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Politinės partijos turi būti 
finansuojamos iš biudžeto 

Vilnius, birželio 29 d. 
(Elta) — Pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seimo pirminin
ko pavaduotojas, Krikščionių 
demokratų partijos valdybos 
narys Feliksas Palubinskas 
sakė, kad partijų finansavi
mas iš valstybės biudžeto šiuo 
metu Lietuvoje yra vienintelis 
būdas, kaip numažint i siaurų 
specifinių grupių, kurios duo
da partijoms pinigus ir paskui 
reikalauja už tai atpildo, poli
tinį spaudimą". 

F. Palubinsko nuomone, po
litinių partijų veiklą reikia pa
kankamai finansuoti ir griež
tai kontroliuoti. „Be partijų fi
nansavimo iš biudžeto, nebus 
finansavimo pakankamumo. 
O be šio nebus ir skaidrumo", 
sakė jis. 

Seimo vicepirmininko nuo
mone, tiek valstybinio finan
savimo keliu, tiek iš privačių 
šaltinių gautos partijų lėšos 
turi būti griežtai kontroliuoja
mos. 

F. Palubinskas tikisi, kad 
visuomenė parems politinių 

partijų finansavimą iš biu
džeto. Visuomenei tai būtų, jo 
nuomone, pigiau negu tuo at
veju, kai partijos yra finansuo
jamos asmenų, siekiančių 
naudos tik sau. 

Seimo socialdemokratų frak
cijos nario Vytenio Andriu
kaičio nuomone, į politine are
ną gali išeiti politines jėgos, 
už kurias gali agituuti ir jas fi
nansiškai remti stambios fi
nansinės grupuotės. 

V. Andriukaitis primine. 
kad daugelyje Europos Są
jungos valstybių yra nustaty
tas politinių parlamentinių 
partijų finansavimas iš biu
džeto, kadangi tai yra ypatin
gos svarbos valstybinis klausi
mas. Jo nuomone, Lietuvoje 
pribrendo reikalas spręsti šią 
problemą, kad partijos galėtų 
turėti savo fondus, išlaikyti 
nedidelius savo inst i tutus. 
Priešingu atveju, partijos iš 
savo nario mokesčio negali, 
pasak jo, užsitikrinti mate
rialinės bazės, specialistų ren
gimo, kadrų politikos. 

Sekimo skandalo tyrimas 
„lygus nuliui" 

Vilnius, birželio 29 d. 
(BNS) — Buvęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas skep
tiškai įvertino sudarytų komi
sijų pastangas ištirti spaudos 
pranešimus apie galimą aukš
čiausių valstybėj pareigūnų 
sekimą. 

Seimo specialioji komisija 
operatyvinės veiklos įstatymo 
įgyvendinimui prižiūrėti pir
madienį į posėdį pasikvietė A. 
Brazauską, kuris neseniai pa
reiškė jautęs, kad jį sekė. 

A. Brazauskas pripažino ne
turįs tiesioginių jo sekimo 
Įrodymų, tačiau stebėjosi, kaip 
konfidencialių pokalbių prezi
dentūroje citatos patekdavo į 
kitų politikų lūpas. 

Buvęs valstybės vadovas tei
gė buvęs „pašiurpęs ir sujau
dintas", kai per televiziją Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pareiškė žinąs, 
apie ką su A. Brazausku 
kalbėjo kandidatas į preziden
tus Artūras Paulauskas. 

Komisijos pastangas at
skleisti sekimo faktus prilygi
nęs „nuliui", jis „teisine trage
dija" pavadino Vadovybės ap
saugos departamento 3-ojo 
skyriaus, su kurio veikla sieja
mas sekimo skandalas, įkū
rimą. 

Minėtasis skyrius neseniai 
buvo panaikintas. 

„Negaliu tylėti apie tokį tei
sini nihilizmą", sakė A. Bra
zauskas, pridurdamas, kad 
apie trečiojo skyriaus įkūrimą 
jis nieko nežinojo ir apie tai jo 
niekas neinformavo. 

Pasak jo, sekimo faktų prak
tiškai nejmanoma įrodyti, nes 
šiuolaikinės sekimo priemonės 
suteikia labai plačias gali
mybes, kad „tu niekados ne-
nustatysi. tave sekė, ar ne". 

„Komisija, mano supratimu, 
turėtų įvertinti pagrindinį da
lyką — kaip galėjo mūsų val
stybėje toks skyrius atsirasti. 
Kaip jis galėjo būti įkurtas, ir 
kaip galėjo būti pavaldus to
kiems pareigūnams, kuriems 
nepriklauso tokios funkcijos 
nei pagal Konstituciją, nei pa
gal įstatymus", kalbėjo A. Bra
zauskas. 

Jis aplamai suabejojo skan
dalo tyrimo komisijų efektyvu
mu, ragindamas visą atsa-

išvadas perduoti Generali
niam prokurorui Kaziui Pėd
nyčiai. 

General inė prokuratūra 
s k y r i a u s įkūrimą la iko 

t e i s ė tu 
Generalinė prokuratūra 

nustatė, jog Vadovybės apsau
gos departamento trečiasis 
skyrius veikė savo įgaliojimų 
ribose ir jo įkūrimas nepa
žeidė Lietuvos įstatymų. 

Pirmadienį Seimo specialio
sios komisijos operatyvinės 
veiklos įstatymo priežiūrai 
posėdyje ataskaitą apie seki
mo skandalo tyrimo eigą pa
teikė Generalinio prokuroro 
pavaduotojas Kęstutis Betin-
gis. 

Jis įsitikinęs, kad įkuriant 
šį skyrių, nei Konstitucija, nei 
įstatymai nebuvo pažeisti. 
Kartu jis pripažino, jog sky
riaus nuostatai buvo paruošti 
nekvalifikuotai. Juos patvirti
no VR ministras. 

Generalinio prokuroro pava
duotojas sutiko, kad Seimo 
pirmininkui neturėjo būti nu
matyta teisė duoti nurodymų 
šiam skyriui sekti vieną ar 
kitą asmenį. 

Pasak K. Betingio, „ne visai 
normalu" buvo ir tai, jog apie 
tokio skyriaus įkūrimą nebuvo 
informuotas tuometinis val
stybės vadovas Algirdas Bra
zauskas. 

K. Betingis teigė, jog iki šiol 
Generalinei prokuratūrai ne
pavyko surasti įrodymų, jog 
trečiasis skyrius neteisėtai 
sekė aukščiausius valstybės 
vadovus. 

Jis patvirtino kiek anksčiau 
generalinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios paskelbtą informa
ciją apie su buvusiuoju KGB 
susijusią grupuotę, kuri renka 
informaciją, turinčią kompro
mituoti aukščiausius valsty
bes pareigūnus. 

K. Betingis sakė, jog proku
ratūra kartu su Valstybės 
saugumo departamentu dabar 
tiria, ar iš tikrųjų buvo skir ta 
lėšų kompromituojančiai in
formacijai apie tokius asme
nis. 

Pasak jo. Generalinės pro
kuratūros turima informacija 
daugiausia siejama su „šmei 

Nuotr.: (Iš kairrs S e n u pirmininko pavaduotojas Arvydas Vidžiūnas, LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, 
Šiaurės Amerikos lietuvių kr-.pj.n.nkų vadovas Rimantai Dirvonis, prezidentas Valdas Adamkus, ilgametis 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir ,-porto sąjungos (ŠALFASS) valdybos narys, visų ligšiolinių lietu
vių žaidynių dalyvis Vytautas Grybauskas. (irganizacinio komiteto Direktorato vadovas Algirdas Raslanas ir 
Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Rimas Kurtinaitis. Elta. 

Pagerbti lietuvių sportui 
nusipelnę asmenys 

Vi ln ius , birželio 29 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, pirmadienį 
susi t ikęs su II Lietuvos tau
t inės olimpiados (LTO) ir VI 
Pasaul io lietuvių sporto žai
dynių (PLSŽ) organizatoriais 
ir užsienio lietuvių delegacijų 
vadovais, pareiškė jiems pa
dėką už išlaikytą svarbią lie
tuvių sporto tradiciją ir ap
dovanojo labiausiai nusipel
niusius asmenis. 

„Dalyvaudamas atidarymo 
ceremonijoje Kaune, aš minti
mis prabėgau per visas iki šiol 
vykusias lietuvių sporto 
žaidynes", sakė V. Adamkus. 
„Visos jos turėjo savyje kažką 
didinga ir nepakartojama". 
Prezidentas pageidavo, kad į 
sportą įsi trauktų kuo daugiau 
Lietuvos jaunimo — ne tik iš 
didmiesčių, bet ir rajonų, kai
mų. „Atėjo laikas sugrąžinti 

sporto lygį į tas aukštumas, 
kurias jis užėmė ankstesniais 
laikais", sake V. Adamkus. 

Prezidentas yptč džiaugėsi 
matydamas lietusius iš Rytų 
valstybių, sakydamas, jog Va
karų valstybių atstovus gali 
pavadinti kolegomis ir ben
dražygiais. 

Sutikime buvo paskelbtas 
Prezidento dekrelas, kuriuo 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino III laipsnio ordi
nu buvo apdovanoti ilgametis 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjun
gos (ŠALFASS) generalinis 
sekretorius, sporto treneris Al
girdas Bielskus ir ilgametis 
JAV lietuvių akademinio 
sporto klubo „Lituanica" pir
mininkas, Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšininkų vadovas 
Rimantas Dirvonis. 

DLK Gedimino ordino medalį 
ilgamečiui ŠALFASS valdy
bos nariui, visų ligšiolinių lie
tuvių žaidynių dalyviui Vytau
tui Grybauskui. 

Dėkodamas II LTO ir VI 
PLSŽ Organizaciniam komite
tui už atliktą darbą, preziden
tas įteikė padėkas Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
generaliniam direktoriui Ri
mui Kurtinaičiui, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
prezidentui Artūrui Povi
liūnui, Organizacinio komiteto 
Direktorato vadovui Algirdui 
Raslanui ir Organizacinio ko
miteto pirmininkui, Seimo pir
mininko pavaduotojui Arvydui 
Vidžiūnui. 

Kaziui Bradūnui — 
Karaliaus Mindaugo 

medalis 

V. Adamkus taip pat įteikė 

Žydai protestuoja dėl A. Lileikio 
teismo „vilkinimo" 

komybę už sekimo skandalo zimais. baudžiamosiomis bylo-

J e r u z a l ė , birželio 29 d. 
(BNS) — Nacius persekio
jančio Simon Wiesenthal cen
tro atstovas pareiškė „griežtą 
protestą" prieš Vilniaus teis
mo sprendimą „atidėti" iki ru
dens žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio teismą. 

Sekmadienį išsiųstame laiš
ke Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui centro Izraelyje 
direktorius Efraim Zuroff 
nuogąstauja, kad A. Lileikio 
te ismas niekada nebeįvyks, ir 
perspėja, kad * garbę, kurios 
Lietuva nusipelnė, apkaltinu
si A. Lileikį, „greitai iš
sklaidys nuolatiniai nepateisi
nami proceso atidėliojimai". 

Vilniaus apygardos teismas 
penktadienį paskelbė, kad 
procesą prieš A. Lileikį jau 
galima pradėti ir teismo po
sėdis įvyks rugsėjo 1 dieną. 

Lietuvos prezidento spaudos 
t a rnyba tą pačią dieną pa
skelbė jog V. Adamkus tikisi, 
kad teismas greitu laiku 
nešališkai išnagrinės šią bylą 
ir priims teisingą nuosprendį. 

Pavasarį teisėjai buvo grą
žinę bylą prokurorams, kad 
papildytų ją t rūkstamais liu
dijimais ir archyvine me
džiaga. 

E. Zuroff, tuo tarpu. Lietu
vos prezidentui rašo, jog, 

mis bei kai kuriais buvusiais 
KGB darbuotojais". 

„turint mintyse kaltinimų 
rimtumą ir kaltinamojo am
žių, tokie atidėliojimai sutei
kia neigiamą atspalvį Lietu
vos norui teisti A. Lileikį". 
„Galima suprasti, kodėl šis 
teismas, kuris atskleis svarbų 
lietuvių vaidmenį išžudant 
Lietuvos žydus, yra sunkus 
jūsų valstybei. Tačiau nuolati
nis nepateisinamas delsimas 
pradėti teismą yra pasi
tyčiojimas iš ankstesnio pagir
tino sprendimo patraukti A. 
Lileikį atsakomybėn", teigia 
E. Zuroff. 

91-erių A. Lileikis yra labai 
prastos sveikatos ir greičiau
siai negalės dalyvauti savo 
teisme. Jis yra kaltinamas 
žydų persekiojimv. per II pa
saulinį karą. kai -idovavo na
ciams pavaldžiai -augumo po
licijai Vilniaus ao-krityje. bet 
savo kaltę neigia 

* Seimo konservatorių 
frakcija Užsienii reikalų ko
miteto pirmininku rekomen
duoja išrinkti V>;autą Dude
ną, kurį frakcija r.elegavo vie
toj Valstybės sausainio depar
tamento vadovu tapusio Mečio 
Laurinkaus. V. Dudėnas iki 
šiol buvo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys. Tarp kandida
tų užimti komitetu pirmininko 
vietą anksčiau dar buvo mini
mas konservatorius Bronius 
Kuzmickas. Eita. 

Vilnius, birželio 27 d. 
'Eitat — Lietuvos kultūros ir 
meno tarybos nutarimu, šeši 
ypač Lietuvai nusipelnę žmo
nės bus apdovanoti Karaliaus 
Mindaugo medaliais. Šie apdo
vanojimai tautos šviesuoliams 
bus įteikti liepos 6-ąją — Min
daugo karūnavimo dieną. 

Apdovanotiesiems bus įteik
ti Petro Repšio sukurti meda
liai, kuriuose pavaizduotas 
Mindaugo karūnavimas ir ka
raliaus antspaudas. 

Kartu su Seinų ir Punsko 
krašto lietuvybės puoselėtoju, 
kraštotyrininku, Punsko mu
ziejaus įkūrėju Juozu Vaina; 
mokytoju, muziejininku, Pa
ežerių V. Kudirkos klėtelės-
muziejaus vadovu Stasiu An-
kevičium; gydytoju. Vilniaus 
krašto lietuvybės puoselėtoju, 
prof. Povilu Čibiru; lituaniste. 
Akademinio lietuvių kalbas 
žodyno rengėja Klen • . .ma-
Vosylyte. šį garbingą apdova
nojimą gaus ir poetas Kazys 
Bradūnas. 
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JAV prezidentas paragino Kiniją 
gerbti žmogaus teises 

Beijing, birželio 29 d. (Reu-
ters-BNS) — JAV prezidentas 
Bill Clinton. pirmadienį saky
damas kalbą Kinijos universi
tete, kuriame prasidėjo 1989 
metų demokratinis judėjimas, 
paragino Kiniją žmonėms už
tikrinti didesnes laisves, tvir
tindamas, kad „laisvė stiprina 
pastovumą". 

Tačiau energingoje klau
simų ir atsakymų diskusijoje 
su studentais, B. Clinton buvo 
paprašytas apginti žmogaus 
teisių užtikrinimo praktiką 
pačiose Jungtinėse Valstijose. 
Jis pripažino. Ameriką dar ka
muoja rasinės diskriminacijos, 
nusikalstamumo ir kitokios 
problemos. 

..Mes vis dar netobuli", sakė 
JAV prezidentas. 

B. Clinton kalba Beijing uni
versitete, išugdžiusiame disi
dentinį judėjimą, kurį Kinijos 
valdžia žiauriai numalšino 
Tiananmenio aikštėje 1989 m. 
birželio 4 d., buvo tiesiogiai 
transliuojama per valstybinę 
televiziją. 

Tai tapo antra reikšminga 
Kinijos valdžios nuolaida, kuri 
milijonams žmonių taip pat 
leido stebėti po JAV ir Kinijos 
prezidentų susitikimo sureng
tą spaudos konferenciją. Joje 
B. Clinton ir jo kolega Jiang 

Zemin atvirai apsikeitė nuo
monėmis įvairiais klausimais, 
tarp jų — žmogaus teisių bei 
Tibeto. 

Sausakimšoje Universiteto 
bibliotekos pastato salėje 
griausmingais aplodismentais 
buvo palydėtas JAV preziden
to atsakymas į klausimą, ar 
už savo šypsenos jis nieko ne
slepia, ar neturi slaptų mo
tyvų siekti draugiškesnių JAV 
ir Kinijos santykių. „Aš noriu 
bendradarbiavimo. Už šypse
nos aš neslepiu jokių kitų tiks
lų. Tai yra tikrai tai. ką aš 
galvoju", atsakė jis. 

Aukštindamas Kiniją, kaip 
senovinės kultūros valstybę, 
kurios „dar tik laukia geriausi 
laikai", B. Clinton paragino 
Jungtines Valstijas ir Kiniją 
glaudžiau bendradarbiauti, 
sprendžiant tokias problemas, 
kaip besimezgančios branduo
linės Indijos ir Pakistano 
ginklų varžybos bei Azijos 
ekonominė krizė. 

JAV prezidentas tvirtino 
per savo vizitą pajutęs Kinijo
je atsirandantį „nuolatinį lais
ves vėją", tačiau, nepaisant to, 
jo manymu, didesniems poky
čiams reikėtų užtikrinti asme
nines laisves 1.2 milijardo Ki
nijos gyventojų. 

Vokiečiai giria Vilniaus ir 
Karaliaučiaus ryšius 

F r a n k f u r t a s , birželio 26 d. 
(BNS) — „Lietuva jau davė 
suprasti, kad parama Kalinin
gradu! (Karaliaučiui - red.) 
taps vienu pagrindinių jos pir
mininkavimo Baltijos jūros 
valstybių tarybai tikslų", šią 
savaitę rašo įtakingas Vokieti
jos laikraštis „Frankfurter 
Allgemeine" apie Lietuvos 
pastangas įjungti kaimyninę 
sritį į Baltijos regiono bendra
darbiavimą. 

Dienraštis cituoja preziden
to Valdo Adamkaus pareiš
kimą tarptautinėje konferenci
joje Gotlande, kad Lietuva to
kiu būdu nori įnešti savo in
dėlį, įtraukiant Rusiją į Balti
jos jūros regiono bendradar
biavimą. 

Be to, primena laikraštis, 
Lietuva rugsėjį Kaune rengia 
tarptautinę konferenciją apie 
Karaliaučiaus ekonominę rai
dą. Kita panaši konferencija, 

* Lietuvos kariniu j ū r ų 
pajėgų (KJP) aprūpinimo lai
vas „Vėtra" šeštadienį išplau
kė į JAV dalyvauti karinio jū
rų laivyno junginio burlaivio 
„Constitution" 200 metų jubi
liejaus iškilmėse, kurios vyks 
liepos 23-26 d. Bostone. \ jas 
Lietuvos karo laivą pakvietė 
JAV karinio jūrų laivyno va-
dovybė.„Vėtros" plaukimo ra
jonas neribotas, laivas visiškai 
aprūpintas gelbėjimosi, navi
gacinėmis ir ryšio priemonė
mis, su 55 asmenų įgula gali 
autonomiškai plaukti ne ma
žiau 35 parų. Dalį kelionės iš
laidų žada padengti JAV Lie
tuvių Bendruomenė ir Klaipė
dos universitetas. 

* Vi ln iaus t e r i t o r inės 
mui t inės p a r e i g ū n a i pas
tebėjo, jog jiems ėmus naudoti 
mobilųjį rentgeno įrenginį 
„Heimann", smulkūs kontra
bandininkai bijo įkliūti ir už 
nelegaliai gabenamus kelis 
butelius degtinės mokėti 5.000 
litų baudą, todėl likimo valiai 
palieka savo krovinius ir sieną 
pereina tuščiomis. BNS 

rengiama Lietuvos, Lenkijos 
ir Rusijos parlamentarų, vyks 
Karaliaučiaus srities mieste 
Svetlogorske. 

„Vilniuje teigiama, kad rei
kia atsisakyti įvaizdžio, jog iš 
Kaliningrado kyla tik karinė 
ar kokia kita grėsmė, todėl 
saugumo politika ir kariniai 
reikalai pokalbiuose neturėtų 
būti akcentuojami", rašo 
„Frankfurter Allgemeine". 

Tačiau, pasak laikraščio, 
„augantis ekonominis bendra
darbiavimas vėliau gali tapti 
ir paskata nusiginklavimui 
bei demilitanzavimui". Laik
raštis pastebi, kad Lietuva 
„imasi iniciatyvos ne šiaip 
sau". 

„Lietuva sudominta užkirsti 
kelią alkoholio, ginklų, auto
mobilių, cigarečių ir narkotikų 
kontrabandai, ateinančiai iš 
Kaliningrado ir praėjusiais 
metais net pakenkusiai tarp
tautiniam Lietuvos įvaizdžiui. 
Be to, Lietuvai iš Rusijos 
URM buvo įspėta, kad pasira
šytosios valstybines sienos su
tarties patvirtinimo galima 
tikėtis tik tuomet, kai pagerės 
ekonominiai Lietuvos ir Kali
ningrado santykiai"'. 

„Lietuva su savo Kalining
rado iniciatyva pagaliau nori 
dar ir kito tikslo: po sėkmingo 
susitaikymo ir 'strategines 
sąjungos' su Lenkija, antrasis, 
kur kas sunkesnis laimėjimas 
būsimosios narystės ES kon
tekste būtų Kaliningrado 
įtraukimas į Baltijos jūros 
bendriją", susumuoja Vokieti
jos dienraštis. 

KALENDORIUS 
Biržel io 30 d : Pirmieji 

Romos Bažnyčios kankiniai 
imirė 64 metais r. Adelė. Oto
nas. Emilija, Lucina. Skaidąs. 
Novilė. 

Liepos 1 d.: Palaiminta
sis Junipero Serra. Kaliforni
jos misijų steigėjas (1713-
1784;: Julijus, Regina. Gand-
rutis. Liepa. Tautnmas. Ka
nados diena (Kanadoje). 

• 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
VYRAS BE VYRIŠKUMO — KAIP 

KUBILAS BE DUGNO 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Šių metų pradžioje Ispani
joje, Barcelonos mieste susi
rinko iš viso pasaulio 92 
kraštų 7,000 urologų-šlapimo 
takų ir lyties organų sutriki
mų tvarkytojų. 

Ten jie gvildeno savo srities 
ligas, įskaitant ir vyriško inty
mumo psichologinį nepajėgu
mą — impotenciją. Ši nege
rovė dabar visame pasaulyje 
labai plačiai aptariama, kai 
pirmą kartą medicinos istori
joje rastas vaistas „Viagra", 
kuris pripildo varpą krauju ir 
tuomi įgalina vyrą normaliai 
atlikti intymų aktą. Vyrai pa
sijuto kaip danguje esą ir pra
sidėjo jų čia Amerikoje bent 40 
milijonams velykiškas prisikė
limas į normalesnį šeimoje gy
venimą. 

Iki šiol tokie „bedugniai ku
bilai" stengėsi atstatyti vyriš
kumą įvairiausiais būdais, bet 
nebuvo reikiamai patenkinti. 
Dabartinis vaistas „Viagra" 
jiems daug žada. Dabar išaušo 
visai kita gadynė: vyras su 
tablete „Viagra" pajėgia vėl 
būti vyrišku, o ne „bedugniu 
kubilu". 

Bet čia dar ne viskas — ne
peršokę per griovį nesakykime 
„op". To vaisto tik po vieną 
tablete per dieną ir reikale 
naudojimas gresia rimtu sune
galavimu. Jau susekta, kad, 
pervartojant šį vaistą, suserga 
akies išklotas — susergama 
retinitis pigmentosa — tai ap
akimu gresianti negerovė. 
Daugiau pagyvenus, galės iš
lįsti gausesnis panašių nege
rovių būrys. 

Organinės nevyriškumo 
priežastys 

Čia pirmu smuiku groja al
koholizmas, kuris nusilpnina 
vyro vyriškumą, o tas ima kal
tinti žmoną, esą ji su kitu ben
draujanti. Tada šeimoje didelė 
trintis atsiranda. Pusė cukra
lige sergančiųjų virsta minė
tais „bedugniais kubilais". 
Trečias vyro vyriškumo prie
šas — tai jo amžius. Tai gam
tos dėsnis: vyriška jėga vyrui 
nereikalinga, kai jam nereikia 
daugiau šeimoje prieauglio. 
Dar prieš vyro vyriškumą 
veikia imami prieš padidintą 
kraujospūdį vaistai, dar pasil-
pusios sėklidės (hypogona-
dism), dar gūžio liaukos silpna 
veikla (hypothyroidism), dar 
Addisono liga, Cushingo sind
romas, pituitarinės smegenyse 
liaukos netvarka. O kur dar 
prostatos ligos, jos operacijos, 
varpos ir jos latako sužalo
jimas, arterijų priskretimas, 
zinko kraujuje stoka... Vis tai 
organinės nevyriškumo prie
žastys. Jos pirmiausia sutvar-
kytinos, norint „bedugniui ku
bilui" dugną susigrąžinti. 

Pagaliau ir psichologinės 
priežastys tolina vyriškumą 
nuo vyro. Toks baimingumas 
yra stiprus vyriškumo nuo vy
ro šalintojas. Minėtas naujas 
vaistas „Viagra" padeda tik 
psichologiniam nevyriškumui 
atsiradus. Tais atvejais yra 
būtinas su gydytoju pasitari
mas. 

Būt inas gyvenimo būdo 
sutvarkymas 

Tik normalus žmogus, tai 
yra išmintingasis — dorai gy
vendamas, nekenkiąs sau, ki
tam ir neteršiąs aplinkos, pa
jėgia ir intymume normaliai 
tvarkytis. Toks tik per kitam 
gero padarymą susilaukia lai
mingų dienų. Tai priešingybė 
savanaudiškumui — vien savo 
naudai gyvenimui. Pats sau 

nekenkdamas ir kitam vien 
žmoniškai padėdamas, net ir 
pensininko dienų sulaukęs, 
per daug nenusimena dėl 
vyriškumo stokos. 

Tikriausias vyriškumo už
laikymas yra žmogaus nor-
malumas valgyje, gėrime, ap
siėjime gyvenant, įskaitant ir 
intymumą — nė vienos savo 
jėgos per daug neišeikvojant. 
Taigi, saikas visame kame yra 
geriausias vaistas ir prieš 
vyro kubilui dugno iškritimą. 
Jau vien sveikas ovo-lakto-
vegetariškas maistas tolina 
arterijų priskretimą ir net 
pensininkui užtikrina visų jo 
kūno dalių tinkamą aprūpi
nimą krauju, įskaitant ir ly
ties organus, kurie be kraujo 
neatlieka savo darbo. Sėkmės. 

MODERNIAUSIA 
INTENSYVIOS 

KARDIOLOGIJOS 
TARNYBA 

Antradienį, birželio 23 dieną 
Vilniaus universiteto ligoni
nėje „Santariškių klinikos" 
atidarytas Intensyvios kardio
logijos skyrius. 

Perplanavus ir nustačius 
kai kurias ligoninės patalpas, 
įsigijus modernios aparatūros 
naujasis Kardiologijos klini
kos padalinys — intensyvios 
pagalbos skyrius — įrengtas 
pagal naujausių pasaulinių 
technologijų reikalavimus. To
kią galimybę suteikė 1998 me
tų pradžioje pasirašyta Medko 
Medical Ldt (Suomija) ir Lie
tuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos sutartis 
dėl medicinos technikos įren
gimų tiekimo Lietuvos asmens 
sveikatos priežiūros įstai
goms. Tarp kitų, 500,000 dole
rių buvo skirta Vilniaus uni
versiteto ligoninės „Santariš
kių klinikos" Intensyvios kar
diologijos skyriui. Už šias lė
šas ir nupirkta moderni apa
ratūra. 

Kardiologijos klinikoje in
tensyvi pagalba kasmet teikia
ma daugiau kaip 1,800 ligo
nių, sergančių ūmiu miokardo 
infarktu, nestabilia krūtinės 
angina, pasireiškus gyvybei 
grėsmingiems širdies ritmo 
sutrikimams. Sunkiausi ligo
niai į „Santariškių klinikas" 
atvežami ne tik iš Vilniaus 
miesto, bet ir viso krašto. 

Prof. Aleksandro Laucevi
čiaus vadovaujamoje Kardiolo
gijos klinikoje taikomi naujau
si medicinos mokslo pasieki
mai, tiek diagnozuojant šir
dies ligas, tiek ir jas gydant 
(Elta) 

Arkivysk. Julijono Steponavičiaus , 1:»11 įyy 1 ; .įiuikai iš Vilniaus arkikatedros po2emių perkelti i Tremtinių 
koplyčią (viršuje); iškilmingos šv. Mišios koplyčioje -

—T™ 

apačioje 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ARKIVYSKUPO J . 
STEPONAVIČIAUS 

PALATKAI PERKELTI J 
TREMTINIŲ KOPLYČIA 

Birželio 18-ąją — arkivysku
po Julijono Steponavičiaus 
(1911-1991) mirties dieną — 
karstas su jo palaikais iš Vil
niaus arkikatedros požemių 
perkeltas į tremtinių koply
čią. Iškilmingas mišias už ar
kivyskupą — tremtinį J. Ste
ponavičių aukojo Vilniaus ar
kivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis, vyskupai Jonas Boru
ta ir Juozas Tunaitis, Kaišia
dorių vyskupas Juozas Ma
tulaitis. Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas, arkivyskupi
jos kunigai. Arkivyskupas J. 
Steponavičius yra gimęs etni
nėse lietuvių žemėse — Ger
vėčių parapijoje, dabartinėje 

Baltarusijos teritorijoje. Bai
gęs Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje, įstojo į Vilniaus 
kunigų seminariją. 1936 me
tais ją baigė teologijos ma
gistro laipsniu. Kunigavo Ro-
dūnėje, Gardine, Palūšėje, 
Adutiškyje. 

1955 metų vasarą popiežius 
Pijus XII kunigą J Stepona
vičių nominavo tituliniu Anta-
rados vyskupu ir paskyrė Pa
nevėžio vyskupo Kazimiero 
Paltaroko augziliaru. 1955 m. 
rugsėjo mėn. Panevėžio kate
droje J. Steponavičius buvo 
konsekruotas vyskupu. 1958 
metais, mirus vyskupui K. 
Paltarokui, vyskupas J.Stepo
navičius pradėjo administruo
ti Vilniaus ir Panevėžio vys
kupijas. Tačiau po kelerių 
metų ilgiems dešimtmečiams 
komunistinės valdžios buvo 

Vilniuje įkurta pnvati Širdies chirurpio*. klmik.i. 
Sąjungos teritorijoj* 

tokia medicinos įstaiga visoje buvusios Sovietų 
N'unir Kito* 

Nuotr E l t o s 

ištremtas į Žagarę. Tik 1988 
metais jam buvo leista grįžti į 
Vilnių ir eiti apaštalinio ad
ministratoriaus pareigas. 

1989 metų kovo 10 dieną po
piežius Jonas Paulius II vysk
upą J. Steponavičių pakėlė 
arkivyskupu ir paskyrė Vil
niaus ordinaru. Tremties var
gai ir rūpesčiai palaužė svei
katą — 1991 metų birželio 18 
dieną po sunkios ligos arkivys
kupas J. Steponavičius iškeliavo 
pas Viešpatį. 

Vilniaus arkikatedros Trem
tinių koplyčioje įrengta niša, 
kurioje bus įmūrytas čia per
keltas karstas su tremtinio 
arkivyskupo J. Steponavičiaus 
palaikais. 

Nuo koplyčios sienos iš port
reto žvelgia kitas tremtinys — 
arkivyskupas Mečislovas Rei
nys, nukankintas Vladimiro 
kalėjime. Jo palaikų surasti 
nepavyko — į Vilnių buvo par
vežta tik sauja žemių. 

(Elta) 

BAIGĖSI AZIJOS 
SINODAS 

Gegužės 14 d. iškilmingomis 
šv. Mišiomis Šv. Petro aikštėje 
baigėsi beveik mėnesį trukęs 
Azijos sinodas. Per šv. Mišias 
popiežius Jonas Paulius II ap
gailestavo, kad sinode ne
galėjo dalyvauti Kinijos vys
kupai, ir išreiškė viltį, jog 
„dabartiniai sunkumai bus 
įveikti, ir artimiausia proga 
šios šalies vyskupai galės susi
tikti su savo broliais Baž
nyčioje". „Tikimės, kad Kinijos 
Liaudies Respublika, vis la
biau atsiverdama pasauliui, ir 
Kinijos Bažnyčiai leis vis la
biau atsiverti visuotinei Baž
nyčiai", — sakė jis. Popiežius 
taip pat tvirtino tikįs, kad 
Evangelijos skelbimas Kinijoje 
galiausiai atnešiąs „gausių 
vaisių". 

Prieš baigiamąsias šv. Mi
šias 260 sinodo tėvų iš Azijos, 
taip pat Romos kurijos ir kitų 
žemynų atstovai apibendrino 
sinodo rezultatus 59 tezėmis, 
kurios bus perduotos po
piežiui, parengsiančiam posi-
nodinį dokumentą. Šį doku
mentą popiežius Jonas Pau
lius II, matyt, paskelbs kitais 
metais numatyto apsilankymo 
Azijoje metu. 

Gegužės 13 d. Azijos sinodo 
dalyviai paskelbė baigiamąjį 
pareiškimą, kuriame, be kita 
ko, reiškiamas susirūpinimas 
dėl neigiamų ūkinės globaliza
cijos padarinių. Pirmojo pa
saulio Bažnyčių prašoma „soli
darizuotis su vargšais Azi
joje". Savo vyriausybes bei 
tarptautines finansines in
stancijas jos turėtų skatinti 
rinktis „globalizacijos be iš
stūmimo" kryptį. Sinodas pir-
mygtinai siūlo artėjančio 2000 
metų jubiliejaus proga iš nau
jo įvertinti Trečiojo pasaulio 
užsienio skolas ir bent su
mažinti jas toms šalims, ku-
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rias jos labiausiai slegia. 
Baigiamajame dokumente 

pabrėžiama, kad Bažny6a 
Azijoje yra gyva, tačiau turėtų 
daryti didesnę įtaką šios pa
saulio dalies plėtrai. Sykiu si
nodo tėvai atkreipia dėmesį į 
krikščionis, kurie ir šiandien 
įvairiose šalyse gyvena sun
kiomis sąlygomis. „Dalyviai, 
atstovaujantys valstybėms, 
kuriose Bažnyčia buvo praei
tyje persekiojama, ir Bažny
čioms, susiduriančioms su di
dėjančia nepakanta", padėjo 
geriau suprasti tokių krikš
čionių padėtį. 

Išskyrus Filipinus, Bažnyčia 
visur šiame milžiniškame že
myne yra mažuma. „Tačiau 
vietinės Bažnyčios yra gyvos, 
ir kai kurios pasižymi didele 
dinamika", — rašoma doku
mente. Beveik visur daug 
pašaukimų į kunigystę ir 
pašvęstąjį gyvenimą, džiugina 
pasauliečių sąmoningumas bei 
veikla. Sinodo tėvai pabrė
žia Bažnyčios Azijoje dėmesį 
vargšams, su džiaugsmu kon
statuodami, kad kai kurie 
krikščionys atsisako savo pri
vilegijuotų vietų, kad bendrai 
dalytųsi gyvenimu su vargšais 
bei engiamaisiais, ir kovoja už 
jų teises. 

Vyskupai, iš Vatikano svei
kindami visus Azijos katali
kus bei krikščionis, ragina gi
linti ekumeninius santykius. 
Sykiu jie teigiamai įvertina 
didžiųjų Azijos religijų — in
duizmo, budizmo, judaizmo ir 
islamo — dvasingumą bei ver
tybes. Bažnyčia, anot jų, nori 
abipusės pagarbos dvasia da
lytis šių tradicijų turtais ir 
bendradarbiauti su jomis 
„gerinant mūsų tautų gyveni
mo kokybę", 

Azijos vyskupams kelia ne
rimą „daugelio Azijos valsty
bių gyventojų kančios, kurias 
sukelia prievarta, vidiniai ne
sutarimai, taip pat įtampa bei 
karai tarp tautų". Jie reika
lauja nutraukti Irako em
bargą, dėl kurio pirmiausia 
kenčia moterys ir vaikai. Sino
do tėvai taip pat atkreipia 
dėmesį į grėsmę, kurią kelia 
plintanti karo pramonė, kad 
kai kuriose Azijos valstybėse 
gyventojai kenčia „dėl politi
nių režimų, beveik nesiskai
tančių su didesnės laisvės ir 
pagarbos jų pagrindinėms tei
sėms lūkesčiais", kitose tebe
vyksta kovos už nepriklau
somybę ir didesnę autonomiją. 

BŽ, 1998 m., Nr. 10 

• Kaišiadorys. Vasario 12 
d. vysk. J. Matulaitis čia paš
ventino „Vilties" bendrijos 
Kaišiadorių skyriaus įsteigtą 
paramos šeimai centrą. Stei
giant šį centrą kaišiadorie
čiams daug padėjo Vokietijos 
Drenštainfurto miesto Kolpin-
go šeimos nariai. Centro ati-
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darymo iškilmėse dalyvavęs 
šios Kolpinto šeimos atstovas 
Otto Jungen patikino, kad ir 
kiti Vokietijos miestų kolpin-
giečiai parems kaišiadoriečių 
projektą, kuriuo norima padė
ti negalios ištiktiems vaikams 
integruotis į bendraamžių bei 
visuomenės aplinką. 

• Nemakščia i . Balandžio 
26 d. 50 metų kunigystės jubi
liejų čia šventė buvęs šios pa
rapijos klebonas ir bažnyčios 
statytojas, dabar altaristas kun. 
Kazimieras Rimkus, OFM, 
Cap. 
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PURVINAIS BATAIS TIESIAI 
ANT ALTORIAUS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Žurnalo „Kardas„ Nr. 3-4 
1998 m. išspausdintas straip
snis „Karinei istorinei spaudai 
— viceministro užkarda". Pri
valu paaiškinti šiame rašinyje 
paskleistą dezinformaciją. 

Žurnalo „Kardas" redakto
rius A. Martinionis ir leidyk
los „Kardas" tarybos pirminin
k a s V. Ašmenskas 1998 m. 
kovo 3 d. laiške Krašto apsau
gos ministerijai nusiskundė. 
kad „provincijoje besibazuo
jan tys kariniai daliniai (kari
ninkai) žurnalo neskaito, o kai 
k u r jis net nežinomas". Ten 
pa t pabėdota, kad prastai per
kamos A. Martinionio knygos 
ir išreikštas noras „sulaukti 
teigiamos paramos". Tikriau
siai laiško autoriai suprato 
„teigiamą paramą" tik finansi
ne prasme. Gerai mename so
vietmetį. Tada partiečiai pri
valėjo prenumeruoti „Komu
nistą". Prieštaraujančių nebū
davo. Kokį tiražą „centras nu
leisdavo", tokį rajkomai ir pas
kirstydavo. Nors redaktorius 
ir turi tvirtą kompartijos ideo
logo ir propagandisto patirtį, 
kažin ar sovietmečio praktika 
nepriklausomybės sąlygomis 
pataisytų žurnalo reikalus. 

Tačiau grįžkime prie mano 
atsakymo, kurį pacituosiu išti
sai: „Dėkokime už laišką ir pa
teiktus knygų platinimo pa
siūlymus. Padėtis iš tikrųjų 
taisytina. Imamasi priemonių 
racionaliau planuoti biblio
tekų formavimą, atsižvelgiant 
į poreikį aprūpinti batalionų 
bibliotekas kariuomenės isto
rijos literatūra ir finansavimo 
išteklius. Iki šiol struktūrinių 
padalinių bibliotekos įsigyda
vo knygų savo nuožiūra. Nag
rinėjama centralizuoto knygų 
įsigijimo ir paskirstymo gali
mybė. Privačiame žurnale 
„Kardas" spausdinama nema
žai vertingos istorinės ir publi
cistinės medžiagos, tačiau pa
sitaiko publikacijų, kuriose 
Lietuvos k? ininkfjos intere
sai neatspindimi. Tobulinant 
tematiką, redacijai aktyviau 
bendraujant su batalionų ka
rininkais, galima būtų ir pri
vačiam žurnalui laimėti dides
nį populiarumą. Tokios gali
mybės visada egzistuoja". 

Galėčiau pridurti, kad re
dakcijos ir leidyklos tarybos 
nariai, lankydamiesi daliniuo
se, susitikdami su savo tikrais 
a r potencialiais skaitytojais, 
betarpiškai pajustų nūdienos 
karininkijos nuotaikas, pagei
davimus ir poreikius. Dėl to 
neturėtų užsigauti nei redak
cija, nei leidykla. Žurnalas tu
rėtų natūraliai darytis vis rei
kalingesnis, vis daugiau tei
kiantis aktualijų skaitytojui, 
turinčiam specifinių poreikių. 

Čia KAM ir žurnalo redakcijos 
koordinuotos pastangos galėtų 
būti vaisingos. Ketvirtoji val
džia, o ypač kai į ją pretenduo
ja privatus žurnalas, taip pat 
turi būti ir morali, ir jaučianti 
atsakomybė už savo veiklą. 

Negalima pamiršti ir esmi
nių skirtumų tarp tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninkijos žurnalo ir dabartinio. 
Pirmiausia, tada žurnalas ne
buvo vieno asmens nuosavybė, 
kaip dabar Žurnalas „Kardas" 
yra privati A. Martinionio 
nuosavybė. Ši aplinkybė kom
plikuoja žurnalo tematikos 
formavimą, paramos ir įtakos 
reikalus. Anaiptol šia užuo
mina nemėginama klibinti 
nuosavybės teisių. Tai teisė
saugos reikalas. Anuometi
niame „Karde" nebūdavo 
straipsnių, atspindinčių siau
rus grupių interesus. To meto 
karininkijos pilietiškumo ir 
profesinės garbės samprata 
buvo itin stipri ir pastovi. 

Reikalauti pirkti tik vieno 
autoriaus knygas, būtų klai
da. Kariuomenės bibliotekose 
dar pasigendama daugelio au
torių knygų, o pirmiausia 
„Laisvės kovų istorijos" serialo 
tomų. Jų šiandien jau net dvi
dešimt trys išleisti! Tai uni
kalus autentiškų apie šiame 
amžiuje ilgiausiai trukusį ta-
tuos pasipriešinimą žinių šal
tinis. O kur dar žinomų isto
rikų ir tyrinėtojų Arvydo Anu
sausko, Jono Kedžio, Nijolės 
Gaškaitės, Algio Kašėtos, Bo
nifaco Ulevičiaus ir kitų vei
kalai, atsiminimai, dokumen
tų rinkiniai. J ie visi turėtų 
būti bent j au svarbiausiose 
bibliotekose. Istorinio turinio 
ir atsiminimų knygų rinkoje 
yra pakankamai, tačiau pilie
tiškumą ugdančios grožinės 
literatūros pasigendama. Ta
me piktame straipsnyje me
tamas kalt inimas — esą „per 
aštuonerius nepriklausomybės 
KAM nei žurnalo, nei karinio 
turinio krtygų leidimui nė cen
to neskyrė". Toks teiginys ne
atitinka tikrovės ir vertintinas 
kaip šmeižtas. Gerai žinoma, 
kad atkurtas „Kario" žurnalas 
(dabar — savaitraštis) eina 
nuo 1991 metų. Vien šiais me
tais knygų leidybai iš biudžeto 
lėšų skirta 166,000 litų. Nu
matyta išleisti unikalių leidi
nių, pavyzdžiui, studiją-albu-
mą, skirtą gen. A. Gustaičiui, 
dvikalbį leidinį apie Lietuvos 
kariuomenę 1918-1998 metais 
ir kt. Ministerijos dėmesys 
aukščiausiam Lietuvos vidaus 
ir užsienio politikos tikslo — 
būtinumo stiprinti valstybinį 
saugumą aiškinimui, karių pi
lietiškumo ugdymui ir ryšių 
su visuomene plėtrai — yra 

Iškilmingas kariuomenes paradas, 
gegužės 10.d. 

nuolatinis ir tolydžio stiprė
jant is . KAM gavo iš paskirų 
autorių ir organizacijų pasiū
lymą išleisti ir įsigyti knygų 
sumai, artėjančiai prie milijo
no. Tačiau tiek norai, tiek ir 
pasiūlymai derinami su biu
džeto galimybėmis. Be to, pri
siminkime nesenus laikus, kai 
pristigdavo pinigų net kari
ninkų algoms išmokėti, kai 
kareivio apmokymui per me
tus tebuvo skiriami tik trys 
šoviniai. Šiems metams Sei
mas skyrė pusantro karto 
daugiau lėšų, negu pernai. J ų 
panaudojimas griežtai kontro
liuojamas. Be to, ministerija 
įsigydavo ir įsigyja įvairių au
torių knygų. 

Tame pačiame redakcijos 
puslapyje gardžiuojamasi 
KAM darbuotojų padaryta 
klaida generolo A. Gustaičio 
kalendoriuje — „neatskiria sa
vos ir svetimos valstybės lėk
tuvų". Mat, vietoj gen. A. Gus
taičio sukonstruoto ANBO, 
parodytas sovietų gamybos bi
planas su lietuviškais atpaži
nimo ženklais. Beje, toji klai
da buvo ištaisyta, paaiškinus 
priežastis ir atsiprašius reik
lių kritikų. Tarp kitko, nūdie
nos Lietuvos kariuomenė ne
turi nė vieno „lietuviško" gink
lo. Visi iš užsienio. Tik ženklai 
mūsiškiai. Viena bėda — ne 
bėda. Šioje srityje apmaudžių 
pramovių pasitaikė daugiau. 
Vienas mitrus leitenantas ne
atskyrė traktorininko nuo ka
reivio. Klaida biudžetui kaina
vo 24,000 litų. 

Užsakant prenumeratą, at
rodo, nemokėta suskaičiuoti 
iki dvidešimties — kąm nieko, 
o kam pakartotinai. Vėl nuos
toliai. Jubiliejinis leidinys 
apie kariuomenę jau antr i 
metai iš vystyklų neišlenda. 
Irgi praradimas ne tik laiko. 
bet ir lėšų. Bet kas klaidų ne
daro? 

skirtas Europos Sąjungos dienai, Nepriklausomybes aikštėje, Vilniuje, 
Nuotr Eltos 

Štai tame pačiame „Kardo" 
numeryje (1998 Nr. 3-4) prie 
Lietuvos technikos muziejaus 
direktoriaus A. Gamziuko 
straipsnio apie birg. gen. A. 
Gustaičio lėktuvus ANBO 
įdėtos dvi nuotraukos su klai
dinančiais užrašais. Ar auto
rius, ar redakcija, neatskyrė 
trimenčio nuo propelerio nuo-
dvimenčio — sukti galvos ne
verta — rasis išmanančių spe
cialistų. ANBO — IV prototi
pas turėjo kitokį variklį, dvi-
mentį propelerį ir buvo pa
žymėtas borto numeriu 52. O 
ANBO — 41 serijos lėktuvai 
turėjo trimenčius propelerius 
ir triženklius borto numerius. 
Taigi klaidų padaro ne tik 
ministerijos valdininkai, bet ir 
muziejų direktoriai ir žurnalų 
redaktoriai. Prisimenant ne
seną generolui A. Gustaičiui 
skirto kalendoriaus istoriją, 
tiktų pakartoti patarlę — juo
kėsi puodas, kad katilas juo
das 

Karių ir tarnautojų pilieti
nio ugdymo darbe — plačiausi 
dirvonai. Didžiuma į krašto 
apsaugos sistemą atėjo iš so
vietmečio: kas iš sovietų armi
jos, kas iš servilizmo bacilomis 
apkrėstos visuomenės dalies, 
kas iš privilegijuotos nomenk
latūros, kas iš sibirų ar lage
rių, kas iš užsienių pargrįžo, 
nemaža dalis jau nepriklauso
moje Lietuvoje karo mokslus 
išėjusi. Iš tiesų — taisytinų 
dalykų daug. Sovietmečio rau
gas išeina pamažu. Žinome ge
rai, kad, būdami valstybes pi
liečiai, turime gebėti vidaus 
reikalus spręsti, vadovauda
miesi demokratijos ir pakan
tos principais. Karininkams ir 
kariams skirti žurnalai čia 
turi neribotas galimybes dar
buotis itin vaisingai. Turime 
didžiuotis ir džiaugtis, maty
dami kariuomenės ir ypač ka

rininkijos pozityvų nusitei
kimą Lietuvos valstybingumo 
atžvilgiu. Pavojaus atveju mū
sų kariai garbingai at l iktų 
priesaika patvirtintą tėvynės 
gynimo pareigą. 

Teigiama, kad „politiniai ka
liniai ir tremtiniai už KAM 
lėšas, sau nusipirko visą kny
gos 'Žygis į Vilnių' tiražą". Po
litiniai kaliniai ir t remtiniai 
nieko negali nusipirkti „už 
KAM lėšas". Ministerijos biu
džeto lėšų naudojimas yra tik
slinis ir griežtai kontroliuoja
mas. Vyriausybė savo 1997.-
05.16 nutarimu Nr. 474 skyrė 
lėšų „Krašto apsaugos minis
terijai — 136,000 litų, iš jų 
120,000 litų partizanų rėmė
jams apdovanoti Lietuvos par
tizanų pasipriešinimo kovų 
53-ųjų metinių proga ir 15,000 
litų renginių organizavimo iš
laidoms iš dalies padengti". 
Lietuvos Respublikos Valsty
bės Kontrolė savo 1998.03.12 
ataskaitoje Nr. 110-6-14 kon
statavo, kad „knygų Lietuvos 
partizanams bei partizanų rė
mėjams apdovanoti pirkimui 
panaudota — 9.240 Lt (...), 
kad Vyriausybės skirtos lėšos 
panaudotos pagal paskirtį". 
Tai rodo, kad ministerija par
tizanų — karių savanorių pa
gerbimui ir paramai skiria vis 
daugiau dėmesio Kam naudin
ga dezinformuoti visuomenę, 
skleidžiant iš piršto laužtą 
abejonę apie neva neteisėtą lė
šų panaudojimą? 

Taisytinų dalykų kariuome
nėje dar yra daug. Reikia 
džiaugtis bendromis pastango
mis, stiprinant krašto apsau
gos sistemą, ugdant jaunųjų 
kareivių ir karininkų pilietiš
kumą. Ši provokacija, kitaip 
jos ir nepavadinsi, verčia at
kreipti dėmesį į keletą esmi
nių problemų. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Šim tam ečiai ja u 
nebestebina 

Birželio mėnesį, baigiantis 
mokslo metams, ne kartą tele
vizijos žurnalistai pamini, 
kad aukštesniosios ar net 
aukštosios mokyklos diplomo 
atsiimti, tarp j aunų mokslei
vių bei s tudentų, žygiavo ir 
brandaus amžiaus sulaukęs 
asmuo. Tai žmones, kurie del 
vienokių ar kitokių priežasčių 
neturėjo progos mokslo baigti 
jaunystėje, bet neprarado no
ro ir ryžto siekti diplomo. 

Amžiaus riba šiuo atveju, 
atrodo, nelabai esminis daly
kas, kaip akivaizdu birželio 
16 d. „Chicago Tribūne*' 
išspausdintame straipsnelyje 
apie 98 metų moterį, gavusią 
gimnazijos baigimo diplomą 
Bostone. Nors ji gyvena slau
gos namuose ir turi nemažai 
sveikatos problemų, vis tik 
turėjo pakankamai jėgų kas
dien po kelias valandas pra
leisti prie pamokų, kol paga
liau išsilaikė baigiamuosius 
egzaminus. Ruoštis egzami
nams jai padėjo keli ketvirto
sios klasės gimnazistai , kurie 
šįmet taip pat gavo savo diplo
mus. Nėra abejones, kad ryž
tingoji senutė turėjo nemažai 
įtakos tiems jaunuoliams ir 
pakeitė jų pažiūras į vyresnio 
amžiaus žmones. 

Spėjama, kad ateinančio 
šimtmečio viduryje Amerikoje 
bus per 800,000 gyventojų, su
laukusių 100 metų amžiaus. 
Dabar jų yra apie 50,000. nuo 
1980 m. šiam skaičiui pa
daugėjus bent 15.000. Apskri
tai žmonės dabar daug ilgiau 
gyvena, ilgiau būna sveikesni, 
judrūs , savarankiški , veiks
mingi savo bendruomenės na
riai. Daug kas dirba ir po ofi
cialaus pensijos amžiaus. 
Prieš maždaug ketvirtį šimt
mečio 65 metai buvo laikomi 
senatvės pradžia, tačiau da
bar ši riba pas tumta iki 85 
metų. Tuo pačiu ir žmogaus 
amžiaus t rukmė gerokai pa
ilgėjo: nuo 47 metų šio šimt
mečio pradžioje, iki 75 m. 

Žinoma, čia kalbama dau
giausia apie Amerikos gyven
tojus, kurių buities sąlygos 
yra kur kas geresnės kaip 
daugelyje kitų valstybių, ypač 
buvusių Sovietų Sąjungos val
dose. Tačiau lietuvius, gyve
nančius JAV, ta ip pat turė
tume įskaičiuoti į tų ilga
amžių skaičių, nes (tai galima 
pastebėti ir iš mirties pra
nešimų) vidutinė amžiaus 
t rukmė yra per 80 metų. 
Netrūksta ir gerokai vyres
niųjų, net šimtamečių. 

Daugumas mūsų tautiečių 
sėdi rankas susidėję, besi-
skųsdami «enatve, nuoboduliu 
ir negaliomis. Tik pažvelkime 
į telkinius, kur susibūrę vy

resnieji, ir pamatysime, kad 
jie net veiklesni už jaunes
niuosius, nes visuomeniniams 
reikalams turi kiek daugiau 
laiko, kai nereikia kiekvieną 
dieną praleisti darbovietėje. 
Jie gyvai domisi savo aplinka. 
Lietuvos reikalais, skaito lie
tuvišką ir vietinę amerikiečių 
spaudą, daug kas turi kom
piuterius, gauna informaciją 
per internetą ir pasaulio 
įvykius sužino daug greičiau 
negu gerokai už juos jaunes
ni. Jie taip pat dainuoja cho
ruose, šoka tautinius šokius, 
keliauja aplankyti Lietuvą, 
priklauso organizacijoms. 
Kartais atrodo, kad pats pro
duktyviausias lietuvio gyveni
mas prasideda, sulaukus 
bent 70 metų amžiaus... 

Mūsų vyresniaisiais lietu
viais remiasi daug svarbių 
darbų. Jie padeda vargstan
tiems Lietuvoje, organizuoja 
įvairius renginius, arba juose 
dalyvauja. 'Tik pasidairykime 
koncerte, operoje, pokylyje — 
publika yra jau žilstelėjusi, 
bet tai nereiškia, kad sen
stelėjusi!) Jeigu ne vyresnieji, 
salės būtų tuščios, organizaci
jos neturėtų rėmėjų, o lietu
viškai spaudai ateitų labai 
liūdnos dienos. 

Seniausia pasaulio moteris 
mirė pernai rugpjūčio mėnesį 
Prancūzijoje. Ji buvo sulauku
si 122 metų amžiaus. Ne visų 
senųjų amžių lengva tiksliai 
nustatyti , tad ankstesnieji so
vietų pasigyrimai apie gero
kai per 100 metų persiritusius 
savo piliečius, nėra labai pati
kimi. Paprastai , sulaukęs 100 
ar daugiau metų, paklausia
mas, kur glūdi ilgo amžiaus 
paslaptis. Atsakymas visiems 
būdingas: judrumas, veiklu
mas, rūpestis kitais daugiau 
negu savimi, tikėjimas ir gie
dri nuotaika. 

Pagal statistiką, maždaug 
30 proc. šimtamečių yra dar 
savarankiški. nesiskundžia 
ypatingais sveikatos sutriki
mais, bet apie 47 proc., sulau
kusių 95 m. ir daugiau, j au 
reikalingi priežiūros slaugos 
namuose. Atliktose apklau
sose 61 proc. amerikiečių pa
sisako, kad norėtų sulaukti 
100 metų. Beje. tik maždaug 
vienas iš 10,000 gyventojų 
šiame krašte sulaukia tokio 
brandaus amžiaus. 

Amžiaus trukmė — ne pa
ties žmogaus pasiektas laimė
jimas, o ypatinga dovana, 
kurią turime ir vertinti, ir ja 
džiaugtis. Žmogaus amžių 
nevertėtų skaičiuoti skaičiais; 
yra jaunų metais, bet senų 
darbais: yra jau pagyvenusių, 
kurių siela jaunesnė už kelis
kart mažiau metų turinčių! 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.15 Tęsinys 

Išdžiūvusią žolę, kuri 
virsdavo šienu, iš tos salos 
vilkte vilkdavo. Nuo to esą ki
lęs jos vardas. Taip pat šioje 
saloje bajorai bausdavo bau
džiauninkus. Abi šias salas — 
Raudonės ir Valkos — teskyrė 
15 m tarpas. 

Ypač gražiai atrodo trys sa
los, stovinčios į kairę nuo 
Pirštsalio. Visos trys yra viena 
nuo kitos visai netoli, sudary
damos žalią liniją. Iš tolo atro
do, kad tai ne salos, bet Gal
vės ežero krantinė. Atskirų 
vardų jos neturi. Jos turi tik 
bendrą vardą — Viduriai. 

Šiaurės rytuose yra sala, ku
rioje seniau ganydavo gyvulių 
bandas. Nuo to esą gavusi 
„Bandos" vardą. 

Visos salos, ar jos yra dide
lės, ar mažos, Galvės ežerui 
suteikia nepaprastą grožį. 

Galvės ežere, kaip padavimo 
sakoma, yra paskandintas ku
nigaikščio Kęstučio auksas, 
sudėtas į didelę dėžę. Kas ją 
nuskandino — ar pats Kęstu
tis, ar kiti jo įsakymu — pada
vime nesakoma. Dėžė ne tik 
esanti užrakinta, bet taip pat 
apjuosta stipria grandine. 
Žvejai ją tinklu buvo net kelis 
kartus užkabinę, bet į pavir
šių iškelti nepavyko, nes ežero 
paviršiuje tuojau nuo tinklo 
atsikabina ir vėl nugrimsta į 
dugną. 

Galvės ežeras niekuomet ne
grąžina skenduolių, kurie ja
me randa mirtį. Salos pilis, 
kaip padavime sakoma, stovi 
ant uolų, kurių viduryje yra 
milžiniško dydžio salė. Jos vi
duryje stovi aukuras ir ant jo 
sėdi paskutinis Krivių-Krivai-
tis, apsuptas vaidilučių. Jis 
klausosi, ką skenduoliai, ku
riuos atvesdavo raudonakės 
žuvys, pasakoja. Sužinojęs iš 
jų, kas dedasi ant žemės, tuos 
skenduolius paversdavo ak

menimis. Tuomet salėje, kaip 
ir pirma, užviešpataudavo ty
la. 

Krivių-Krivaitis dar tebesė
di toje salėje. Jis laukia žinių 
iš Vilniaus, ar paauksuotas 
kryžius ir varpas nenukrito iš 
Romuvos bokšto, k i m s stovi 
Šventaragio slėny, ar vyriau
sias vaidyla pakėlęs rankas 
prie aukuro, siunčia karštą 
maldą galingajam perkūnui 
Krivių-Krivaitis vis dar laukia 
žinių... 

Galvės ežeras iš visų pusių 
apsuptas didesnių ir mažesnių 
ežerų, kurie vienas su kitu su
sijungia sąsiauriais ar upeliu
kais, žemėlapy, kai į juos pa
sižiūri, atrodo lyg žmogus be 
galvos, būtent: Galvės ežeras 
sudaro žmogaus liemenį, Ak
menos ir Skaisčio — rankas . 
Totoriškių ir Luko (Bernar
dinų) — kojas. 

Iš jų didžiausias, išskyrus 
tik Galvės ežerą, yra Skaistis, 
kuris savo forma, priklauso 
prie užtvenktinių ežerų. Jo ry

tiniame krante buvo įrengta 
Žydiškiu vandens sporto sto
vykla. Nuo jūros lygio jo pa
viršius yra 148.9 m. Jo gylis 
32 m., o vidutinis — 9,51 m. Iš 
jo išteka Saidės upelis. 

Vilniaus buriuotojų klubas 
vokiečių okupacijos metu 
Skaisčio ežere 1941 m. suren
gė buriavimo kursus, kuriam 
vadovavo dr. K. Aglinskas. 
Kursus suorganizavo Jurgis 
Noreika. Iš- vokiečių valdžios 
jiems pavyko gauti burines 
jachtas, stovinčias Skaisčio 
ežere, kuriomis kursantai bu
riuodavo. Kursus lankė apie 
200 skautų ir studentų. Jose 
dėstė dr K. Aglinskas. Ingau-
nis, Jagutis, V. Šarūnas ir 
kursų komendantas B. Stun
džia, o kvotimų komisijos pir
mininku buvo dr. V. Didžys. 

Akmenės ežeras yra vaka
rinėje Galvės ežero pusėje. Sa
vo dydžiu užima trečią vietą 
— 276 ha. Jo paviršius 152.8 
m nuo jūros lygio. Priklauso. 
kaip ir Skaisčio ežeras, prie 

užtvenktinių ežerų grupės. 
Gana gilus. 

Luko (Bernardinų) ežeras 
yra Galvės pietinė dalis, uži
ma 88,7 ha plotą. Jo paviršius 
nuo jūros lygio pakilęs 148,9 
m. Giliausia vieta 20.3 m, o 
vidutinė — apie 10 m. Jo var
do kilmė nežinoma. 

Totoriškių ežeras yra vaka
rinėje Trakų miestelio pusėje. 
Tai lovinio tipo ežeras. Jo ilgis 
2 km. o plotis apie 300 m. Gi
liausia jo vieta yra 20 m. 
Užima 70 ha plotą. Paviršius 
nuo jūros lygio 140 m. Jungia
si su Galvės ežeru. 

Baltis yra Lendvario ežeras. 
Tai nedidelis ežerėlis, tur įs 2 
km ilgio ir apie 200 m pločio. 
Užima 16 ha plotą. Jo pavir
šius nuo jūros lygio 148 m. 
Yra lovinio tipo ežerėlis, su
jungtas kanalu su Skaisčio 
ežeru. J jį teka Trakų ežerų 
vandens perteklius, o iš jo 
Soldes upeliu į Nerį-

Ats i l iepimai a p i e T r a k u s 
Trakų pilis, kuri stovi Gal

vės ežero saloje, padarė ne tik 
didelį įspūdį diplomatams, 
ambasadoriams, bet ir poe
tams, rašytojams, dailinin
kams bei keliautojams. Ypač 
Trakais buvo sužavėtas Vene
cijos ambasadorius Ambraze-
jus Kantarini (Ambrosio Con-
tarini). Trakuose jis buvo 1477 
m. vasario 12 d. Jį iškilmingai 
priėmė Didysis Lietuvos kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius 
Kazimieras. Kai tik jis sugrįžo 
į Veneciją po savo kelionės, 
tuojau apraše tuos įspūdžius, 
kuriuos jam teko išgyventi pas 
Didįjį Lietuvos kunigaikštį ir 
Lenkijos karalių Kazimierą. 

Trakus prisimena savo eilė
raščiuose poetai Silvestras 
Gimžauskas ir Maironis. Sil
vestras Gimžauskas iškelia 
Trakų kunigaikščių galybę, 
bet kartu sielojasi, kad tos ga
lybės neliko nė ženklo, džiau
giasi, kad dar išliko nors ap
griuvusios pilys, kaip praei
ties paminklai, o Maironis, 
mūsų tautos dainius, savo 

eilėrašty „Trakų pilis" (Cia jis 
apdainuoja Salos pilį), primin
damas, kad „pilis buvusi gar
binga ir jos aukštus valdovus 
užmigdė kapai". Pilis, nors 
„pelėsiais ir kerpėmis apau
gus" dar tebestovi,. bet „am
žiams bėgant, jos sienos nyks
ta apleistos"... Toliau poetas 
klausia pilies: „Tu Vytauto 
didžio galybę matei, kad joje 
ta rp savo pulkų. Kur tavo ga
lia, garsi padavimais'' Kur ta 
senovė, brangi atsiminimais". 

Nuo mūsų poetų neatsiliko 
nei Julius Slovackis, nei VI. 
Sirokomle ir kiti. Poetas Ju
lius Slovackis Trakus vadina 
Kęstučio sostine, ežerus, kurie 
supa Trakus — marėmis, sa
los bokštą (donžoną) — pago
niška šventykla, o virš jos 
tamsiuose debesyse žaibų 
blykčiojimą — „Perkūno aki
mi". VI. Sirokomlė. 1852 m. 
pradedamas kelionę po Lie
tuvą, pirmiausia aplankė 
Trakus. 

(Bus daugiau) 
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APIE DEŠRAS, LAŠINIUS, 
SKILANDŽIUS IR „MOŠKES' 

Vos prieš keletą dienų grį
žau iš trijų savaičių viešnages 
po Lietuvą, kur gausios gi
minės buvau vaišinamas kum
piais, skilandžiais, dešromis, 
lašinukais, sūriais ir daugybe 
kitų. dar iš mažens priprastų, 
gerybių. Visa tai ne tik raga
vau, bet ir buvau gundomas 
parsiveržt namo. į Ameriką. 
Toms pagundoms man pavyko 
atsispirti, vadovaujantis min
tim, kad visa tai lengvai gali 
atsidurti Čikagos OTiare oro 
uosto muitines specialiose dė
žėse, skirtose iš užsienio nele
galiai keleivių bandomų įvežti 
maisto produktų konfiskuo
tiems ryšulėliams talpinti. Ki
taip sakant , nedrįsau žaisti 
„Katės ir pelės" žaidimo, apie 
kurį vyr redaktorė Danutė 
Bindokienė rašė „Draugo" 
birž. 5 d. vedamajame. O visgi 
į mano lagaminą buvo pakliu
vęs butelis „Kalnapilio" alaus, 
kurį muitinės tarnautojai ig
noravo. Tačiau daug liūdniau 
baigėsi su viena moterim iš 
Lietuvos, „žaliojo bilieto" savi
ninke, tuo pačiu lėktuvu kelia
vusia į šį kraštą laimes 
ieškoti. 

Tikiuos, ji ant manęs nesu
pyks, kad jos nuotykius Či
kagos muitinėje panaudosiu, 
norėdamas įtikinti kitus, kad 
r.e viską galima įsivežti į šį 
kraštą ir kad jos patirti ne
malonumai liks atgarsiu ki
tiems. 

Ponią JC" pastebėjau jau 
Vilniaus orouoste, nekantriai 
belaukančią nemažai vėluo
jančio skrydžio į Amsterdamą 
Lietuvos oro linija. Vėliau ne
tikėtai ją pamačiau ir Amster
damo milžiniškame orouoste, 
pasimetusią, beklaidžiojančią, 
be pagalbos, be vakarietiškų 
kalbų mokėjimo. Aš, kaip ilgą 
skautišką mokyklą perėjęs 
Amerikos ir Lietuvos pilietis, 
turėdamas apsčiai laiko iki 
skrydžio per Atlantą, pasi
siūliau padaryti gerą darbelį, 
nurodydamas teisingą kelią į 
lėktuvą Čikagon. į milžiną B-
747. kuriuo ir aš skridau. 
Vėliau lėktuve jai pagelbėjau 
su muitinės deklaracijos for
momis, kuriose nebuvo ko de
klaruoti, daliojo bilieto" savi-
ninke> taip pat man pasakė, 
kad Čikagoje jos niekas nepa
sitiks ir turės taksiu keliauti 
bent valandą laiko iki jos turi
mo adreso. O'Hare orouoste 
dar turėjau netoli keturių va
landų iki skrydžio toliau į va
karus, tad nusprendžiau jai 
vėl tarpininkauti — vertė
jauti, pereinant įvairiausias 
gana painaus pastatų kom
plekso .pinkles", įskaitant ir 
imigracijos procedūras su 
pirštų nuospaudomis. Laike 
tos „operacijos" jos du lagami
nai keliavo, sukosi ir sukosi 
ant lagaminų karuselės diržų, 
kol pagaliau kažkas iš patar
nautojų juos padėjo ant ve
žimuko. Netoli valandos tru
kusiam imigracijos egzaminui 
pasibaigus, vyko kitas — mui
tines procesas. Kadangi salė 
tuomet jau buvo visiškai iš
tuštėjus nuo keleivių ant

plūdžio, muitininkai turėjo 
apsčiai laiko stropiai „išblu-
sineti" jau mums gerai pa
žįstamos ponios mantą. Reikia 
pastebėti, kad jos plonokos 
medžiagos lagaminai man pri
minė vienos, nelabai este
tiškai skambančios, mano 
skautavimo metais dainuotos 
dainos žodžius: ..Prūde plau
kiojo lavonai..." Panašiai at
rodė ir jos lagaminai. Abu jie 
turėjo šonuose nemažus ply
šiu*, pro kuriuos spoksojo dra
bužiai bei kiti reikmenys. Tie
siog siaubingas vaizdas! To 
negana. Muitinės „katinai", be 
abejo, juos dar daugiau su
jaukė, tikrindami, jau per X-
ray mašina perėjusius. Iš 
abiejų tie kietaširdžiai, išėmę 
po ryšulėlį, bematant sumetė 
juos į šalimai stovinčią aklinai 
uždaromą metalinę dėžę. Nė 
nemirktelėję! Gal jie net 
nežinojo, kokius skanumynus 
nusiuntė i krematoriumą*:' Po
nia „X" man paaiškino, kad 
ten skilandžio ir šoninės 
„abyšalų" būta. Net man iš 
gailesčio lyg dilgelėmis nu
diegė, tai ką bekalbėti apie jų 
savininkės — „pelės" savi
jautą... Pastebėjau jos skaus
mu apimtą veidą, sausomis 
ašaromis springstant. Visa 
laimė, „katinai" jai paliko ran
komis gabenamą šakotį, kurį 
taip rūpestingai saugojo visą 
kelią. Tikiuos, kad jis per 
daug nesulūžo, kai, vienu mo
mentu nuo vežimuko krisda
mas, stuktelėjo ant kietų 
grindų... 

Bet tai dar ne viskas. Vyko 
sujauktos mantos sutvarky
mas. Patys „katinai" bandė 
užtraukti „pelės" lagaminų 
trauktukus, bet jiems nepavy
ko. Nei pati ponia „X" ne
pajėgė to padaryti, kad ir su 
mano pagalba. Laimei, ji iš 
kažkur išsitraukė didžiulį 
plastikinį krepšį, lyg iš anksto 
nujautus, kas gali nutikti. J jį 
sutalpinom vieną — tą su ne
klaužada užtrauktuku ir. ži
noma, su daugiausia „paleis
tais viduriais". Ir štai paga
liau ji buvo laisva keliauti to
liau, o man jau.buvo pribren
dęs laikas ieškoti lėktvo to
liau į vakarus. Kartu toliau ke
liavo ir butelis „Kalnapilio". 

Pakeliui namo. trečiame ke
lionės sąnaryje ir net pusan
tros valandos pavėlavusiu 
skrydžiu keliaudamas, pra
dėjau dūmoti kita? dūmas. 
Dūmas apie „moškes" Dzūki
joje, gražioje Dainavos šalyje, 
lietuviškiau dar vadinamas 
mašaliukais. Galvojau, kad 
kaip gerai būtų buvę, jei anais 
tarybiniais laikr s Lietuva 
būtų turėjus muitines, kurios 
gal būtų neįsileidusios iš Sibi
ro medienos, su kuria ir 
„moškių" arba mašaliukų, 
arba dar mokslišku terminu 
vadinamų. Byronus Macula-
tus kiaušinėliai į Lietuvą at
keliavo. Bent taip dauguma 
dzūkų yra įsitikinę, nors. sa
koma, kad mokslininkai tai 
paneigia. Kur ten bebūtų tei
sybė, tos baisiosios muselės 
daug, oi daug, bėdų pridaro 

CLASSIFIED GUIDE 
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Nemuno panorama nuo Merkines iki piliakalnio 

PELNAS I Š SRUVANČIO V A N D E N S 

Nuotr Jono Šarkos 

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius pasirašė įsakymą, regla
mentuojantį mažųjų hidroe
lektrinių ir kitų autonominių 
elektros gamybos įrengimų 
bendrovei „Lietuvos energija" 
parduodamos elektros kainą. 
Manoma, kad ministro įsaky
mas skatins elektros tiekėjų, 
vartojančių atsinaujinančius 
energijos išteklius, statybą ir 
d'dms jų veiklos efektyvumą. 

Kaip rašo „Respublikos" 

Dzūkijoje birželyje, kada jos 
labiausiai pasireiškia. Tuomet 
turistai ar poilsiautojai vengia 
pasirodyti gražiose Dainavos 
šalies vasarvietėse, Druski
ninkų sanatorijose ar prie 
ežerų žuvauti dėl jų įkyraus 
lindimo į akis, ausis, burną 
bei kitas, menkai drabužiu 
pridengtas, kūno vietas. Jos 
debesimis zuja po miškus, lau
kus, pievas ir vandenis, ne-
vengdamos anei kaimų, mies
telių nei miestų. Nuo jų apsi
ginti žmones vartoja lapuočių 
medžių šakeles. įvairiausius 
vaistinėje gaunamus chemi
kalus ir net dyzelinį kurą. Be
silankant Druskininkuose, 
miestelis man padarė išmiru
sios vietovės įspūdį, nes žmo
nių ten vidurdieny vos pirštais 
suskaičiuoti tegalima. Ir ten 
mašalai siaučia, tad ir ten 
poilsiautojų ar besigydančių 
mineraliniuose vandenyse la
bai mažai. Jei jų ten man lan
kantis ir buvo. tai galbūt visi 
viduje tūnojo. Žmones pasako
ja, kad normaliais laikais 
Druskininkuose vasarą gatvės 
sausakimšai turistais, klegė-
davo. Ir kas gali garantuoti, 
kad „moškės" dar už keletos 
metu neužkariaus visos Lietu
vos? Tai problema, kurios iki 
šiol arba nebuvo bandoma tei
giamai išspręsti, arba nėra 
priemonių jai pašalinti. Lėk
tuve apie tai dūmojant. prisi
minė, kad tenai. Dainavos 
šalyje, kregždžių neteko maty
ti. Juk jos yra veiksmingiausi 
vabzdžiu medžiotojai, tad 
joms suteikus t inkamas sąly
gas ten krauti lizdus, galbūt 
pagelbėtų išspręsti Byronus 
Maculatus problemą? Tarp 
kitko, apsisaugoti nuo panašių 
muselių čia. Amerikoje, man 
pačiam teko naudoti paprastą 
vanilijos okstraktą. Juo patry
nus odą. museles (gnats) kurį 
laika nekimba. laikosi nuo
šaliau. 

Pas t aba : Man tebaigiant 
rašyti šias eilutes, žmona at
nešė parodyti birželio 12 d. 
„Draugą" kurio pirmame pu
slapyje kaip tik išspausdinta 
žinia apie tuos mano apra
šytus mašaliukus. Pasiskai
tykite! 

Jonas Šarka 

priedas .Aikštė", nuo šiol ma
žųjų hidroelektrinių savinin
kai, užuot anksčiau buvusių 
14,9 cento, gaus 16,1 cento už -
parduotą kilovatvalandę elek
tros energiją. Tačiau specialis
tai mano, kad toks kainų 
pakėlimas dar nėra pakanka
mas, nes už 1 kilovatvalandę 
turėtų būti mokama ne ma
žiau kaip 20 centų. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 434 
dideli tvenkiniai. Iš jų net 131 
tvenkiniai gali gaminti elek
tros energiją. Lietuvos energe
tikos instituto prof. Juozas 
Burneikis teigia, kad už nau
jąją energijos kainą atsipirktų 
tik trečdalis tvenkinių. Ideali 
kaina būtų 30 centų už kilo
vatvalandę, tada atsipirktų 
beveik visi tvenkiniai. Kartu 
profesorius tvirtina, kad hi
droelektrinių verslas val
stybėje atsigauna. Daugelis 
jau supranta srūvančio van
dens naudą. Netgi Hidroener-
getikos reguliavimo įstatymo 
projekto rengimą noriai finan
suoja Ūkio ministerija. 

Dabar Lietuvoje yra apie 90 
nenaudojamų, paliktų likimo 
valiai, mažųjų hidroelektrinių. 
Per pastaruosius 5 metus Lie
tuvoje buvo pastatytos 6 ma
žosios hidroelektrinės. Spe
cialistų nuomone, ateityje per 
metus bus a tnauj inama arba 
pastatoma iki 5 hidroelektri
nių. Jų atsipirkimo laikas nuo 
6 iki 8 metų. 

Šeštajame dešimtmetyje 
veikė maždaug 40 mažųjų hi
droelektrinių. Dabar elektrą 
gamina tik 18 tokių jėgainių.. 
Ekspertai mano, kad , jeigu 
valdininkai netrukdys plėto
tis šiam verslui, iki 2000 metų 
vėl galėtų veikti apie 40 hi
droelektrinių. Mažosios hi
droelektrinės turi savų pra
našumų prieš dideles. Pir
miausia, jos visiškai nekenkia 
gamtai. Antra, tai paranku 
verslui — galima kur t i ne tik 
elektrinę, bet ir restoraną, 
gražų tvenkinį, t.y. visą pel
ningą poilsio verslo kompleksą. 

Visų atsinaujinančių elek
tros energijos rūšių — saulės, 
vėjo, vandens ir 11. — indėlis 
į bendrą energetikos balansą 
yra sąlyginai mažas. Dabar hi-
droenergetika sudaro tik apie 
3 proc. bendros energijos ga
mybos. Tačiau tikimasi šį ro
diklį padidinti iki 15-2— proc. 
Pasak Lietuvos hidroenerge-
tikų draugijos vadovo Petro 
Punio, hidroenergija yra pati 
pigiausia iš visų energijos 
rūšių. Pvz., Kauno hidroelek
trinėje pagaminama kilovat
valandė yra iki 15 kartų pi
gesnė negu šiluminėse ir 6 
kar tus negu Ignalinos ato
minėje elektrinėje pagaminta 
energija. 

R i m a J a k u t y t ė 

Nuotr. J. Šarkos 

KAIMIEČIŲ AŠAROS 

Į „Respubliką" pagalbos 
kreipėsi Raseinių rajono Kal
nujų seniūne Regina Čepur-
novienė. sakydama, kad la
biau iš kaimo tyčiotis nebe
įmanoma. Nė viena pieno ar 
mėsos perdirbimo įmonė neat
siskaitė su valstiečiais už pro
dukciją. 

Kalnujų seniūnijoje gyvena 
daugiau nei pusė tūkstančio 
gyventojų Stambiausias ir vie
nintelis Pašaltuonio kaimo 
ūkininkas turi 10 ha žemės, 
kiti — po tris ha. Darbo 
seniūnijos kaimuose prak
tiškai nėra, tad žmonės 
verčiasi iš pensijų, bedarbio 
pašalpų ir tų 3 ha žemės. 
Tačiau pernai kaimiečiai buvo 
apvogti. Antai Kauno ben
drovė „Lietuva", iš pradžių pa
sistengusi įtikinti žmones 
savo tvirtumu, už nupirktus 
galvijus sumokėdavo laiku, o 
paskui iš Vengerskų žemės 
ūkio bendrovės kaip išvažiavo 
su karvutėm, taip ir dingo. 
Bendrovei jau daugiau kaip 
pusmetis negrąžina per 
70,000 litų už galvijus. Neat
siskaitė ir su dešimtimis gy
ventojų. 

Bankrutavusi Raseinių pie
ninė kalnujiškiams už par
duotą pieną vargu ar atiduos 
35,000 litų. Kita pieno perdir
bimo įmonė — bendrovė 
Palėja kalnųjų žemės ūkio 
bendrovei už pieną „pamiršo" 
grąžinti 40.000 litų', Ven
gerskų bendrovei — 11.000 
litų buvo skolinga ir gyvento
jams, tačiau su jais lyg ir 
mėgino atsiskaityti. Ne litais, 
o krabais ir krevetėmis! 

Pasklidus žiniai, kad „Pa
lėja" už pieną pagaliau su
mokės jos sandėliuose užsi
gulėjusiais konservais, į aikš
telę, kurioje laukė bendrovės 
šeimininkas, iš kiemų, iš visų 
kaimo kampelių, tempdami 
karučius, plaukė žemdirbiai. 
Vienam įmonė skolinga kelis 
šimtus, kitam — tūkstantį 
litų. „Bent jau konservų lig va
lios tu ėsime!" — džiaugėsi 
kaimas. Grįžo, deja, tuščiais 
karučiais — jų atlyginimas 
tilpo rankinukuose ir mai
šeliuose, o vyrai ir moterys 
patyliukais šaukėsi Dievo 
rūstybės. Apie atsiskaitymą 
viena pensininkė taip pasako
jo: .Atėjau, ogi žiūriu — stovi 
Sutkus (skolingosios ga lė jos" 
vadovas) prie užsieninės maši
nėlės ir iš bagažinės dalija 
mažutėles konservų dėžutes. 
50 ar 100 gramų krevečių ir 
krabų — po 8 litus. Taigi vie
na konservų dėžutė — už ke
liolika litrų pieno. Tik toks vi
sos dienos mūsų Šeimos 
uždarbis? Viena kaimynė 
atsiėmusi krabus ir krevetes, 
sakė, kad tie jau supuvę, ne-
bevartotini. Aš tų konservų 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOttJO. MAMŲ, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks w Otl. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Wwt 9Sth Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Vilniuje, prieš Seimo rūmas, 
išnuomojamas gražiai apstatytas 
S kamb., 3 mieg. butas. Vieta rami, 
netoli parduotuvių. Skambinti, tel. 
416-225-5480. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)S8S-5S» 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
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neėmiau: duonos kartais ant 
stalo neturime pasidėti, o čia 
dar kažkokius krabus valgy
sim?" 

Į kurią tik sodybą „Res
publikos" korespondentė su 
Kalnųjų seniūne suko, visur 
regėjo liūdesį ir neviltį. Žmo
nės patys pieno, grietinės ne
valgė, kad pardavę gautų 
vieną kitą litą, kad sergančius 
artimuosius į miestą pas gydy
tojus galėtų nuvežti, vaistų 
nupirkti, o jiems siūlo krabus 
valgyti arba ir visai nieko 
nesiūlo.„Lietuvos" galvos kal
tina netikusius kaliningra
diečius, už jiems parduotas 
dešras nesugrąžinusius firmai 
240,000 litų. Apvogtas žem
dirbys nieko nekaltina. Jis ty
liai ryja ašaras ir kenčia, pa
skutinę karvę išvedęs, rašo 
„Respublika". 

R i m a J a k u t y t ė 

• Nuvažiavęs į Prancūziją 
negali pasidaryti prancūzu, 
nuvažiavęs į Kiniją, negali 
tapti kiniečiu, o nuvažiavęs į 
Graikiją, negali pasidaryti 
graiku. Tačiau bet kas, atvy
kęs į Ameriką, gali būti ame
rikiečiu. Tai ir yra šio krašto, 
kurį vadiname JAV, didybė. 

Angie Papdakis 

PURVINAIS B A T A I S -
Atkelta iš 3 psl. 

Tokį piktą puolimą vargu ar 
galėjo sukelti aukščiau paci
tuotas mano laiške „Kardo" re
dakcijai pateiktas pasiūlymas 
„tobulinti žurnalo tematiką, 
aktyviau bendrauti su bata
lionų karininkais". Ministerija 
tokias redakcijos pastangas 
remtų. Atsakymo, matyti, rei
kia ieškoti „istorinės tautinės 
minties žurnalo TCardas' vyr. 
redaktoriaus biografijoje. So
vietmečiu jis yra dirbęs ir raj-
komo lektoriumi, ir komparti
jos politinio švietimo kabineto 
vedėju, ir rajoninių laikraštfų 
redakcijose, ir ypač svarbiame 
komunistų ideologinio fronto 
bare — ateizmo muziejaus di
rektoriumi. Kaip žinoma, 
ateizmo muziejus buvo įkur
dintas atimtoje iš tikinčiųjų ir 
bolševikų išniekintoje Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Šis muzie
jus be antireliginės agitacijos, 
griaunančios visuomenės do
rovę, varė itin aršią pokario 
laisvės kovų niekinimo, parti
zanų, o ypač karininkų šmei
žimo ir Lietuvos valstybingu
mo neigimo propagandą. 

Iš šios istorijos peršasi kele
tas išvadų. Lietuvos karinin
kijos sąvoka dabar išsiplėtė. 
Turime dimisijos karininkų, 
įgijusių karinį išsimokslinimą 
dar anksčiau nepriklausomoje 
Lietuvoje. Šiemet pradėjus 
dirbti rezistentų teisių komisi
jai , į karininkų šeimą įsilieja 
partizanų apygardų, Vietinės 
rinktinės, Tėvynės apsaugos 
dalinių dimisijos karininkai. 
Po nepriklausomybės atkovoji
mo į kariuomenę įstojo ir tar
nauja daug buvusių sovietų 
armijos karininkų. Turime 
gražų būrį jaunų karininkų, 
baigusių Lietuvos karo akade
miją arba išėjusių mokslus už
sienyje. Visus juos, turinčius 
labai skirtingą praeitį ir pa
tirtį, net įsitikinimus, sieja 
viena bendra tėvynės gynimo 
pareiga. Vieni jų su ginklu 
rankose kovojo su pavergėjais, 
kiti — pasirengę tą pareigą at
likti. Tačiau šito nepakanka, 
kad megztųsi artimesnis ben
dravimas tarp skirtingo am
žiaus ir skirtingos patirties. 
Čia ypač reikšmingą vaidmenį 
suvaidintų Lietuvos atsargos 
karininkų sąjunga, spausdin
tas žodis ir televizija. 

Vis skaudžiai atsinaujina 
kario ir piliečio moralės prob
lema, kurią nuolatos kelia žili, 
luoši, pripažinti ir dar nepri
pažinti Lietuvos kariai sava
noriai. Štai Respublikos prezi
dentas apdovanojo Lietuvos 
valstybės 80-ųjų metinių pro
ga „už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai, mokslui ir švietimui" 
(ne Krašto apsaugos ministe
rijos teikimu) DLK Gedimino 
4-ojo laipsnio ordinu dimisijos 
majorą Antaną Martinionį. 
Palyginimui būtina priminti, 
kad ligšiolei per 20,000 žu
vusių kovose ar nukankintų 
lageriuose Lietuvos karių sa
vanorių — partizanų dar tebe
laukia valstybės dėmesio ir jų 
aukos tėvynei įvertinimo. Nu
kautų, nužudytų ir gyvų parti
zanų biografijas lėtai ir 
kruopščiai tikrina vyriausybi
nė komisija... 

Ar neturėtų karininkų gar
bės teismas (deja, jo dar nėra) 
stipriai timptelėti už skverno 
tuos. kuriems dėl savo veiklos 
sovietmečiu mažu mažiausiai 
tiktų kurį laiką pagulėti kry
žium prie šventovės vartų, o 
ne brautis į vidų ir be jokios 
gėdos purvinais batais ropštis 
tiesiai an t Nepriklausomybės 
altoriaus?... 

• M A H M M M M M M M M M 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DOVANA TĖVYNEI 

Apie AP.P.L.E. kompiuterio 
raštingumo kursus Pakruojo 
.Atžalyno" vidurinėje mokyk
loje jau seniai galvota. „Tai 
būtinybė", „Gyvenimas dik
tuoja", „Pajutom gėdą prieš 
savo mokinius", „Ruošiamės 
tapti gimnazija",— kalbėjo 
mokytojai, paklausti, kam 
jiems reikėjo šitų kursų. Nuo
lat mąstantiems apie ateitį, 
kaip išugdyti kūrybinius, ge
bančius ieškoti, atsirinkti iš 
viso pasaulio gaunamą infor
maciją, mokinius, pasitaikė 
puiki proga įgyvendinti šiuos 
troškimus. Visą kovo mėnesį 
Pakruojo .Atžalyno " viduri
nės mokyklos koridoriuose 
galėjai sutikti malonaus veido 
elegantišką moterį ir aukštą 
vyriškį. Atvykę iš Clevelando į 
savo tėvų žemę dėstytojai Al
girdas ir Amanda Mulioliai 
mokė rajono pedagogus įval
dyti „elektronines smegenis". 
Net 59 mokytojai, suvažiavę iš 
įvairių mokyklų, mokėsi dirbti 
su IBM tipo kompiuteriais. 

Šių kursų metu teko paž
velgti iš arčiau į tarpukario 
Lietuvos inteligentus. Gyven
dami toli nuo tėvynės, Aman
da ir Algirdas išsaugojo tikrą 
lietuviškumą, kurio dėstytojų 
sielose su kaupu. Stebino pa
vydėtinas darbštumas: kom
piuterių klasėje kiekvieną 
rytą nuo septynių, kai užsiė
mimai prasideda tik devintą, 
nedidelės pietų pertraukėlės, 
ir taip iki dvidešimtos valan
dos kasdien. Nuovargio, rodos, 
nė ženklo. Taip nuoširdžiai 
dirbta, taip kruopščiai buvo 
viskam pasiruošta. 

Žavėjo dėstytojų dvasios 
kultūra, vidinė inteligencija, 
sklindanti iš kiekvieno žodžio, 
gesto. To nesuvaidinsi — tai 
pernelyg tikra, nemeluota, tai 
jų sielos dalis. Daugiau nei ke
turiasdešimt metų nebuvę 
tėvynėje, gražiai lietuviškai 
šneka. Atrodo, nebuvo nei at
stumo, nei dešimtmečių — 
mąstymas toks lietuviškas, 
savas... 

Nuo, pat pirmųjų susitiki
mo minučių kursų dalyvius 
lydėjo Amandos ir Algirdo 
nuoširdumas, kuklumas, pap
rastumas ir Degalinis noras 
kuo daugiau duoti savo mo
kiniams. Tai galbūt jau ne 
tiek lietuviškos, kiek ben-
dražmogiškos vertybės, kurios 
gyvena dėstytojų sielose. 
„Būdami šalia jų šiek tiek 
ūgtelėjome patys" , — džiau
gėsi mokytoja L.Lingevičienė. 
Nuoširdžiai atsiliepė apie ger
biamus dėstytojus ir kiti kur
sų dalyviai. Štai keletas jų. 
Gražina Sutkutė, .Atžalyno" 
vidurinės mokyklos istorijos 
mokytoja, sako, jog dėstytojų 
profesionalumas padėjo per 

gana trumpą laiką įsiminti 
daug informacijos. Anglų kal
bos mokytojų V.Pačekajienės 
ir V.Balzarienės nuomone, 
buvo smagu pasijusti mo
kinėmis, kai kažkas atsiveria 
naujo ir įdomaus. Apie kom
piuterių teikiamas galimybes 
žinota ir anksčiau, bet tik da
bar gautas „raktas", kuriuo 
galima atsirakinti duris ir 
įžengti į tų galimybių pasaulį. 
Mokytojui svarbu mokėti nau
dotis kompiuterinėmis encik
lopedijomis, Internete teikia
momis paslaugomis ir kitomis 
informacinėmis technologijo
mis, nes- jam trūksta 
įvairesnės informacijos. 

Kiekvienas kursų dalyvis 
susipažino su mokomosiomis 
programomis: fizikos, geogra
fijos, gimtosios kalbos, ma
tematikos... Išmoko pasidary
ti profesionaliai atrodančius 
tekstinius dokumentus su 
iliustracijomis ir be jų. Pa
lengvės darbas ruošiant tri
mestrines ataskaitas. Moki
niams, jų tėvams nepaprastai 
įdomios pažangumo ir kitos 
diagramos. Pamokose dažnai 
reikalingos skaidrės, įvairi 
demonstruojamoji medžiaga. 
Tai irgi galima padaryti kom
piuteriu. Elektroninis paštas 
palengvins bendravimą su ki
tomis mokyklomis. Bus gali
ma dalyvauti bendruose pro
jektuose, keistis naudinga in
formacija. Dailės mokytoją L. 
Sakalauskienę sudomino pie
šimo programos. Ji pasinau
dos dėstytojo Algirdo patari
mais. 

Visi kursų dalyviai džiaugė
si atradę naują pasaulį, paty
rę neužmirštamų akimirkų. 
Jie dėkoja dėstytojams už gra
žią dovaną Tėvynei, jos žmo
nėms. 

Pakruojo .Atžalyno" 
vidurinės mokyklos 

mokytoja 
Valda 

J u k n i e n ė 

RUDUO PRIKLAUSO 
MARIUI KATILIŠKTUI 

Birželio 16 dieną daug kur 
prisimenamas išeivis airis ra
šytojas James Joyce, nes jo su
kurtas Odisėjas keliavo, ieško
damas nuotykių Dubline tą 
dieną. Skaitomi jo prozos ir 
poezijos veikalai, dainuojamos 
airiškos dainos. 

Lietuvių kalbos spalvingu
mu ir žodingumu pirmauja 
Marius Katiliškis, gyvenęs ir 
kūręs Čikagos apylinkėje. Jo 
proza pilna įdomių situacijų ir 
humoro, o jo stilius yra puoš
niausia ir raiškiausia žodžių 
burtininkyste. Katiliškis buvo 
savo kūrybos nuostabus skai
tytojas. Be ypatingos dramati-
kos jis paprastais pabrėžimais 
ir dideliu susidomėjimu nu

piešdavo įdomų įvykį dar įdo
mesnėje gamtoje. 

Pradedant mokslo metus, 
mūsų šeštadieninėse mokyk
lose, lietuviškose užeigose, iš
vykose į gamtą reiktų pradėti 
naują tradiciją — viešai skai
tyti Katiliškio „Miškais ateina 
ruduo". Koks gali būti geres
nis lietuvių kalbos ir kultūros 
pagerbimas? Nelyg išeivis ai
ris James Joyce, taip išeivis 
lietuvis Marius Katiliškis įžie
bė naują gyvybę savo kalbai ir 
literatūrai. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

PADĖTIES BE VILTIES IR 
ATEITIES 

Amerikoje gyvenu laikinai, 
kaip ir daugelis į mane 
panašių. Iš „Draugo" žinau 
vargus, sutinkamus Amerikos 
lietuvių brangių palikimų at
gavimui. Gegužės 29 skaičiau 
inž. Vytauto Šliūpo apie Lie
tuvos atstovų pokalbį su Hel
sinkio komisija. Tą pačią die
ną gavau graudų sesers laiš
ką iš Lietuvos dėl mūsų jau 
mirusių tėvų žemės atsiėmi
mo. 

Tėvai gyveno netoli Mari
jampolės, turėjo 6 ha ūkelį. 
1949 m. juos ir brolį ištrėmė į 
Sibirą. Sesuo buvo kalėjime, 
vėliau išsiųsta į Vorkutą, o aš 
likau neišvežta, nes nebuvau 
namuose.Plečiantis Marijam
polei,, tėvų žemę pasiekė mies
to ribos ir ji pateko į „Žaliąją" 
zoną": tapo išdalinta 3 pi
liečiams, kurie dar tik žada 
statytis namus. Kol kas staty
bos nepradėtos, o vienas pi
lietis seseriai žadėjo net at
sisakyti tos žemės, nes atsira
do savininkai. Bet Marijam
polės agrarininkai užsispy
rusiai žemės mums negrą
žina, o siūlo tokį pat plotą ki
tur. Bet mes norime tik savo 
tėvų žemę, o ne kokią kitą. 

Marijampolės darbuotojai 
pataikūniškai ir lipšniai įro
dinėja, kad negali tos žemės 
mums sugrąžinti, nes turi lai
kytis, įstatymų, dėl kurių 
kalčiausias yra Landsbergis; 
liepia jam už tai padėkoti. Pa
klaustas, kas tuos įstatymus 
išleido ir paprašius leisti pa
siskaityti, atsakė, kad juos 
išleido „Žemės reformos tary
ba". Kai sesuo paprašė adreso 
ir viršininko pavardės, at
sakė, kad ... ta taryba jau se
niai panaikinta ir nėra pas ką 
kreiptis... Trumpai tariant, 
prapuolė taryba su įstaty
mais, ir žemė prapuolė, pasi
liko tik gorėda vyrų, kurie 
sėdi šiltose kėdėse, imdami 
gerus atlyginimus (gal ir 
kyšius?) ir „muilina akis" — 
tyčiojasi iš žmonių, gadinda
mi sveikatą, gaišindami laiką 
bei skleisdami nesąmones 
apio Parlamento pirmininką. 

Sesuo prašė raštu atsakyti, 
dėl ko tėvų žemo negrąžina
ma Jie liepė parašyti pareiš
kimą, kad galėtų raštu atsa-

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. birželio 30 d. 

Radvilų rūmai Vilniuje, kuriuose planuojama įsteigti išeivijos lietuvių 
dailės muziejų. 

Lietuvoje yra labai veiklūs vadinamieji „rokeriai motocikliatai, kurie čia susirinka i savo suvažiavimą 
Nuolr Viktoro Kapočiau* 

kyti. Sesuo parašė, bet atsa
kymo negavo, nes jie „neturė
jo laiko" ir liepė važiuoti 
namo. Mes tryse gyvename 
skirtingose vietose, taip ir lie
ka neaišku, ką reikia toliau 
daryti, kur kreiptis, kam 
skųstis, kad Lietuvoje būtų 
teisybė atstatyta? Čia jūs, 
Amerikos lietuviai, ir Helsin
kio komisija galėtų padėti? 

Iš viso to galima padaryti 
vieną išvadą, kad Lietuvoje 
žiauriai pažeidinėjamos žmo
gaus teisės, ne tautinių mažu
mų (lenkų, rusų), bet dorų, so
vietų okupacijos metu nusk
riaustų ir iškankintų, žmo
nių, kurių gretos, deja, kas
dien retėja...Įdomu, ar žino ir 
jaučia V. Landsbergis, kaip 
juodinamas jo vardas? Ar ga
lima leisti tokiems niekšams 
eiti atsakingas pareigas, ty
čiotis iš dorų žmonių ir be jo
kio sąžinės graužimo gauti 
puikius atlyginimus? 

Žodžiu, padėtis be vilties ir 
ateities. 

Liuda K. 
(per Vytautą Šliūpą, P.E.) 

NESIGĖDYKIME, KAD 
ESAME LIETUVIAI 

Dėkoju P. A Raulinaičiui, ir 
E. J. Valantinienei už laiškus 
(„Draugas", birželio 5 ir 12 d.) 
ir už iškėlimą mums skau
džios problemos: tautinio men
kavertiškumo, įaugusio į lietu
vio charakterį. Rusiškų spek
taklių vežimas iš Lietuvos į 
užsienį ir labai iškilmingas A. 
Puškino 200 metų gimimo mi
nėjimas yra geri pavyzdžiai. 
Juk Puškinas skelbė, kad lie
tuviai esą tik rusų tautos gen
tis, kad Didžioji Lietuvos Ku
nigaikštija buvusi rusų vals
tybe, kad 14-16 šimtmečių ka
rai tarp Maskvos ir Lietuvos 
buvę, jo žodžiais, tik „paprasti 
brolių apsistumdymai". Todėl 
ar vertojo persistengti, net pa
čiam mini-trų kabinetui Puš
kino paminėjimo rengimui su
darant specialią komisiją, va
dovaujama Kultūros ministro 
Sauliaus Kaltenio. 

Kokios yra šio mūsų tautinio 
menkavertiškumo šaknys ir 
kodėl jos nėra studijuojamos? 
Pavyzdžiui. Lietuvių fondas 
skiria nemažai stipendijų lie
tuviams studentams. Ar ne
reikėtų duoti pirmenybę so-
cialogijos ar psichologijos dok
torantams Lietuvoje ir kitur, 
su sąlyga, kad jie tyrinėtų lie
tuvio tautinio menkavertiš
kumo problemą? Jie galėtų 
panagrinėti, kodėl ankstyves-
mosios kartos lietuvių daugu

ma pakeitė savo lietuviškas 
pavardes anglosaksiškomis, o 
lenkai, vokiečiai, graikai, ru
sai ir kiti, kurių pavardės bu
vo dar ilgesnės ir sunkiau iš
tariamos, jų nepakeitė? Kodėl 
Lietuvoje daugelis jaunesnio
sios kartos lietuvių kalba su 
rusišku akcentu, ypač Vilniu
je? Ar todėl, kad jie dažniau 
kalba rusiškai, o ne lietuviš
kai, nes jei jų tarpe pasimaišo 
nors vienas rusas, jie naudoja 
rusų kalbą? Kodėl Lietuvoje 
nėra praktikuojamas parti
zanų kultas, ypač jaunimo tar
pe? Kodėl ten yra taip popu
liarus kosmopolitizmas" Tai 
tik žiupsnelis galimų temų. 

Lietuvių tautos likimas pri
klausys nuo to, ar mes išsi-
gydysime nuo šios menkaver
tiškumo ligos ar ne. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe. OH 

APIE OBUOLIUS IR 
SANTARA-ŠVIESĄ" 

Šeštadienio (birželio 20 d.) 
.Draugo" pirmame puslapyje 
išspausdintas iš Vilniaus 
(BNS) pranešimas, jog prezi
dentas V. Adamkus, sveikin
damas Santaros-Šviesos" 
konferenciją, pasakė tikįs, kad 
organizacija ir toliau liks de
mokratijos mokykla bei profe
sionalių konsultantų sambū
riu, kuris yra svarbus ne vie
nai mūsų gyvenimo sričiai, ne 
vienai Lietuvos piliečių kartai. 
Paskui Vilniaus universitete 
prezidentas aiškino, kad, at
kūrus nepriklausomybę, pasi
keitė „Santaros-Šviesos" tiks
lai ir uždaviniai, bet jis tikisi 
„tolesnio prasmingo buvimo 
kartu, tolesnės prasmingos 
veiklos tėvynės Lietuvos la
bui. 

Viskas labai gražu, labai ge
rai, tik man keistai ir nede
mokratiškai, tiesiog „neska
niai" nuskambėjo paskutinis 
pranešimo sakinys, kad: „Iš 
kitų, užsieny gyvavusių orga
nizacijų 'Santara-Šviesa', išsi
skyrė tuo, kad siekė bendrauti 
su sovietų Lietuvoje gyvenu
siais tautiečiais. 

Tegul tas, kas tą sakinį pa
rašė (galiu galvą guldyti, kad 
tai nebuvo prezidentas V. 
Adamkus) atsiprašo siuntusių 
siuntinius j Lietuvą ir Sibirą, 
dirbusių prie „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronikų" ir tų, 
kur dirbo su skautais ir ateiti
ninkais, bet „nėjo su velniu 
obuoliauti, nes, su juo bend
raudamas, neteksi ir krepše
lio, ir obuolių. 

Emilija J . Valantinienė 
Chicago, IL 

A.tA. 
Kapi tonas 

BALYS NARBUTAS 

Mirė 1998 m. birželio 26 d. Vista, CA, sulaukęs 95 m. 
amžiaus. 

Gimė Lydavėnuose, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. 
Lietuvoje liko sūnus ir duktė su šeimomis. 
Jo valia kūnas bus sudegintas. 
Gedulingos šv. Mišios už Velionio sielą bus aukojamos 

Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA. 

Liūdinti žmona 

Ii 

Mielai Motinai, Senelei ir Prosenelei 

A.tA. 
FRIDAI VILKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui fil. 
EUGENIJUI VILKUI, jo žmonai fil. KENAI, jų dukroms -
GRAŽINAI, ALMAI ir REGINAI, jų sūnui VYTENIUI ir jų 
šeimoms bei visiems artimiesiems. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyrius 

Viešpačiui pašaukus į Amžinybę 

A.tA. 
Dr. RAIMUNDĄ OŠLAPĄ, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną REGINA dukrą GATT.Ę, sunūs 
TAURĄ, DARIŲ, GINTARĄ ARŪNĄ brolį ALGIMANTĄ ir 
jų šeimas bei visus gimines. Liūdime kartu su jumis. 

Netekę veiklaus Lietuvių Bendruomenės, Santa Monica 
apylinkės pirmininko, labai jo pasigesime. 

LB, Santa Monica apylinkės valdyba 

A.tA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI 

mirus, sūnums JONUI ir LEONUI bei jų Šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

LKDP rėmėjų sambūris 

Mielam draugui 

A t A 
DR. RAIMUNDUI OŠLAPUI 

mirus, žmoną REGINĄ, brolį ALGIMANTĄ, bei 
jų šeimas giliai užjaučiame ir ka r tu l iūdime. 

Marytė Mončienė su šeima 
Stasys ir Giedrė Milašiai 

A t A 
RAIMUNDUI OŠLAPUI 

mirus, žmoną REGINĄ, dukrą GAILUTĘ, sūnus 
DARIŲ, ARŪNĄ, GINTARĄ, TAURĄ ir brolį 
ALGJ s u g*nu liūdesiu nuoširdžiai užjaučiame. 

Indrė ir Vytas Šemogai 
Genovaitė ir Tadas Baužai 

^Kęstučio" korporacijos Pirmūnui 

A t A 
Dipl. Inž. 

KAZIMIERUI PABEDINSKUI 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame jo 
sūnus JONĄ ir LEONĄ, jų šeimas ir artimuo
sius 

Giliai liūdedami 

JCęstučio" korporantai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
DIDYSIS PL CENTRO MECENATAS — 

„BINGO" 

PAGARBIAI 
PRISIMINTI 

IŠTREMTIEJI 

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais, ALTo Čikagos 
skyrius surengė Baisiųjų 
birželio įvykių /trėmimų/ mi
nėjimą. Jis pradėtas birželio 
14 d., sekmadienį, 10 vai ryte, 
vėliavų pakėlimu Švč. M. Ma
rijos parapijos bažnyčios aikš
tėje. Kelioms parapijos cho
ristėms vedant, visai publi
kai giedant garbingą Ameri
kos himną, JAV žvaigždėtoji 
vėliava pakilo į viršų ir ka
bėjo visą dieną. Po to, giedant 
Lietuvos himną, mūsų tri
spalvė pakilo į viršų ir taip 
pat buvo pakelta visą dieną. 
Vėliavų pakėlimui vadovavo 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės vadovybė: Juozas Gure
vičius ir vadas Justinas 
Šidlauskas. Taip pat dalyvavo 
Gen. Daukanto ir Klaipėdos 
Jūrų šaulių kuopų šauliai bei 
šaulės. Prie šių iškilmių pri
sidėjo ramovėnai, vadovauja
mi pirm. Juozo Mikulio. 

Tuojau po iškilmių organi
zacijos su vėliavomis ir paly
da, gražiai išsirikiavusios, žy
giavo į 10:30 vai. pamaldas. 
Įžygiavus į bažnyčią, choras 
vad. Antano Lino, užgiedojo 
„Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė". Šv. Mišias aukojo ir 
tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Egidijus 
Arnašius, pavadavęs kun. Ri
mą Gudelį, išvykusį į Lietuvą. 
Mišių skaitinius skaitė Vida 
Sakevičiūtė; auką nešė Jani
na Marmienė, Juzė Žebraus
kienė ir Antanina Repšienė. 
Pamaldų iškilmingumui daug 
davė gražiai giedantis choras 
su Margaritos Momkienės so
lo, o prie; vargonų akompa
nuojantis Ričardas Šokas. 

Lietuviai tikrai dar yra pa
triotai, nes prisirinko pilna 
bažnyčia žmonių prisiminti ir 
pagerbti visus ištremtuosius, 
kurių tik maža dalelė grįžo į 
tėvynę. Dauguma mirė nuo 
bado ir šalčio, todėl ir Mišios 
buvo aukojamos už visus 
žuvusius, mirusius bei nu
kankintus. Pamaldos baigtos 
giesme: „Dieve išklausyk" ir 
Lietuvos himnu. 

Po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos salę oficialiam mi
nėjimui. Publikos prisirinko 
pilna salė. Minėjimą trumpu 
žodžiu atidarė skyriaus pir
mininkė Evelina Oželienė ir 
tuo pačiu pakvietė įnešti vė
liavas. Buvo pagiedoti him
nai, kuriems vadovavo sol. 
G. Bigenytė, akompanuojant 
Ričardui Šokui. Vyko miru
siųjų, žuvusiųjų, nukankin
tų kalėjimuose bei gulagų 
stovyklose pagerbimas mi
nutės atsistojimu, susikau
pimu. 

Po to buvo pakviestas Lie
tuvos generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas pasakyti 
pagrindinę kalbą. Publika at
sistojimu ir plojimu jį entu
ziastingai priėmė. Naujojo 
konsulo kalba nebuvo ilga. 
Pirmiausia kalbėjo apie žmo
nių trėmimus. Pirmasis iš
vežimas įvyko 1941 m. bir
želio 13-14 d. Vėliau buvo 
dar keli trėmimai. Kaip Lie
tuvos atstovas, konsulas 
kalbėjo valstybinės reikšmės 
klausimais, o ypač paminėjo 
ekonominę Lietuvos padėtį, 
pavaizduodamas ūkinį kraš
to kilimą. Konsulas optimis
tiškai pažiūrėjo j Lietuvos 
ateitį. Jo trumpa, bet pras
minga, kalba buvo priimta 
gausiais plojimais. 

Meninė programa susi-
trukdė dėl nenumatytų tech
niškų kliūčių, bet ją paga
liau puikiai atliko solistė G. 
Bigenytė ir muz. Ričardas 
Šokas. 

Reikia džiaugtis, kad dar 
atsiranda entuziastingų žmo
nių, kurie rengia tuos minė
jimus baisioms aukoms prisi
minti. Taip pat padėka ir vi
suomenei, kuri gausiai lanko 
minėjimus ir prisimena vi
sos tautos genocido aukas. O 
mes tų aukų niekados ne
turėtume užmiršti. 

ALTo Čikagos skyriaus var
du reiškiu nuoširdžią padėką: 
visų kuopų šauliams ir ra-
movėnams už jų atliktas pa
reigas ir gausų dalyvavimą. 
Kun. E. Arnašiui už aukotas 
Mišias ir pamokslą, parapijos 
chorui ir jo vadovui Antanui 
Linui už jų giedotas giesmes 
pamaldų metu. Padėka pri
klauso ir Margaritai Momkie-
nei už solo giesmę, organizaci
joms, dalyvavusioms su vėlia
vomis ir palyda, moterims 
bei mergaitėms tautiniais rū
bais. „Margučio-ir radijo pro
gramos pranešėjams už gerai 
perduotus skelbimus. Di
džiausia padėka „Draugui" už 
gausius skelbimus. Ankų šei
mai už paaukotus produktus 
užkandai „Racine" kepyklai 
— sav. Kapačinskams — už 
paaukotus saldumynus. Lie
tuviškajai Čikagos ir apylin
kių publikai už dalyvavimą ir 
gausias aukas. Programos at
likėjams: gen. konsului Gied
riui Apuokui, sol. G. Bigeny-
tei ir Ričardui Šokui. 

Ant Repšienė 

Pasaulio lietuvių centro Le-
monte lankytojai taip įvairūs, 
kaip ir pats pasaulis. Sekma
dieniais čia susitiksi visų 
kartų tautiečius iš visų Či
kagos priemiesčių centro pa
maldose Pal. J. Matulaičio 
misijoje ir po jų švenčių mi
nėjimuose, pietuose, pokyliuo
se didžiojoje salėje. Bočių 
menėje bet kurią dieną ar 
vakarą įvairių organizacijų 
nariai renkasi konferencijoms 
bei paminėjimams. Posėdžių 
kambaryje PLB vadovybė 
„apkeliauja" visus mūsų že
mės kontinentus, kartu su čia 
leidžiamu „Pasaulio lietuviu". 
Lietuvių fondas PLC spren
džia, kam duoti ir kam neduo
ti visiems taip reikalingų do-
leriukų. Centro klases šešta
dieniais „drebina" 300 litua
nistinės mokyklos jaunimėlio, 
o šiokiadieniais į Montessori 
mokyklėlę subėga ir patys 
mažiausi. Pridėjus sporti
ninkus, tautinių šokių šokė
jus, skautus, ateitininkus su 
savo būklais ir atstatoma 
sporto sale; menininkus ir 
kultūrininkus su Dailės mu
ziejum ir koncertine studija 
„pogrindyje", tas Pasaulio lie
tuvių centras pasidaro tiek 

Lieponių, kurie pusmetį prieš 
pradedant „Bingo" 1994 m. ba
landžio mėnesį, studijavo jo 
pravedimo tvarką, atliko rei
kalingus formalumus ir gavo 
leidimus Illinois valstijoje. 
Juos šį vakarą pavadavo an
trasis pirm. Romas Kronas. 
Jam esant PL centro admi
nistratoriumi, „Bingo" buvo 
pradėtas. Spaudai reikalingą 
informaciją ir nuotraukas 
Alytė pristatė prieš porą 
dienų, atsakant į mano klau
simus. 

— Sakyk, kas yra pagrindi
niai „Bingo" darbuotojai per 
tuos ketverius metus? 

— Jų yra apie 20 iš plačios 
apylinkės. Visi savanoriai. 
Štai jie: Dalia Dundzilienė, 
Rima Sell, Romas Kronas, Ba-
niutė Kronienė, Algis Bakai
tis, Danutė Burgogni, Vanda 
Aleknienė, Irena Draugelienė, 
Genė Rimkienė, Antanas Ku-
šeliauskas, Bronius Mikėnas, 
Milda Tallat-Kelpšienė, Roma 
Norkienė, Zenonas Mereckis, 
Zina Pocienė, Laima Slavin
skienė ir Algis Urbutis. Mais
tą paruošia kas trečiadienį: 
vedėja Zita Kušeliauskienė, 
Aldona ir Vytas Šoliūnai, 
Rasa Poskočimienė ir Au-

pat didelis ir svarbus, kaip ir dronė Norušienė. Atsiprašau, 
visa Lietuva, kurią mums at- jei kurio nepaminėjau. 
stoja šis centras. 

Trečiadienių vakarais PL 
—Švenčiant ketverių metų 

sukaktį, kaip atrodo ateities 
centrą „okupuoja" svetimtau- horizontai? - toliau kalbinau 
čiai — tie doleriais nešini \ 
„Bingo" žaidimą suvažiavę 

Alę. 

Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, lydimas Lietu
vos generalinio konsulo Či
kagoje Giedriaus Apuoko ir 
Kultūros ministerijos Tarp
tautinio bendradarbiavimo 
skyriaus vadovės Vidos Pa-
barškaitės ir Broniaus Siliū-
no, birželio 28 d., 5 vai. p.p., 
tiesiai iš O' Hare oro uosto at
vyko į Jaunimo centrą ir susi
tiko su čikagiečiais. Mūsų 
tautiečiai pabijojo karštos 
saulės ir tik 53 „drąsuoliai" 
atvyko į susitikimą. Po mini
stro įžanginės kalbos, atrodo, 
kad kiekvienas turėjo progą 
bent po vieną klausimą, o kiti 
gavo progą pasakyti savo 
„kalbas". Tačiau pirmas susi
tikimas su Kultūros ministru 
buvo įdomus ir prasmingas. 
Kitas susitikimas su minist
ru Saulium Šalteniu bus lie
pos 1 d., 7 vai. vak., PLC Le-
monte, Lietuvių dailės muzie
juje. Bus vėsu. Maloniai 
kviečiame Lemonto ir apylin
kių lietuvius — iš arti ir toli. 

Pasaulio lietuvių centro 
dešimtmeti švęsime rugsėjo 
26 d., 6 vai. vak., didžiojoje 
salėje. Numatyta trumpa pro
grama, Aldonos Šoliūnienės 
maistas, šokiai, gros „Žaibo" 
orkestras. Paminėjimui — 
šventei rengti sudarytas komi
tetas: Genė Rimkienė, pirmi
ninkė, Alė Lieponienė, Rima 
Sell, Rūta Sušinskienė, Pra
nutė Domanskienė, Irena Kaz
lauskienė, Dalia Šlenienė, 
Bronė Nainienė, Aldona Pa-
lekienė, Vilė Marchertienė ir 
Dana Kaunienė; pastarosios 
trys priims rezervacijas. Suda
rytas gan didelis komitetas, 
atrodo, kad bus daug darbo. 
Smulkesnę informaciją pas
kelbsime vėliau. 

Dėmesio golfo mėgė
jams! Korp! Neo-Lithunia 
vyr. valdyba ruošia golfo iš
kylą š.m. rugsėjo 20 d. Iškyla 
bus puikioje Cinder Ridge 
Golf Course, netoli Joliet, Illi
nois. Visas pelnas skiriamas 
korporacijos Stipendijų fon
dui. Reikia užsiregistruoti iki 
š.m. rugpjūčio 15 d. Prašome 
kreiptis į Edą Modestą tel. 
630-794-0500. 

amerikiečiai. Jie atveža lėšų, 
kurios labai reikalingos cen
tro išlaikymui. „Bingo" žai-

— Atrodo, lyg vakar, o kar
tais atrodo, kad jau taip se
niai susirinkome pirmą kartą 

dimai Pasaulio lietuvių centre į „Bingo" žaidimus mūsų cen-
prasidėjo prieš ketverius me- tre. Esu dėkinga kiekvienam 
tus. Kas trečiadienį didžiojoje asmeniui, kuris bent kartą ar 
salėje prie ilgų stalų susiren
kant apie 220 amerikiečių, 
per vakarą čia paliekan
čių apie 4,200 dolerių. Tiesa, 

porą kartų padirbėjo su mu
mis. Visų pastangas labai ver
tiname. Visų, kurie atidavė 
savo trečiadienius, kas savai-

dalis pajamų išmokama lai- tę nuo 1994 metų gegužės, 
mėtojams, 5% mokesčių tenka Kaip malonu dirbti tarp 
Illinois valstijai. Vis tik pusė žmonių, kurie įdeda daug pa
lieka centro iždui. Pereitais stangų mūsų PL centro iš-
metais „Bingo" atnešė į tą laikymui. Dirbamas labai rei-
iždą 108,248 dolerius. 1996 kalingas darbas lietuvybės 
metais pelno liko 98,338 dole- centro, mūsų mažosios Lietu-
riai. JBingo" pajamos kas me- vos išlaikymui. Apie tą mūsų 
tai didėja ir dalyvių skaičius darbą mažai kas žino. Turime 
auga prie stalų salėje, ir ii- talkininkų ir iš mūsų jauno-
game koridoriuje. „Bingo" žai- šios kartos. Manau, kad tas 
dimais kas metai uždirbant 
centrui po maždaug 100,000 
dolerių, yra akivaizdu, kad jis 
yra didžiausias Pasaulio lietu- centrą 
vių centro mecenatas, lėšas 
sutelkiąs iš amerikiečių pini
ginių. 

mūsų „Bingo" dar ilgai gyvuos 
ir padės išlaikyti visiems lie
tuviams labai reikalingą PL 

.. 
Laimės medžiotojai 

Algis ir Alė Lieponiai 

Didieji „Bingo" 
darbuotojai 

Prieš dvejus metus aplankęs 
„Bingo" žaidimus PL centre ir 
juos aprašęs „Drauge", vėl 
aplankiau š.m. birželio 17 d., 
visai rengėjų grupei jau šven- juostės 
tus 4 metų sukaktį. Radau 
tuos pačius darbuotojus, kurie 
čia buvo prieš dvejus metus, 

Ilgi salės stalai apsėsti ame
rikiečių — laimės „medžio
tojų". Senų ir jaunų. Prieš 
kiekvieną guli kelios „Bingo" 
lentos su numeriais. Dėmesys 
— žaidimo lentai ant sienos, 
su laimingaisiais numeriais. 
Greta — lėkštė su dešromis ir 
kopūstais pasistiprinimui. Tin
ka ir alaus stiklas. Ant 
paaukštinimo stovi aparatūra 
su šokinėjančiais kamuoliu
kais, lyg juos koks viesulas 
nešiotų. Ant jų — dolerius 
nesantieji numeriai. Jų kiek
vienas laukia. 

— Trisdešim vienas! — skel
bia operatorius Rimvydas Rim
kus tvirtu baritonu. 

— Šešiasdešim penki! — 
nuskamba Dalios Dundzilie-

'Ą nės balsas iš antros salės pu
sės. 

— Kokios jūsų pareigos? — 
klausiu jaunąsias talkininkes 
su prijuostėmis: Austę Ringu-
tę ir Viktoriją Sušinskaitę. 
Anksčiau to jaunimėlio talki
ninkų čia būdavo daugiau. 

— Mes pardavinėjame bilie
tus žaidimo metu, — atsakė 
ir, dedamos dolerius į pri-

kišenes, nuskubėjo 
tarp stalų. 

— Ar tau nenusibodo tas 
„Bingo" lentas pardavinėt? — 
užklausiau prie salės įėjimo 

Uolieji Pasaulio lietuvių centro talkininkai, kurie jau ketverius metus kiekviena trečiadienį susirenka patar
nauti „Bingo" žaidėjams. 

— Nebesėdžiu. Salėje dirbu. 
Pažiūrėk! Dabar Rima ir Da
nutė sėdi. Nesėdėsi — nebus 
dolerių. O kas centrą išlaikys? 

„Bingo" raštinės kambaryje 
dolerius skaičiuoja „bosas" Ro
mas Kronas su talka. 

— Kokios vakaro pajamos? 
— klausiu. 

—Svyruoja tarp 3,800 ir 
4,500 dolerių. Praėjusį tre
čiadienį buvo 4,200 dol. 

—Žaidėjai keičiasi? Ar tie 
patys? 

— Beveik tie patys. Vis pri
sideda naujų. Pamažu augam. 

— Žaidėjai mūsų patarnavi
mu labai patenkinti, — paste
bi jiems bilietus čia pat par
duodantis pagrindinis „Bingo" 
darbininkas Algis Bakaitis, 
buvęs centro prezidentas. Tos 
didelės pareigos jo nesutruk
dė kas trečiadienį ir čia dar
buotis. 

Virtuvėje maistą dalino 
didžiųjų talkininkų prie
auglis: Vytas Norusis su Ma
rium Poskočimu. Užkalbinu ir 
juos. 

— Ar jūs čia vieni? O kur 
tėveliai? 

— Turbūt salėje „Bingo" 
žaidžia. Mes tik patarnau
jame, — aiškina krepšininko 
ūgio Marius, į lėkštę dėdamas 
dešras ir kopūstus. 

— Gal norite? Šiandien be 
pinigų. Tik kartą į mėnesį, — 
pasiūlo. 

— Ačiū! Aš ne žaidėjas. Juos 
vaišinkite, kad ilgiau čia pa
būtų. 

Bendras vaizdas nuostabus. 
Pora tuzinų savanorių jau 
penkti metai čia išlaiko pa
grindinį Pasaulio lietuvių 
centro mecenatą. 

— „Bingo". Dėl PL centro jie 
dirba ir dirbs, kol juos pava
duos jų pačių arba draugų 
prieauglis. 

Bronius Juodelis 

PLC „Bingo". 4 metų sukaktuvinės gėlės įteiktos Alei Lieponienei. Iš 
kairės Algis Bakaitis, Alė Lieponienė, Milda Tallat-Kelpšienė ir Pranas 
PranckeviCius. 

kurie „Bingo" žaidimus pra
dėjo prieš ketverius metus. Šį čia per trejus metus sėdėjusią 
vakarą nebuvo „Bingo" pradi- ir dolerius krovusią Baniutę 
ninku ir vadovų Alės bei Algio Kronienę. 

Pasaulio lietuvių centro 
Madų paroda šiemet tikrai 
įvyks lapkričio 15 d., 12 vai., 
didžiojoje salėje. Vyriausia or
ganizatorė , Rima Jokubaus-
kienė. Susirinkus į pirmą 
posėdį, Rima pasidžiaugė, kad 
Madų parodai rūbus duoti jau 
sutiko kelios parduotuvės. Su
darytas renginio komitetas: 
Lidija Ringienė, Violeta Mi-
kaitienė, Dalia Šlenienė, Ni
jolė Maskaliūnienė, Regina 
Griškelienė, Praurimė Ragie-
nė, Bronė Nainienė. Madų pa
rodos leidinį sutiko paruošti 
Genė Rimkienė, Irena Drauge
lienė ir Roma Norkienė. Komi
tetas bus dar papildytas. Ma
dų paroda bus labai įdomi ne 
tik rūbais, bet ir modeliais. 

JAS CV praneša, kad vi
sos stovyklautojų vietos jau
nučių ateitininkų stovykloje, 
įvyksiančioje liepos 7-18 d. 
jau užpildytos. Tėveliai pra
šomi nedelsiant atsiųsti visas 
anketas ir likusius mokesčius 
registratorei. Iki pasimatymo 
stovykloje! 

Iškyla baidarėmis Fox 
River upe, ruošiama Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyriaus , vyks sekma
dienį, liepos 11 d. Visi skautai 
akademikai kviečiami daly
vauti. Informacijai ir registra
cijai skambinti sesei Nidai 
Bichnevičiūtei, tel. 630-852-
0460. Kad galėtume laiku iš
nuomoti pakankamai baida
rių, prašoma registruotis iki 
liepos 5 d. Po to registracija 
nebebus priimama. Iškylos 
dieną visi dalyviai renkasi pas 
sesę Danutę Ankutę, 13547 S. 
Janas Pkwy., Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-2342. Iš
kyla prasidės punktualiai 9:30 
v.r. ir tęsis iki maždaug 6 v.v. 
Visi akademikai skautai — 
jauni ir vyresnieji kviečiami. 

Rima Polikaitytė, veikli 
ateitininkė, laimėjusi 100 dol. 
Ateitininkų namų gegužinėje, 
juos paaukojo namų išlaiky
mui. Ateitininkų namų valdy
ba dėkinga Rimai už jos 
gražią auką. 

Dr. Vytautas Majauskas 
paskyrė 100 dol. ateitininkų 
veiklai paremti — už tai labai 
dėkinga yra Ateitininkų šal
pos valdyba. 

Donatas ir Rasa Rama
nauskai vadovaus jaujųju 
skautišku seimu pastovyk-
lei „Vabzdyno" stovykloje, 
š.m. liepos 11 - 18 d. vyksian
čioje Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Visos skau
tiškos šeimos su mažamečiais 
vaikučiais (iki 7 metų am
žiaus) kviečiamos dalyvauti. 
Šios pastovyklės stovyklauto
jai turės savo atskirą jaunoms 
šeimoms pritaikytą programą, 
o taip pat dalyvaus ir visai 
stovyklai bendruose renginiuo
se. Pernai jaunųjų šeimų pa-
stovyklėje dalyvavo arti 150 
stovyklautojų. Daugiau infor
macijų gausite kreipdamiesi į 
Romą Rupinską, tel. 630-887-
0189, arba į Rasą Aleksiū-
nienę, tel. 708-423-6503. Lai
ko nebedaug, todėl prašoma 
nedelsiant registruotis. Kur 
geriau praleisite šeimos atos
togas jei ne Rako stovykloje su 
skautais ir skautėmis. 

• Ir niekuo kitu tauta neap-
reikš savo širdį, sielą ir dva
sią taip, kaip savo kalba. 

Vydūnas 
• Union Pier, MI, skersai 

kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. Tel. 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

• Jei pageidaujate pirkti 
ar parduoti namą, prašome 
kreiptis į patyrusį agentą Algi 
Liepinaitį šiuo tel. 708-447-
3351, Alei J.Mockus Realty, 
Ltd. 

(sk.) 
• Siuntiniu i Lietuvą 

kompanija Baltia Espress 
praneša gerą naujieną - nuo 
birželio 30 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 
A ve., Bridgeview, IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite tel. 708-
458-3810 arba nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI. 

(sk.) 
• Perku visus lietuviškos 

enciklopedijos tomus. Skam

binti: 1-773-838-1050 darbo 
metu. Persiuntimo išlaidas 
sumokėsiu. , , , 

• Olgos Audėnienės at
minimą pagerbdama, Ramutė 
Banaitytė Hennings, Clare-
mont, CA, atsiuntė $40 Lie
tuvos našlaičių vargą sumažin
ti. Reiškiame užuojautą velio
nės artimiesiems, o aukotojai 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
ARAS ROORNG 
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