darbą. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 
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