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Lietuva paminėjo Gedulo 
ir vilties dieną 

Vilnius, birželio 14 d. 
(Elta) — Pirmadienį Seime 
buvo surengtas neeilinis vi
suotinis posėdis Gedulo ir vil
ties bei Okupacijos ir genocido 
dienoms paminėti. 

Pradėdamas jį, Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis . pažymėjo, kad šis posėdis 
skirtas dviem tragiškoms da
toms tautos istorijoje pažy
mėti — 1941 birželio 14-ajai, 
pirmajai masinio trėmimo iš 
Lietuvos dienai, ir 1940 birže
lio 15-ajai, Lietuvos okupaci
jos dienai, kai valstybės sieną 
peržengusi sovietinė okupa
cinė kariuomenė nulėmė ištisą 
okupacijos 50-metį. 

Prieš 58 metus karštą 1941 
m. birželį gyvuliniuose vago
nuose, iš Lietuvos buvo išvež
ta per 30,000 žmonių. O apsk
ritai per šį ir vėlesnius 
didžiuosius 1948-ųjų, 1949-
ųjų, 1951 metų trėmimus bu
vo ištremta iki 450,000 žmo
nių. 

„Laisvė išdidžiai tautai nie
kada netapė vien keršto įran
kiu", sakė prezidentas Valdas 
Adamkus Gedulo ir vilties die
nos minėjime Vilniuje, prie 
buvusio KGB pastato. 

Kartu su vilniečių eisena 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, ministras pirmi-

Opozicija šimtą dienų 
nekritikuos vyriausybės 

ninkas Rolandas Paksas ir 
Vilniaus meras Juozas Imbra-
sas iš Nepriklausomybės aikš
tės atėjo į Lukiškių aikšte. 
Prie paminklo politiniams ka
liniams ir tremtiniams buvo 
padėta gėlių. 

Po to prezidentas ir Seimo 
pirmininkas buvo pakviesti 
atidengti lentą, įmūrytą buvu
sių KGB rūmų fasade. Jos įra
šas skelbia: „įvykdytą pareigą 
tėvynei, jos garbei ir neprik
lausomybei teliudija šiame bu
vusio KGB pastate sušaudytų 
Lietuvos patriotų pavardės". 

1945-1947 m., čia nužudytų 
ir Tuskulėnų parko teritorijoje 
užkastų 203 rezistencijos da
lyvių pavardės buvusio KGB 
pastato sienos cokolinėje da
lyje bus iškalamos Tuskulėnų 
aukų įamžinimo komisijos siū
lymu, pritariant Kultūros 
ministerijai. Vyriausybė šiam 
tikslui iš rezervo fondo skyrė 
53,300 litų. 

Gedulo ir vilties dienos mi
nėjimas pirmadienį taip pat 
buvo surengtas ir prie Naujo
sios Vilnios geležinkelio sto
ties paminklo — toje vietoje, 
paskutinėje Lietuvos stotelėje, 
kur gyvuliniais vagonais į to
limą ir šaltą Sibirą tremiamos 
šeimos atsisveikindavo su sa
vo Tėvyne. 

JAV p a r e i g ū n a s už t ikr ino 
vyr iausybės p a r a m ą „Williams 

Į Tėvynę sugrįžo 
Stasio Lozoraičio palaikai 

|F Vilnius, birželio 14 d. 
(BNS) — Opozicinė LDDP 
skalbia moratoriumą „nuož
miai partijų kovai" ir Europos 
parlamentinių demokratijų 
pavyzdžiu, šimtą dienų nekri
tikuos naujosios Rolando Pak-
sd" vyriausybes. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje LDDP frakcijos 
Seime nariai Juozas Bernato
nis ir Gediminas Kirkilas pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
partijos „vardan valstybės de
mokratinės raidos" raginamos 
susėsti už bendro derybų stalo 
ir aptarti „konkrečias preven
tyvias priemones, padėsian
čias išvengti politinės krizės". 

Anot pareiškimo, LDDP ver
tina politinę situaciją po R. 
Pailso vyriausybės sudarymo 
kaip „įtemptą, galinčią ir atei
tyje sukelti rimtų problemų". 
Pasak LDDP narių, liko 
neišspręsta krizinė socialinė, 
ekonominė ir finansinė pa
dėtis, nė viena parlamento 
partija, netgi dalyvaujančios 
vyriausybėje, neprisiėmė at
sakomybes už jos veiklą. Be 
to, pasak LDDP parlamen
tarų, „dėl nuolatinių, deši
niųjų skatinamų rietenų" di
dėja žmonių nusivylimas val
džia ir parlamentine demokra
tija. 

Praėjusią savaitę R. Pakso 
kabinetas gavo Seimo daugu
mos pritarimą savo progra
mai, prisiekė ir pradėjo dirbti. 

Opozicijos Seimo narių tvir
tinimu, „galima būtų pradėti" 
nuo paramos R. Pakso vyriau
sybei, „nes jau išryškėjo kai 
karių partijų trukdymai dirb
ti". 

LDDP neparėmė naujosios 
vyriausybes programos, moty
vuodama, jog ji yra konserva-
toriška. Vis dėlto LDDP žada 
remti „Pažangius siūlymus ir 
žmonėms palankius sprendi
mus". 

Pareiškime nenurodoma, 
kad vyriausybės kritika nebus 
vykdoma 100 dienų, tačiau, 

LDDP narių teigimu, šis ban
domasis laikotarpis taikomas 
daugelyje Europos parlamen
tinių demokratinių valstybių. 

J. Bernatonio teigimu, „no
rint pradėti kritikuoti, reikia 
pamatyti darbus". 

LDDP atstovai vylėsi, kad 
R. Pakso vyriausybė paskelbs 
Gedimino Vagnoriaus kabine
to veiklos visapusišką įverti
nimą. 

Vilnius-Kaunas, birželio 
13 d. (Elta) — Amžinojo poil
sio į Lietuvą sekmadienį iš 
Jungtinių Valstijų sugrįžo 
žymaus Lietuvos diplomato 
Stasio Lozoraičio, nemažos lie
tuvių dalies atmintyje ir 
širdyse išlikusio kaip Vilties 
prezidento, palaikai, kuriuos 
penktųjų jo mirties metinių 
dieną atlydėjo našlė Daniela 
Lozoraitienė. 

Vilniaus oro uoste nusilei
dus „Lietuvos avialinijų" lėk
tuvui, kuris atskrido iš Ro
mos, prie karsto su S. Lozo
raičio palaikais buvo pritvir
tinta Lietuvos vėliava. Karstą 
iki vežimo nešė aštuoni ka
riškiai, iš abiejų pusių apsupti 
tautiniais rūbais pasipuošusių 
lietuvaičių. Skambėjo būgno, 
po to — trimito garsai, persi
pynę giedamomis giesmėmis. 

Paskui karstą ėjo D. Lo-

Lietuva išgyvena ekonominį 
nuosmukį 

vos, todėl reikia gerai pagalvo-

zoraitienė ir velionio brolis, 
Lietuvos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto ir Maltos ordi
nui Kazys Lozoraitis. 

Vasaros gėlių puokštę ant 
žymiojo diplomato karsto pir
masis padėjo buvęs artimas 
velionio bičiulis, Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus, ku
ris per 1993-ųjų rinkimus 
buvo tuometinis kandidato į 
prezidentus S. Lozoraičio rin
kimų kampanijos vadovas. 

Diplomato atminimą pager
bė į oro uostą atvykęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas. 

S. Lozoraitis jaunesnysis 
bus perlaidotas Kauno Pe
trašiūnų kapinėse. Čia pernai 
prisiglaudė ir buvusio Lietu-

Mirė politologas 
Aleksandras 

Štromas 

Vilnius , birželio 14 d. 
(BNS) — Naujasis finansų 
ministras Jonas Lionginas pri
pažino, kad Lietuvos ūkis 
išgyvena ne pačius geriausius 
laikus. 

Pirmiausia, anot jo, reikėtų 
peržiūrėti šių metų biudžetą, 
cituoja ministrą dienraštis 
„Lietuvos rytas". Dabar nuo 
biudžeto vykdymo tvarka
raščio atsiliekama 428 mln. 
litų. 

Finansų ministerija jau 
išsiuntinėjo biudžetinėms or
ganizacijoms pasiūlymus, ku
riuose nurodo, kiek procentų 
reikėtų sumažinti nepapras
tąsias išlaidas. Seimui per
žiūrėtą biudžetą bus siūloma 
patvirtinti dar prieš išeinant 
vasaros atostogų. 

Kitų metų subalansuoto 
biudžeto projektas, pasak J. 
Liongino, bus teikiamas Sei
mui taip pat dar šią sesiją. 
Tačiau dar galutinai nenu
spręsta, kaip bus keičiama 
mokesčių sistema — iki šiol 
diskutuojama, ar nuo 2000 
metų atsisakyti pelno mokes
čio. 

Finansų ministerijos skai
čiavimais, atsisakius pelno 
mokesčio, biudžetas negautų 
575.6 mln. litų pajamų. Pasak 
J. Liongino, ankstesnės vy
riausybės nuostata laipsniškai 
mažinti pelno mokestį išlieka, 
tačiau „dabar gerokai prasčiau 
atrodo ūkio augimo perspekty-

Nuotr-: Birielio 13-ąją Vilniau* oro uoste nusileidęs lėktuvas iŠ JAV atskraidino iymaus Lietuvos diplomato 
Stasio Lozoraičio jaunesniojo palaikus. IEIUI 

vos užsienio reikalų ministro 
bei diplomatijos vadovo Stasio 
Lozoraičio, taip pat jo žmonos, 
visuomenės veikėjo Vincentos 
Matulaitytės Lozoraitienės pa
laikai, atvežti iš Italijos. 

1924 metais gimęs S. Lozo
raitis jaunesnysis diplomato 
karjerą pradėjo 1943 m. Lietu
vos pasiutinybėje prie Šven
tojo Sosto, o vėliau vadovavo 
šiai diplomatinei misijai. 1985 
m. jis pradėjo dirbti Lietuvos 
pasiuntinybėje Vašingtone, o 
po dvejų metų tapo atstovu 
Vašingtone. Lietuvai,atkūrus 
nepriklausomybę, S. Lozorai
tis jaunesnysis tapo nepapra
stuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi JAV. 

Ypač svarbi ir reikšminga 
Lietuvai buvo S. Lozoraičio 
jaunesniojo veikla priimant 
Kovo 11-osios Nepriklauso
mybės aktą ir siekiant Lietu
vos tarptautinio pripažinimo. 

Prezidento Valdo Adam
kaus potvarkiu, „už ilgametę 
nenuilstamą kovą dėl Lietu
vos valstybingumo, jos laisves 
ir nepriklausomybės, aktyvų 
ir pasiaukojamą darbą okupa
cijos metais išlaikant Lietuvos 
valstybinių institucijų veiklą 
užsienyje", žymus Lietuvos 
diplomatas Stasys Lozoraitis 
po mirties apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus I laipsnio ordinu. 

* Lietuvos bankas dar
bą pradėjusiai naujajai Ro
lando Pakso vyriausybei pa
siūlys apsvarstyti galimybę 
susieti litą su JAV dolerio ir 
euro krepšeliu, birželio 10 d. 
per Lietuvos valstybinį radiją 
pranešė Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. Nuo 1994 m. balan
džio litas yra susietas su JAV 
doleriu santykiu 4 litai už 1 
dolerį. Centrinio banko vado
vas pabrėžė, kad perorientuo
jant litą, jis nebus nuvertin
tas, nes tam nėra jokių prie
žasčių — Lietuvos aukso ir va
liutų atsargos apyvartoje 
esančius litus padengia 145 
procentais. 

* Pirmadieni Vilniuje 
prasidėjo vokiečių ir lietuvių 
karių kapų tvarkymo darbai, 
kurie vykdomi pagal tarptau
tinę Vokiečių karių kapų glo
bos tautinės sąjungos ir Lietu
vos Kultūros ministerijos su
tartį. Renginyje dalyvaus į 
Lietuvą atvykusi aštuonioli
kos Bundesvero karių delega
cija. Bus tvarkomi per I ir H 
pasaulinius karus žuvusių vo
kiečių ir lietuvių karių kapai, 
esantys Antakalnio kapinėse, 
taip pat Vingio parko teritori
joje. . BNS) 

Vilnius, birželio 14 ei. 
(Elta) — JAV Valstybės sekre
torės pavaduotojas Kanados ir 
Europos reikalams Mark 
Grossman itin palankiai verti
na „Williams International" 
verslovės atėjimą į Lietuvos 
naftos ūkį. Pirmadienį vyku
siame susitikime su Lietuvos 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu jis užtikrino JAV 
vyriausybės paramą šiai in
vesticijai. 

Kaip rašoma Lietuvos Seimo 
pirmininko atstovės praneši
me, M. Grossman nuomone, 
Amerikos kapitalo įsitvirtini
mas Lietuvoje yra naudingas 
abiem valstybėms, taip pat ir 
Rusijai. Aukštasis JAV Val
stybės departamento parei
gūnas informavo, jog antra
dienį, vykdamas į Rygą. 
būtinai lankysis Būtingės ter
minale. 

Pokalbyje Lietuvos Seimo 
pirmininkas pastebėjo, jog Ru
sijos naftos prekybos politika 
kai kada primena tam tikrą 
Lietuvos diskriminaciją. M. 
Grossman pritarė V. Lands
bergio nuomonei, kad Lietuvai 
ir JAV tapus bendrininkėmis 

ti, ar dabar tinkamas laikas 
vykdyti kai kuriuos progra
mos punktus". 

Be to, finansų ministras bai
minasi, kad atsisakius pelno 
mokesčio. Tarptautinės eko
nominio bendradarbiavimo ir 
plėtros agentūros (OECD) 
narės gali pripažinti Lietuvą 
„mokesčių rojumi". Tokiu at
veju, jos galės nutraukti su
tartis su Lietuva dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo. 

* Dėl į temptos padė t i e s 
Kosove Kremlius penktadienį 
atšaukė savaitgaliui numa
tytą Rusijos užsienio reikalų 
ministro Igor Ivanov vizitą į 
Karaliaučių, Rygą ir Vilnių 
bei jo dalyvavimą Baltijos Jū
ros valstybių tarybos (BJVT) 
sesijoje Palangoje. Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija 
penktadienio vakarą pranešė 
gavusi Rusijos ambasados Lie
tuvoje pranešimą, jog dėl 
įtemptos situacijos Kosovo 
provincijoje prezidentas Boris 
Jelcin nurodė užsienio reikalų 
ministrui I. Ivanov šiomis die
nomis būti Maskvoje. 

* „Rolandas P a k s a s Žur
nalistams b u s atv iras iki 
pat miegamojo durų", pažadė
jo naujasis ministro pirminin
ko atstovas spaudai „Lietuvos 
žinioms". Birželio 11 d. darbą 
pradėjo premjero atstovas 
spaudai — radijo ir televizijos 

Vilnius, birželio 12 d. (Elta) 
— Šeštadienį Jungtinėse Ame
rikos Valstijose mirė žinomas 
lietuvių politologas, Hinsdalle 
kolegijos profesorius Aleksan
dras Štromas. Velionį pažino
jęs prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė nuoširdžią užuo
jautą velionio žmonai ir arti
miesiems. 

žurnalistas Jonas Čekuolis. 
„Atvirumas, viešumas ir pri
imtų sprendimų skaidrumas 
bus pagrindiniai šios vyriau
sybės darbo principai", teigė 
jis, pridurdamas, jog nori įves
ti naujovę — demonstruoti vy
riausybės komandą, todėl bus 
rengiami žurnalistų susitiki
mai su ministrais, patarėjais 
ir kitais ministro pirmininko 
komandos žmonėmis. mu, 

naftos ūkyje, nepertraukiamu 
Rusijos žaliavos pardavimu 
turėtų būti sudominta ir Ame
rika. SveCias mano, jog nuo 
„Williams International" 
sėkmės Lietuvoje priklauso to
lesnis JAV kapitalo investavi
mas. 

V. Landsbergis susitikime 
domėjosi JAV ketinimais in
vestuoti į elektros perdavimo 
linijos iš Lietuvos į Vakarus 
tiesimo nrojekta, teiravosi, ar 
Amerik'js firmų nedomintų 
Norvegijos dujotiekio per Len
kiją į Lietuvą statyba. 

Pokalbyje dalyvavusio nepa
prastojo ir įgaliotojo JAV am
basadoriaus Lietuvoje Keith 
Smith nuomone, Amerikoje 
būtų tikslinga įsteigti Lietu
vos vyriausybei atstovaujantį 
specialų biurą, kuriame dirbtų 
itin aktyvūs žmones ir teiktų 
JAV verslo atstovams kuo pla
tesnę informaciją apie Lie
tuvą, apie joje galiojančius 
įstatymus, apie investavimo 
galimybes bei sąlygas. 

Čikaga, pasak ambasado
riaus, būtų pati tinkamiausia 
vieta tokiai institucijai. 

Iš JAV grįžo dar vienas karo 
nusikaltimais įtartas lietuvis 

Čikaga, balandžio 14 d. ruoju, teisme atšauktas depor-
(BNS) — Dar vienas lietuvis, 
Amerikos teisėsaugos apkal
tintas bendradarbiavimu su 
naciais, grįžta į Lietuvą, kad 
nebereikėtų bylinėtis su JAV 
valdžia. 

Čikagoje iki šiol gyvenęs 
Vincas Valkavickas, kuriam 
78-eri, išskrido iš JAV į Lietu
vą sekmadienį, pranešė JAV 
Teisingumo departamento 
Specialiųjų tyrimų skyrius. 

V. Valkavickas pernai JAV 
buvo apkaltintas tarnavęs po
licininku per nacių okupaciją 
Lietuvoje ir saugojęs stovyklo
je prie Švenčionių 3,700 žydų 
kalinių, kurie vėliau buvo su
šaudyti. 

Pagal susitarimą su federa
linė valdžia, prokurorai atsi
ėmė pastarąjį kaltinimą, o ad
vokatai sutiko pripažinti kalti
nimą, kad V. Valkavickas nu
slėpė policininko tarnybą, kai 
prašė JAV imigracinės vizos 
po II pasaulinio karo. V. Val-
kavickui sutikus išvažiuoti ge-

A m e r i k i e č i ų 
f o n d a s r i n k s l ė š a s v a i k ų 

l i g o n i n e i 
Vašingtonas , birželio 14 d. 

(Elta) — Lėšas Jurbarko vai
kų ligoninei paremti rinks 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose įsteigtas labdaringas Dur-
binų (Durbin) šeimos fondas. 

Lietuvos ambasada Vašing
tone pranešė kad fondą įkūrė 
JAV senatoriaus Richard Dur
bin brolis William. Laisvalai
kiu jis aktyviai talkina broliui, 
kuris domisi ryšiais su Balti
jos valstybėmis. 

Senatorius R. Durbin už ak
tyvią veiklą stiprinant JAV ir 
Lietuvos ryšius yra apdovano
tas Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino II laips
nio ordinu. 

William Durbin taip pat yra 
aktyvus Baltijos valstybių rė
mėjas. Jis dažnai lankosi Jur
barke, yra organizavęs ne 
vieną labdaros siuntą šio 
miesto vaikų ligoninei. Sena
toriaus brolio dėka joje atsi
rado šiuolaikinės medicinos 
įrangos, vaistų, drabužių, 
žaislų. 

tacijos bylos svarstymas. 
V. Valkavickas beveik pusę 

amžiaus Amerikoje dirbo dažų 
fabrike, tačiau tik prieš dvejus 
metus pasiprašė JAV piliety
bės. Dėl šios paraiškos jo pra
eitimi susidomėjo nacius per
sekiojantis Teisingumo depar
tamento Specialiųjų tyrimų 
skyrius. 

V. Valkavickas yra našlys. 
Lietuvoje turi brolį, pas kurį 
ketina apsigyventi. 

V. Valkavicko advokatas 
Geraldas Venkus sakė. kad jo 
klientas .jaučiasi neteisingai 
apkaltintas". 

Lietuvos teisėsaugos parei
gūnai kol kas neturi įrodymų 
ir įkalčių, dėl kurių galėtų kel
ti baudžiamąją bylą V. Valka-
vickui. Generalinės prokura
tūros pavedimu, apie V. Val-
kavicką medžiagą renka Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras. 
„Viskas priklausys nuo tyrimo 
rezultatų. Dalis surinktos me
džiagos jau pateikta, tačiau to 
neužtenka baudžiamajai bylai 
iškelti", sakė Generalinės pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Rimvydas Valentukevi-
čius. 

Nuo 1993 m. į Lietuvą su
grįžo šeši lietuviai, kurie buvo 
apkaltinti bendradarbiavę su 
naciais ir deportuoti iš JAV 
arba išvyko patys, nelaukda
mi deportacijos. 

* Vizito Lenkijoje metu 
popiež ius Jonas Paulius II 
parkirto ir prasiskėlė smil
kinį. Aštuntąją savo vizito 
Lenkijoje dieną popiežius še
štadienį šv. Mišias aukojo 
Sandomierzo mieste. Lenkijos 
radijas pranešė, kad šeš
tadienio rytą Šventasis Tėvas 
parkrito ir prasiskėlė smilki
nį, kiurį jo asmeninis gydyto
jas susiuvo trijose vietose. 

KALENDORIUS' 
Birželio 15 d Bargaile, Jo

lanta. Kresencija, Tanvilas, Vita? 
Sovietų Sąjungos kariuomene įžen
gė į Lietuvą ir ją okupavo 

Birželio 16 d. Benas. Julita. 
•Jura. Tolminas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

GLOBOKIME SAVO SVEIKATĄ DABAR — 
JI MUS GLOBOS SENATVĖJE 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Cook apskrities ligoninėje 
kasdien vyksta mediciniškos 
paskaitos apie įvairiausias li
gas. Jas skaito tos srities ži
novai. Kiekvienas jų iš savo 
srities apibūdina daugeriopas 
ligas. Net siaubas ima, kokia 
daugybe ligų žmogus gali su
negaluoti. Už tai sveiku išli
kęs, žmogus turėtų vien 
džiaugtis ir užlaikyti savo 
sveikatą. Bet kur tau, mes sa
vo sveikatą aliname įvairio
pai. 

Juk tabakas nėra nei mais
tas, nei vaistas, o žmogus juo 
save be laiko į kapus varo. 
Štai lietuvis, visą savo amžių 
rūkęs ir girtavęs, atsiduria li
goninėje, nes negali nei valgy
ti, nei gerti. Jam ligoninėje 
pils maistą pro pradurtą 
skrandyje skylę. Žinoma, tai 
tik pradžia greito galo. Iš to 
uždirba tik ligoninė ir joje 
esantys tarnautojai. O lietu
vis, į šakalį sudžiūvęs, taip ir 
užmerkia akis. 

Įpratęs save žudyti, žmogus 
nesiliauja ir toliau savo svei
katą alinęs. Dabar rūkoriai 
metasi į cigaro rūkymą, girdi, 
jis yra sveikesnis už cigaretę. 

O tai netiesa, nes mediciniška 
spauda visai ką kitą tvirtina. 
Štai šių metų balandžio 22 d. 
„Medical Tribūne" (Vol. 40, 
No. 8) skelbia, kad cigarų rū
kymas sudarko arterijų vidinę 
sienelę taip, kad arterijos ne
pajėgia išsiplėsti, ir tas artina 
širdies ataką. 

Jau keturis kartus Lietuvoje 
buvusi gailestingoji seselė 
praneša, kad ten moterys sau
gosi vaikų (girdi, o kur juos 
dėsi), darydamos abortus. Da
bar ten ligoninės naudoja siur
bimą negimusio vaiko nužu
dymui. Kitos ten taip elgiasi, 
kai tik pranyksta regulos. Toji 
seselė matė tuos siurbimo 
įrankius Utenos ligoninėje. Jų 
ten yra visose ligoninėse. Toji 
seselė moterims aiškino, kaip 
jos kenkia savo sveikatai, taip 
su savo kūdikiais besielgda-
mos —juos žudydamos. 

Išmintingas žmogus — nor
malus asmuo taip ar panašiai 
savo sveikatos nežaloja, už 
tai, net šimtamečiu tapęs, iš
lieka dar guvus, sveikas ir 
judrus. Išmintingam to pa
kaks. Sėkmės! 

AIDS KREIVĖ 
NUOLATOS KYLA I 

VIRŠŲ 

Pasaulio gyventojų mirties 
priežasčių sąraše AIDS jau 
pasiekė ketvirtą vietą. Tai 
pranešė Lietuvos AIDS centro 
direktorius, medicinos dakta
ras Saulius Čaplinskas, rem
damasis Pasaulio sveikatos or
ganizacijos (PSO) ataskaita 
apie šio meto visuomenės svei
katos būklę. 

„Žmogaus imunodeficito vi
rusas (ŽIV) yra pats grėsmin
giausias patogenas, kurio ne
gali įveikti net moderniausia 
medicina" — perteikia S. Čap
linskas Jungtinių Tautų AIDS 
programos (UNAIDS) direk
toriaus dr. Peter Piot žodžius. 
Pagal PSO ataskaitą tik šir
dies ligos, insultas ir ūmios 
kvėpavimo organų infekcijos 
— tipiškos pagyvenusių žmo
nių mirties priežastys — pra
lenkia AIDS. UNAIDS duo
menimis, 1998 metais Afrikoje 
nuo AIDS mirė apie 2 milijo
nus žmonių. Iš penkių miru
sių Afrikos gyventojų viduti
niškai vienas mirė nuo AIDS. 

Žmogaus imunodeficito viru
sas, sakė S. Čaplinskas, vado
vaudamasis dr. Peter Piot iš
vadomis, ypaC pavojingas dėl 
dviejų priežasčių: juo užsi

krečia daugiausia jauni žmo
nės, ir mirtingumas sparčiai 
didėja. Net jeigu pavyktų su
stabdyti ŽIV plitimą, dėl mili
jonų jau užsikrėtusių žmonių 
pasaulis dar ilgai neštų AIDS 
naštą. 

Kitų ligų kreivės metams 
bėgant svyruoja, o AIDS krei
vė nuolatos kyla į viršų. Be to, 
kaip sakė Eltai S. Čaplinskas, 
šios ligos pavojus nepakanka
mai tiksliai įvertinamas. Buvo 
prognozuota, kad pasaulio gy
ventojų mirties priežasčių są
raše praėjusiais metais AIDS 
užims septintą vietą. O tik
rovėje, kaip rodo statistika — 
iškilo į ketvirtą vietą. (Elta) 

RAGINA IMTIS 
RYŽTINGOS VEIKLOS 

PRIEŠ AIDS 

BALFo talkininkai jau ilgus metus kas savaite ištvermingai ir rOpeStiagai pakuoja BALFo sandėlyje šalpos 
siuntinius — drabužius, vitaminus, aspiriną, maistą ir kitas gėrybes. Siuntiniai siunčiami Lktuyos provincijos 
miestų, miestelių, kaimų ir Suvalkų trikampio nepasiturintiems tautiečiams. Iš kairėm (pirmoje eilėje): Emilija 
Kantienė, Valentina Gudienė, Marta Ruikienė, Aldona Lekeckiene; (antroje(«ilėje): Vytautas Juodka, Jeronimas 
Tamkutonis, įstaigos tarn. Irena Polikaitienė, Vitas Lekeckas, Kastutė Venckutė, Jonas Vyšniauskas, 

Nuotr. K. Venckutės 

kalų taryba kartu su AIDS 
centru ir kitomis organizacijo
mis. Nuo 11 iki 15 valandos 
penkiose Vilniaus vietose — 
Rotušės aikštėje, Pilies gatvės 
pradžioje, prie parduotuvės 
„Vaikų pasaulis", „Vaiva" ir 
prie Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos — veikė 
mini informaciniai centrai, 
kuriuose savanoriai teikė visą 
informaciją apie narkomanijos 
ir AIDS pavojų, žalą bei apsi
saugojimo būdus. 

12 valandą prie Martyno 
Mažvydo bibliotekos, kaip in
formavo ELTĄ Valstybinės 
jaunimo reikalų tarybos sekre
torius Algirdas Augustaitis, 
buvo akcijos organizato
rių ir dalyvių spaudos konfe
rencija. Buvo pristatyta akci
jos „Raudonas kaspinas" dek
laracija prieš AIDS. 

Akcijoje dalyvavo Jaunimo 
psichologinės paramos cen
tras, Raudonojo Kryžiaus jau
nimas, Katalikiškojo jaunimo 
blaivybės sąjunga „Žingsnis", 
Šeimos planavimo ir seksua
linės sveikatos asociacijos jau
nimo centrai. 

Nors AIDS centre, pasak A. 
Augustaičio, šiuo metu užre
gistruoti 155 Žmogaus imuno
deficito virusu (ŽIV) užsikrėtę 
asmenys (iš jų 68 — jauni 
žmonės), manoma, kad iš 
tiesų infektuotųjų ŽrV Lietu
voje gali būti apie tūkstantį. 
Vien tik 1998 metais užregist
ruoti 103 nauji ŽIV infekcijos 
atvejai. 

Vilniaus narkologijos centro 
duomenimis, 1998 metais Lie
tuvoje užregistruota daugiau 
kaip 2,870 psichikos bei elge
sio sutrikimų atvejų, kurių 

narkotinės me-

Lietuvoje būtina sukurti ak
tyviai veikiančią narkomanų 
reabilitacijos ir gydymo sis
temą, teigiama akcijos 
„Raudonas kaspinas" dekla
racijoje prieš AIDS. Narkoma- priežastis 
nija ir AIDS pavojus tarpusa- džiagos. Daugiau kaip du treč-
vyje glaudžiai siejasi. Dabar daliai užregistruotų atvejų — 
žmogaus imunodeficito virusai tai asmenys nuo 15 iki 34 
(ŽIV) daugiausia plinta tarp metų. 
narkomanų per nesterilias in- Narkomanija ir AIDS, rašo-
jekcijas. ma minėtoje „Raudono kaspi-

Akciją „Raudonas kaspinas" no" deklaracijoje, Lietuvoje vis 
birželio 2 dieną Vilniuje su- dar nesuvokiama kaip kom-
rengė Valstybinė jaunimo rei- pleksinė socialinė problema. 

manoma, jog tai — gydytojų 
reikalas. 

Jaunimo reikalų taryba, pa
sak sekretoriaus A. Augus
taičio, įsitikinusi, kad atėjo 
laikas pereiti nuo su
sirūpinimo kalbų prie akty
vios valstybės politikos — in
vestavimo į jaunimo užimtu
mo, sveikos, gyvensenos ir nar
komanų reabilitacijos progra

mos. Valstybinės jaunimo.rei
kalų tarybos inicijuotos akci
jos „Raudonas kaspinas" tiks
las — parodyti, kad jaunimo 
organizacijos kartu su AIDS 
centru pasiryžusios aktyviai 
įsijungti į kovą su XX amžiaus 
maru, taip pat paraginti val
stybės vadovus ir visuomenę 
imtis, ryžtingos veiklos. 
,..- (Elta) 

Iš par t izanų istorijų (50) 

JIE ŽUVO PRIEŠ 50 METŲ 
HENRIKAS KUDRETKIS 

Žymus Dzūkijos 
kovotojas 

Vienas žymiausių Dzūkijos 
rezistentų ir vadų — Vaclovas 
Voveris — Žaibas gimė 1922 
m. Bakaloriškių kaime, Onuš
kio valsč., Trakų apskrity. I 
partizanų eiles įsijungė gana 

sių savo sūnų. Išdavikai Kubi
linskas ir Skinkis buvo priimti 
į rašytojų eiles. Bet Kubilins
kas dingo kažkur Maskvoje. 

Poetas ir partizanų 
vadas 

Jonas Vytautas Šniuolis gi-
i . , Q . a .„»*„;„ TiL tTZI paė 1924 m. sausio 1 d. Mie-

anksta 194fc:in«tm*. jis-:buvo ^ į " ^ ^ ^ ^ v i l į š k i o Vąls-
paskirtas r j a i n a v o s a p y g « r d ^ ~ ^ " ^ " ' " ^ \ * • . * . . , ••£ . 
vado pavaduotoju ir kiek ve- «"«* v ^ m i ų £ * % v' 
liau - Kazimieraičio rinkti-: m ? e ; K

1 9 4 0 £ * " • * S l a u l n * , valstybinę berniukų gimna-
Žaibo rezistencinis kelias n j a ' , 0 , 0 . -__ 

buvo skirtingas negu kitų par- *J™. 1 9 4 2 . m e t a * V ^ 1 * 8 

tizanų vadV Dauguma jų * * " * ? ' » Vendines pasi-
bandė išvengti susidūrimų su P™*inuno okupantams orga-
priešu ir manė taip sulauksią J *iaK*>&8 " i f S " ^ 
laisvos Lietuvos. Tuo tarpu f ™ " 0 8 S"*38: * * a t s i š a 0 " 
Žaibas okupantams trenkė1 i l H W S « J * * * " L l * u v o s J ™ " 
smūgį po smūgio. Staiga iš Wtą, kadšis kauptų ginklus, 

.burtųsi laukiamam Lietuvos 
išlaisvinimo momentui. 

1944 m. vėlyvą rudenį 
Šniuoliai. tapo partizanais. 
1946 m. Vytautas Šniuolis 

Di-

niekur pasirodė prie kelio ir 
sunaikino 12.emvedistų ir tiek 
pat „istrebitelių". Ant pagrin
dinių kelių, kuriais nuolat va
žinėjo okupantų mašinos, Žai- ... . . . %r x 4 
bas pridėdavo minų. Kartą ^ * * £ £ * 

12-oje Pasaulinėje „AIDS* konferencijoje. Prie dr. Aleksandro Slatvickio paruošto stendo stovi Genovaitė Davi-
davieienė, Pranė Šlutienė ir dr. Aleksandras Slatvickis. 

ant jo padėtos minos užva- . ^ J O rinktines štabe. įkūrus 
žiavo Onuškio MVD sunkve- -Pnsikelimo^apygardą, jis te
zinis. Buvo sunaikinta visa P° 8 t o b o v r i m m k u i r P a r t l 

Onuškio įgula — 19 vyrų, pa
imti 2 kulkosvaidžiai, 15 auto
matų ir 5 pistoletai. Tokių ir 
panašių pasalų jis atliko dau-. 
giau kaip 20. Tai jis įvykdė su 
mažais arba be jokių savųjų 
nuostolių. 

Žaibo veiksmų garsas pa
siekė bolševikų čekistų aukš
tąją vadovybf. DzūkijOn buvo 
nusiųsti 3 nauji MVD pulkai. 
Bet Žaibas trenkė smūgius ir 
toliau. 

Bet ir okupantai nesnaudė. 
Surado du tautos išdavikus — 
išmestus poetus. Už sutikimą 
vėl priimti į rašytojų eiles jie 
buvo infiltruoti į Žaibo rinkti
nę ir išduoda savo Tėvynę. 

Šaunus kovotojas Voveris, 
užimtas nesibaigiančių kauty
nių uždaviniu, neatkreipė 
dėmesio, kad Kostas Kubilins
kas ir jo sėbras Algis Skinkis, 
neva ieškodami popieriaus 
partizanų laikraščiui, dažnai 
pasišalindavo. Popieriaus aiš
ku, jie gaudavo iš MVD. 

1949 m. kovo 3 d. Kalesny-
kų miške (Daugų valsč., Aly
taus apskr.) Kubilinskas nu
šovė budintį karininką Kariū
ną (taip pat poetą) ir prie 
Žaibo bunkerių atvedė dau
giau kaip 400 emvedistų. Po 
nelygios kovos' žuvo Žaibas ir 
jo štabas — 8 vyrai. Dzūkija ir 
Lietuva neteko vieno drąsiau-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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zanų laikraščio „Prisikėlimo 
ugnis" redaktoriumi. 

1949 m. kovo mėnesį belan
kant „Žaliąją rinktinę", juos 
užpuolė rusai, Vytautas 
Šniuolis — Vytenis iš ugnies 
išnešė sužeistą vadą Virpšą. 
Dalyvavo daugelyje kovų. 

1949 iri. rugpjūčio 12 d. Už
pelkių miške gausios čekistų 
pajėgos apsupo penkių parti
zanų grupę.. Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio LLKS visuome
ninės dalies spaudos skyriaus 
viršininkas Vytautas Šniuolis-
Vytenis vadovavo prasiver
žimo kautynėms, bet prezidiu
mo sekretorius Petras Bart-
kus-Žadgaila ir valdybos na
rys Liesis-Naktis krito pakirs-

. ti kulkų.. Vytenis matydamas, 
kad jo brolis Viktoras bando iš 
ugnies išnešti partizaną 
Mantvydą, savo kūnu dengė 
pasitraukimą ir krito didvyrio 
mirtimi. Lietuva neteko žy
maus rezistento ir gabaus poe
to.' Didvyrio mirtimi žuvo Vy
tenio tėvas ir sesuo Birutė. 

* Gegužę Lietuvos pra
monė pagamino i r pardavė 
produkcijos 11.1 proc. mažiau, 
o be naftos perdirbimo — 2.3 
proc. mažiau nei balandį. Be
darbių skaičius per gegužę su
mažėjo 4.1 proc., tačiau per 5 
mėnesius palyginti su pernai 
tuo pačiu laikotarpiu, bedar
bių skaičius šiemet padidėjo 
13 prOC. (Etta) 

EUOBEC 0EO03R, DD8, P.C 
4647 VV.103 SL. Oafc, I j ą «. 
Pantas apyt su Northtasjsssrn tavto 
dplomu, astuviarns siSVarkys danais 

užpns)a-iSfi^kJay».Pari>r»ai 

Susitarimui (kafcs* angiakaJ) 
TaL 706-422-6200 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.7«mAvsx.HW«y Haas, IL 
T t i (706) 50*6101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBKKCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - SIRD62S UGOS 

7722 S. Kedzkt Ave. 
Chėago.lL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PEmens 
o w w flYDY^c^iA 

9065 S.Hobsne Rd, Htoavory HMa, L 
1 mytaĮvakaiua nuo Hadam Ava. 

Tai (706) 506-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASV&NAS,kLD^S.C 
Specialybė - Vidaus sfetgydytoiM 

5*6 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Sta. 6 
Westrnont, IL 

Valandos pagal sutMarimą 
t kaba lattuvtikaJ 
S F •^•aeaass^si ajaBasaaBjasi B«ava*BBBBi 

Gydytojas I 

ARAS2LK3BĄMD. 
INDRĖ RUDAma,O.D. 

AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 
1020 EOgdan Avs.. Su«s 310 

Napsrvfas, IL 80683 
Tat (630) 827-0089 

Towa»1.S«*8 3C 
Ooomsrt OTOMS. B. 80615 
Tat (660) 4866166 

UNASSiDRYS.MD. 
Akių ligos/ Chirurgija 

9630 S.RkJgeland Ava. 
Chicago RkJga, IL 60415 

Tel.7rj8*6-ee22 
4149W.63rd.SL 

Tf t 773-736-7700 

DR. ŽIBUTĖZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Supartor, 8u6M02 

Valandos pagal aua t̂adrną 
Tai. 312-337-1 

Krylius JuodbOdiio kaime, partizanų LukJų tėviškėj* 

* Šiemet padaugėjo ke
leivių, besinaudojančių Lietu
vos jūrų laivininkystės („Lis-
co") keltais. Keltų agentūros 
„Krantas shipping" duomeni
mis, nuo metų pradžios i i 
Klaipėdos į Stokholmą (Šve-
dya) ir Kyli (Vokietija) buvo 
perkelta 8,810 keleivių, arba 
26 proc. daugiau nei per pra
ėjusių metų pirmuosius pen
kis mėnesius. Kylio lirujoje ke
leivių skaičius išaugo 26, 
Stokholmo — beveik 25 proc. 
Vasaros sezonui „Lisco" įvedė 
naujas kainas. Pvz., plaukiant 
i Kylį bilietas keleiviui kai
nuoja 180 litų, vietoj buvusių 
260 litų. ithai 

http://4149W.63rd.SL


BALTIJOS VALSTYBIŲ 
GYVENTOJŲ TRĖMIMAS 

1949 M. 
ANTANAS STASIŠKIS 

i 

(Tarinys) 
Tačiau pagrindinė baudėjų 
masė buvo vietiniai Baltijos 
valstybių baudėjai — 18,387 
arba 24,13% buvo MGB nai
kintojų batalionų kariai, t.y. 
stribai. Didžiausią baudėjų 
dalį sudarė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sovietinis partinis 
aktyvas — 28,404 baudėjai ar
ba 37,27% baudėjų būrio. Ta
čiau, kiek papildomai, be šių 
Jauko darbuotojų", budėjo CK 
apskričių, rajonų ir miestų 
komitetuose komjaunuolių ir 
komunistų, taip pat kaimo, 
apskričių ir miestų sovietuose 
— nežinia. 

Gyventojus trėmė operatyvi
nės grupės po 9-10 Įmonių. 
Joms vadovavo MGB operaty
vinis darbuotojas. Operatyvi
nėje grupėje buvo du SSRS 
MGB kariuomenės kariai, du 
naikintojų bataliono kariai, 4-
5 sovietiniai partiniai darbuo
tojai. Taigi žemutinio lygmens 
sovietiniai partiniai aktyvistai 
sudarė nuo 44,4% iki 56,5% 
tiesioginių vykdytojų. Sovieti
niai partiniai aktyvistai ii da
lies buvo ginkluoti ir vykdė ka
riuomenės vedlių vaidmenį, 
jie aprašinėjo ir atiminėjo tre
miamųjų turtą, saugomi SSRS 
MGB vidaus kariuomenės. 
Kiekviena operatyvinė grupė 
turėjo ištremti vidutiniškai 4 
Seimas. 

12% Seimų, gyvenusių 15-
20 km atstumu nuo surinkimo 

. stOCių ir tremiamųjų telkimo 
punktų, buvo atvežamos veži
mais. Tačiau daugiausia tre
miamųjų nuveždavo 8,422 
sunkvežimiai, U kurių 3,412 
(40,5%) davė sovietinė armija 

.^•frjįoiO. t§9,5%) — ūkinės or
ganizacijos. Be to, rengiant 
operaciją, dalyvavo 700 MGB 
vidaus kariuomenės automa
šinų, kurios vežtojo operatyvi
nius darbuotojus ir vidaus ka-

.' rinomenės dalinius. JSpecia-
Wįm**« pt vežimams" buvo 
panaudota 2,000 Pabaltijo, 
1,202 Leningrado ir 210 Bal
tarusijos karinės apygardos 
automašinų. Automašinos ii 
anksto buvo sutelktos prie 
trįjų Baltijos valstybių sienų 
ir pasiųstos į paskirties vietas 
šiose valstybėse tik kovo 25 d. 
prM operacijos pradžią. Prie 
Lietuvos sienos buvo sutelkta 
710 kariuomenės automašinų 
ir 1,238 pramonės įmonių au
tomašinos. 

Be 8,422 sunkvežimių, „spe
cialiam kontingentui" Baltijos 
valstybėse telkti buvo paskir
ta 118 geležinkelio stočių, į 
kurias pristatyti 4,437 preki
niai vagonai, specialiai įrengti 

tremiamiesiems išvežti. 1949 
m. kovo 25 d. pagal specialų 
signalą D-l Baltijos šalyse 
buvo suimtos 29,973 šeimos, ii 
viso 92,204 žmonės, kurie ir 
buvo nuvežti į surinkimo bei 
telkimo punktus. Iki kovo 28 
d. 18 vai. buvo „iškelti" 89,874 
žmonės, iš jų 87,589 (97,45%) 
buvo „pakrauti" ir išvežti 6 
esalonais (86,9% išsiųstų eše
lonų). 

1949 m. iš Baltijos šalių 
buvo ištremta 30,630 šeimų, iš 
viso 94,779 žmonės. 72,9% 
tremtinių buvo moterys ir jau
nesni kaip 16 metų amžiaus 
vaikai (moterų — 41,987 arba 
44,3%, vaikų — 27,084 arba 
28,6%). 

Iš Lietuvos planuota ištrem
ti 8,500 šeimų (25,500 žmo
nių). Šį kartą Lietuvoje planai 
buvo ii karto viršyti: iki kovo 
31 d. į gyvulinius vagonus su
grūdo ir išsiuntė 8,765 šeimas 
(28,981 žmogų — 8,357 vai
kus, 11,541 moterį, 9,083 vy
rus). Tremiant buvo nušauti 5 
žmonės. 

Lietuvos gyventojai jau buvo 
mate ne vieną masinį žmonių 
trėmimą, todėl ii anksto pagal 
daugelį požymių (atvykus 
naujoms saugumiečių gru
pėms, tuštiems ešelonams ir 
pan.) nuspėdavo, kad artėja 
nauja genocido akcija. Įkalin
tų ar ištremtų žmonių gimi
naičiai nenakvodavo namuose, 
slapstydavosi patys ir mėgin
davo slėpti savo vaikus. Per 
pirmąją trėmimų bangą MGB 
nepasisekė rasti 3,236 šeimų 
ir 3,912 pavienių žmonių. Ii 
viso 1949 m. kovo mėn. trėmi
mo išvengė 13,777 žmonės. 
Pavyzdžiu galėtų boti Tau
ragės apskritis, kurioje trėmi
mų išvengė daugiau kaip pusė 
žmonių. Vietoje jų 5,236 žmo
nės buvo surinkti pagal MGB 
ir sovietinių bei partinių akty
vistų sudarytus papildomus 
sąrašus. 

„Popierinės* instrukcijos dėl 
tremtinių maitinimo, aprūpi
nimo medicinos pagalba turėjo 
slėpti trėmimų nežmonišku
mą. Pakeliui į tremties vietas 
mirė ne mažiau kaip 60 žmo
nių, tarp jų — daug kūdikių. 

Balandžio 10-20 d. buvo or
ganizuotos trėmimo išvengu
sių šeimų gaudynės, ir Guber
nijos (Šiauliuose) stotyje buvo 
suformuoti dar du ešelonai su 
tremiamais žmonėmis. Juos 
SSRS vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas V. Riasnojus 
vertino „kaip pavojingą kon
tingentą, kuriam vagonai turi 
boti įrengti kaip kaliniams". 
Taip pat buvo išgabenti 2,927 

Įtiftni. skirta |»mii>SH Otlnto ir viltiaa diane, turtelio 14 suruočta iš Nepriklausomybės aikštės j Lukiškių 
mikttą, kur pria p»«i«iilrl« politiniam* fc«Kni«m« ir tremtiniams vyko paminėjimo iškilmes. Nuotr Ritos 

žmonės (680 vaikų, 926 mote
rys ir 1,321 vyras), skirti Bo-
daibo tresto „Lenzoloto" (pa
tikslintais duomenimis, iš viso 
buvo išvežta 3,090 žmonių 
aukso kasykloms). 

Per 1949 m. kovo - balandžio 
mėn. trėmimus ii Lietuvos 
buvo išgabentos 9,598 šeimos 
— 31,917 žmonių. Nesunku 
pamatyti, kad genocido orga
nizatoriams buvo pateikiami 
netikslus tremtinių skaičiai — 
remtasi negalutinais apskai

čiavimais. Iš tikrųjų minima
lus tremtinių skaičius turėtų 
būti 32,270 ar 32,735. 

Lietuviai buvo išvežti į Ir
kutsko sritį ir Krasnojarsko 
kraštą. 96,9% ištremtųjų iš 
Baltijos valstybių pradėjo 
dirbti labiausiai neperspek
tyvų raudonosios imperijos 
darbą — kolūkiuose ir sovieti
niuose ūkiuose (miško kirta
vietėse). Tik 2,1% pateko į 
pramonę. (Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Žinoti, laikytis, 
vykdyti... 

LIETUVIŲ CHARTA 
Lietu viit tauta, 

užsigrūdinusi amžių kovose 
dėl taisės laisvai ir nepriklau
somai gyventi tavų žemėje, 
vieninga valia siekia savo gy
vybe, kalbą, tautines bei val
stybines tradicijas išlaikyti, 
kurti ir ugdyti, kad savo tau
tine kultūra visuotinei žmo
nių giminės pažangai bendra
darbiaudama, vykdytų Visa
galio valią ir laisvo žmogaus 

Lietuvių Tautos amžių sie
kimų vardan skelbiama ii 

Lietuvių charta 
1. 

Tauta yra prigimtoji Žmonių 
bendruomenė. 

Niekas negali būti prievar
taujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti 

Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene. 

S. 
žmogus turi prigimtąją teise 

laisvai išpažinti ir ugdyti savo 
tautybe. 

Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada. 

Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 
tautos gyvybe lietuvis perduo
da ateities kartoms, kad amži
nai gyventume. 

3. 
Kalba yra stipriausias tau

tinės bendruomenės ryšys. 
Lietuvių;'kalba lietuviui yra 
tautinė garbė. 

' 4. 
Šeima yra tautos gyvybė. 
Lietuvis kuria lietuvišką 

šeimą. 
5. 

Tautinė kultūra yra kelias į 
tarptautini pripažinimą ir 
bendravimą. 

Apreikšdama tautos genijų, 
tautinė kultūra įneša savai
mingą indėlį į visuotinius 
žmonių giminės laimėjimus. 

Kiekvieno lietuvio prieder
mė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai. 

6. 
Valstybė yra aukščiausioji 

tautinės bendruomenės orga
nizacija. 

Valstybinė nepriklausomybė 
yra tautinės kultūros ugdymo 
ir iinkimo sąlyga. 

Darbu, mokslu, turtu ir pa
siaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. 

7. 
Mokykla yra tautinės dva

sios židinys. 
Kiekvieno lietuvio kilniau

sioji pareiga būti lietuvių mo
kyklos rėmėju. 

8. 
Draugija yra tautinės kul

tūros veiksminga talkininkė. 
Lietuvis kuria ir palaiko re

ligines, kultūrines, jaunimo, 
savišalpos, profesines ir kitas 
lietuvių draugijas. 

9. 
Mūsų tėvų kovos ir aukos 

dėl lietuviškos knygos yra tes
tamentinis įpareigojimas vi
soms Lietuvių tautos kartoms. 

Lietuvis organizuoja ir re
mia spausdintą lietuvišką žo-
dį. 

10. 
Tautos istorija yra geriausia 

tautos mokytoja. 
Lietuvis brangina savo tau

tos praeitį ir tautinius pa
pročius. 

Lietuvis stengiasi būti ver
tas savo protėvių, kad paliktų 
pagarbų pasididžiavimą savo 
palikuonims. 

11. 
Tautinis solidarumas yra 

aukščiausioji tautinė dorybė. 
Lietuvis ugdo tautinį soli

darumą. 
Visi lietuviai yra lygūs tos 

pačios tautos vaikai, tarp sa
vęs broliai. 

Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan kiek
vienas lietuvis moka nuolatinį 
tautinio solidarumo įnašą. 

12. 
Lietuvio tautinės spalvos: 

geltona-žalia-raudona. 
Lietuvių tautinė šventė — 

Vasario 16-ji diena. 
Lietuvio šūkis: „Lietuviais 

esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt!" 

13. 
Lietuvis yra lojalus savo gy

venamam kraštui. 
Lietuvio santykius su nelie

tuviu nustato artimo meilė ir 
pagarba kiekvieno žmogaus 
laisvei, garbei, gyvybei, svei
katai ir turtui. 

Prieš penkiasdešimt metų, 
1949 m. birželio 14 d. gimė 
Lietuvių Charta, o su ja kartu 
— ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, kurios pagrindas ir 
buvo šis dokumentas, kad lie
tuvių tautos dalis, išblaškyta 
po visą pasaulį, turėtų tvirtas, 
visus vienodai saistančias, 
gaires ir, jomis besivadovau
dama, galėtų vykdyti svar
biuosius uždavinius: kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir išlikti 
lietuviais, nepaisant, kad liki
mo srovės nunešė toli nuo 
savo gimtosios žemės. 

Lietuvių Charta buvo api
būdinta kaip „kiekvieno lie
tuvio sąžinei rašytas kodek
sas" ir tuo pačiu įpareigojama, 
kad kiekvienas lietuvis turi ją 
žinoti, jos laikytis ir savo 
gyvenime vykdyti. 

Kaip ir kokiomis sąlygomis 
buvo sudaryti ir išvystyti Lie
tuvių Chartos punktai, čia ne
minėsime — apie tai ne kartą 
rašyta. Daug prasmingiau 
prisiminti jos turinį, į kurį 
tiek daug vilčių prieš puse 
šimtmečio sudėta, pasvarstyti, 
ar šiandien Lietuvių Charta 
nepraradusi savo prasmės. 

Lietuvių Charta, susidedan
ti iš trylikos punktų, yra uni
kalus dokumentas, apimantis 
visas pagrindines lietuviškojo 
gyvenimo sritis ir nurodantis, 
kaip lietuvis jose turi sau ras
ti vietą ir paskirtį, kas būtinai 
žinotina, kad ne tik pats 
išliktų lietuviu toli nuo savo 
kilmės krašto, bet galėtų lie
tuviškumo ženklą neišdildo
mai įspausti į būsimas kartas. 
Deja, ir tvirčiausius pasiry
žimus ilgainiui sugraužia lai
ko kirminai, užpusto užmarš
ties dulkės, suėda nesutarimų 
rūdys. Nors Lietuvių Charta 
ypač pabrėžia visų lietuvių 
solidarumą, tarpusavio susik
lausymą ir vienybę, tikrovė 
mėgsta pasišaipyti iš idealistų 
kuriamų planų. Net ir toks, 
atrodo, neturintis abejonių 
kelti punktas, kad kiekvienas 
lietuvis, gyvenantis už savo 
tėvynės ribų, priklauso Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei daug kartų kritikuotas, 
vadintas prievarta, nes ragi
nama priklausyti organizacijai, 
kuri ne visiems priimtina. 
Tai, žinoma, tik parodo supra
timo stoką. Juk PLB iš esmės 
nėra organizacija, partija ar 
kažkoks sambūris, sukurtas 
vienodas pažiūras, bei tikslus 
turinčios grupės. Visi lietu
viai, nepaisant politinių, reli
ginių ir kitokių įsitikinimų, 

yra ir PLB nanai vien dėl to, 
kad jie lietuviai (kaip kiekvie
nas gimęs kūdikis automatiš
kai yra žmonijos narys). 

Gaila, kad į Charta yra 
neįrašytas keturioliktas punk
tas, labai mūsų tautai charak
teringas: „Lietuvis pasižymi 
užmaršumu, jeigu jam pato
giau neatsiminti". Retai kas 
šiandien (ypač jaunesniųjų' 
žino Chartos punktus, tad ne
gali jų nei vykdyti, nei laiky
tis. Į tą „užmirštuolių" skai
čių kartais tinka ir pačios 
PLB , ir bet kurio krašto val
dybos asmenys, o ką bekalbėti 
apie eilinius bendruomenės 
narius... Jeigu žinotų ir vyk
dytų, neturėtume nuolat pasi
taikančių nesutarimų, nepasi
dalinimų, nepasitikėjimp 
ambicijų susikirtimų. Galima 
net siūlyti, kad kiekvienas as
muo, išrinktas į PLB. ar kurio 
krašto valdybą, tarybą ar kitą 
vykdomąjį organą, visų pirma 
turėtų atmintinai išmokti vi
sus Lietuvių Chartos punktus 
ir iškilmingai pasižadėti juos 
vykdyti. 

O gal Lietuvių Charta jau 
pasenusi, netinkanti mūsų 
laikui9 Juk kai kurie punktai 
buvo sukurti ano meto porei
kiams įtaigojant, ir dėl to. kad 
Lietuva buvo pavergta. Juos 
šiandien galėtume pakeisti 
aktualesniais. Tačiau kiti dar 
labai aktualūs, pvz.. 9-asis, 
kuriuo kiekvienas lietuvis 
įpareigojamas remti ir skaity
ti lietuvišką spausdintą žodį. 
Jeigu bent pusė lietuviškosios 
bendruomenės narių vykdytų 
tą įpareigojimą, argi mūsų 
spauda stovėtų attfc:tšnykimo 
slenksčio? 

Vienuoliktasis punktas pa
brėžia tautinį solidarumą: 
„Visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp sa
vęs broliai", o mūsų visuo
menė skęsta nesutarimuose, 
dažniau atrasdama.- kas skal
do, ne kas vienija. 

Šiandien jau visi esame įsi
tikinę, kad ketvirtasis Char
tos punktas („Lietuvis kuria 
lietuvišką šeimą") buvo pirmo
ji gyvenamojo krašto ir laiko 
auka, tačiau didžioji dalis 
kitų be abejonės įrodė, kad vis 
tik Lietuvių Charta šiandien 
nepraradusi svarbos. Nema
žiau svarbi ir PLB, kurios 
gimtadienį taip pat šven
čiame birželio 14 d. Tai pras
minga data, įnešanti skaistų 
šviesulį į skausmingus prisi
minimus, kuriuos mūsų tauta 
birželio mėnesio viduryje pa
mini. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PLIUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.9 Tęsinys 
Tai žmogus trigubai 

nelaimingas; pateko į kalėjimą, neteko mylimosios ir 
prarado tėvyne. O, jis patriotas — ne koksai iiau-
dadūšis. Realiai gal ir kitoks pasirodytų... — pasako ir 
nutyla... 

— Lenkai mėgsta tik gražiais žodžiais pasirodyti, 
bet ne darbais, — pridūriau ai. 

— Tuščiakalbiai... — susimąstęs kalba Alfonsas, — 
bet ar mes geresni? Argi daug yra lietuvių, kurie tik-
ria myli Lietuvą ir dėl jos nebįjo nukentėti? Daug, Vy-
taučiuk? A? 

— Nežinau. Istorijoje yra nemaža, o dėl šios dienos 
dar ne viską galima tiksliai pasakyti. Tiesa, mes niek
iais vadiname tuos, kurie mus išdavė, bet tas dar ne
reiškia, kad jie ii tikrųjų yra niekiai... 

— Niekiai! Niekiai! — nutraukia mane. — Tu jų ne
gink. Jie paskutiniai niekiai, neverti Lietuvos žemėje 
kapuos duobės! 

— Gal dar pasitaisyti, — mėginu teisinti, bet jis ne
sutinka. 

— Kai žmonės ką nors priskiria prie didvyrių ar 
niekių, gali apsirikti. Tik vienas Dievas teisingai įver

tina; duos didvyrio, ar niekio vardą. Ar ne tiesa? 
— Tiesa.. — ir nutyla. 
Atremia savo galvą į juodą sieną ir žiūri ašarodamas 

į vieną taiką. 
Ašaros... 
Smarkus ir nelauktas švilpukas sucypia koridoriuj. 
— Kas čia? — paklausiau. 

— Kalintus kelia, — atsakė. — Ei, kelk, viršila ba-
rabaniuką muša — žydišku akcentu kelia Alfonsas 
draugus. 

II tikrųjų mano naujai pažįstamas Alfonsas savo
tiškas žmogus. Jis moka juoktis ir su ašaromis, ir 
su skausmu širdyje pajuokauti. 

Visi greitai keliasi ir rengiasi.} narus sukrauna visą 
patalyne ir priverčia prie sienos. Nuo nusitrynusių 
čiužinių kyla dulkės ir vienutėje pasidaro nuo jų net 
kartu. Alfonsas išpurkščia grindis vandeniu ir iššluo
ja. Visi pasiimams trumpus, lyg rankovė, drobinius, 
rankšluosčiukus, muilo ir sustoję laukiame, kada iš
leis praustis. Girdėti, kaip šlepsi koridoriuje kaliniai, 
eidami ir kojomis pabTOžuodami. Trakši atrakinamos 
kamerų durys. Nemaloniai barška raktų ryšulys, gal 
tyčiomis prižiūrėtojo purtomas. O kalimai tik kosti, 
kosti... 

— Tsss... Girdi, Andriau, eina... Palauk'.. Jo čia bal
sas... — tyliai, pridėjęs pria lopų ilgus sudžiovusius 
piritus, sako Alfonsas, prašydamas, kad visi tylėtų. 

— Taip, tai jo... 
Kosėjimas — pirmasis kalinių susikalbėjimo būdas. 

Tokią kalbą pirmą kartą kalėjime išgirdau. 

— Cha! cha! cha! cha! cha! — penkis sykius, staiga 
nutraukdamas, sukosėjo Alfonsas. 

Vadinasi, kažką praneša ar atsako koridoriuje ei
nantiems kaliniams. 

Netrukus atrakino ir mūsų duris, ir su dideliu, man 
dar neįprastu trenksmu, atšauna durų geležinę valktį. 

Koridorius kažkuo dvokia — lyg degutu, aitriais 
puvėsiais... Bjauru. Nueiname į prausyklą, kur kartu 
ir išvietė. Šitokį orą traukti, kaip pavasario kvapniau
sio pušyno ar tyriausio žydinčių laukų!? Man keista: 
ii smarvės neturiu kur dėtis, o jiems didžiausias malo
numas... 

— Priprasi, Vytaučiuk! Raukytis čia nėra ko... — 
pastebėjęs, kokia jautri mano uoslė, erzina Alfonsas. 

Tyliu. Ir ką galėčiau jam atsakyti? Juk tiesą pasakė. 
Taip, man čia viskas neįprasta, svetima, nemalonu. 

— Pasėdėsi čia kokį pusmetį, tai ir pats trauksi! — 
nelauktai pasakė iš padilbų į mane pažvelgęs ilgano
sis Petras. 

— 0! Pusė metų!... — nenoromis pakartoju jo žo
džius. 

— Pusė, pusė — pamatysi, reikės tau sėdėti... Chi, 
chi.chi... —juokiasi. 

— Chi, chi, chi... Kad tik užtektų! — krizena storu
lis. 

Atsidustu. Nejaugi, man čia reikės išbūti pusę metų! 
Čia. Tokioje smarvėje. Tokiame skurde... Nenoromis 
nuliūstu. 

— Nerangus mūsų naujokas! Mes jau visi pabaigėm. 
jis — ne... — Skundžia mane nesimpatiškasis Petras 

prižiūrėtojui. 
Rašau nesimpatiškasis, nes per trumpą laiką man ji

sai toks pasidarė. 
Gal per greitai padariau išvadas, nežinau? 
Kalėjime žmogus pasidarai jautresnis, viską karš

čiau imi į galvą. 
Mus vėl uždarė kameron. 
Meldžiuosi. 
... Dieve, Tavo šventa valia. Čia, šitame kalėjime, 

leisk, kad Tave visada jausčiau; savo širdyje ir juodose 
dienose... Dieve, Tu esi mano viskas, neapleisk manęs! 
Neleisk man, vargo nemačiusiam, varge pražūti... Vi
sada į Tave kreipsiuos, išgirsk mane. išklausyk mano 
maldą. Neteisk manęs pagal savo teisingumą... Dieve, 
palengvink mamytės kančias, skausmus ir ašaras, ku
rias ji dėl mano nelaimės lies. Leisk, kad aš gyvą ją 
pamatyčiau. Jai nors paskutinį kartą patarnaučiau — 
nuneščiau į amžino poilsio namus... Dieve. leisk! Mari
ja. Tavo apgynimo šaukiuosi. Šventoji Dievo gimdyto
ja... 

Pasimeldžiau ir gavau toje maldoje jėgų. vilties, ra
mybės. Ramybe kalėjime yra viskas, o ypaC pirmose — 
bandymo ir persilaužimo — dienose. pripratHno prie 
nelaimės, prie kalėjimo sienų ir grotų. 

Žiūriu, šalimais stovi lenkų kareivis, ir juuaeldžiasi. 
Kiti — vaikšto kameroje ir tyli. kažką mąsto.A'aikšto 
aplink ratu. Istoju ir aš į tą ratą. Vaikštau ir a£ kartu 
su jais. Bet tuoj nustoju — galva sukasi. Plotas: du 
žingsniai priekin, žingsnis šonan, du atgal — ir 
vaikščiok, jei nori... 'B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

POPIEŽIUS VĖL SUSITINKA SU 
LIETUVIAIS ELKE 

Kai 1991 metais popiežius 
J o n a s Paulius II lankėsi Lom
žoje, buvo pareiškęs savo di
delį norą ten susit ikti su lietu
viais, kadangi nebuvo Krem
liaus valdovų le i s ta jam aplan
kyti Lietuvą, švenčiant krikš
čionybės įvedimo 600 metų su
kaktį , nors labai norėjo ir dėjo 
pastangų. Popiežiaus norą lie
tuviai suprato ir Lomžos iškil
mėse nepapras ta i gausiai da
lyvavo. 

Kai šiais meta is birželio 8 d. 
popiežius Jonas Paulius II ap
si lankė Eik, naujai įsteigtoje 
diecezijoje, kuriai priklauso 
lietuviškas Suvalkų trikam
pis, anksčiau priklausęs Lom
žos diecezijai, lietuviai taipgi 
labai gausiai atvyko dalyvauti 
iškilmėse ir melstis kartu su 
mylimu popiežiumi. 

Atvyko ir dalyvavo visi Lie
tuvos vyskupai su arkiv. A. 
Bačkiu priešakyje: gausus 
skaičius kunigų; visi trijų 
seminarijų klierikai su vado
vybėmis ir tūks tan t inė minia 
tikinčiųjų su valstybės prezi
dentu V. Adamkum. Prade
dant iškilmingas šv. Mišias 
vietinis vyskupas W. Zemba, 
pasveikino šv. Tėvą ilga ir 
įdomia kalba. Priminė, kad 
diecezija apima sritį, kuri isto
riškai priklausė iš dalies Di
džiajai Lietuvos Kunigaikštys
tei, o vėliau Vilniaus ir War-
mijos" diecezijoms, o pereina
mame laikotarpyje Vygrių, 
Seinų ir Lomžos diecezijoms. 
Štai kodėl, pabrėžė vysk. Zem
ba, į šias iškilmes yra atvykę 
tikinčiųjų iš Rusijos, Ukrai
nos, įjalfgudijos, bet ypač iš 
kaimyninės Lietuvos su kraš
to prezidentu, su vyskupais, 
kunigais , klierikais ir tūks
t an t ine minia tikinčiųjų. J ie 
atvyko melstis su įvairiomis 
kalbomis, l iudijant Bažnyčios 
katal ikiškumą ir vienumą. Be 
kitko vyskupas Zemba dar pri
minė ir pabrėžė, kad keliose 
parapijose apeigos vyksta lie
tuvių kalba. 

Savo pamoksle šv. Mišių ei
goje popiežius priminė, jog šis 
nuostabaus grožio kraštas turi 
įvairių etninių kultūrų pa
veldą. Sveikino dalyvius, atvy
kusius iŠ kaimyninių kraštų ir 
tautų. Ypatingu būdu kreipė
si į lietuvius. 

Šv. Tėvas ir sakė: „Iš visos 
širdies sveikinu diecezijos gy
ventojus lietuvius, šių iškil
mių dalyvius, o taip pat maldi
ninkus, atvykusius iš Lietu
vos. Ypatingu būdu sveikinu 
Lietuvos Respublikos prezi

dentą Valdą Adamkų ir visą jo 
palydą. Sveikinu Lietuvos vys
kupus, kunigus, vienuolius ir 
vienuoles, o taip pat didžiųjų 
seminarijų klierikus. Per jus svei
kinu visus Lietuvos žemės gy
ventojus. Mintimi ir širdimi 
dažnai grįžtu į išgyvenimus, 
pat ir tus besilankant Lietuvoje 
1993 metais rugsėjo mėn. Tuo
met visi drauge dėkojome 
Dievui ir Švč. Gailestingumo 
Motinai Aušros Vartų šven
tovėje už nepalaužiamą ištiki
mybę Evangelijai anais sun
kiais išbandymo metais, ku
riuos tauta turėjo patirt i ir 
išgyventi. Už šią jūsų ištiki
mybę Dievui dėkojau šv. Mi
šių eigoje prie Kryžių kalno. 
Ši ištikimybė, duota Dievui ir 
žmogui, yra liudijimas jūsų is
torijai ir visai Europai, visam 
pasauliui. Tuomet sakiau, kad 
šis kalnas tepasilieka liudiji
mas, baigiant du tūkstančius 
metų po Kristaus, kaip pas
kelbimas naujo — trečio tūkstant
mečio atpirkimo ir išganymo, 
kuris terandamas vien kry
žiuje ir Išganytojo prisikėlime. 
Šis mano atsišaukimas, kurį 
skelbiu iš šios mistinės vie
tovės lietuvių istorijos. Tai 
skiriu visiems. Linkiu, kad 
būtų mąstomas ir gyvenimas. 

Brangūs broliai ir sesės lie
tuviai, — tęsė šv. Tėvas, — po 
šešerių metų noriu dar kartą 
jums priminti ir pakartoti 
anuomet pasakytus žodžius. 
Šiandien pavedu jus Aušros 
Vartų Dievo Motinos ir šv. 
Kazimiero, Lietuvos dangiš
kojo globėjo, užtarimui ir glo
bai. Karštai meldžiausi tuo
met prie šventojo karsto Vil
niaus katedroje už visą jūsų 
tautą ir dėkojau Dievui, kad 
galėjau čia atsilankyti su sie
lovados misija. Meldžiu taipgi 
šv. Jadvygos, karalienės, ir 
palaimintojo arkiv. Jurgio Ma
tulaičio, drąsaus ir nenuilsta
mo Vilniaus vyskupijos gany
tojo užtarimo. Tikėjimas — 
jūsų tautos stiprybei — ir 
meilė Kristui teatneša gausių 
dvasinių vaisių. Ant tikėjimo 
pagrindo statykite tėvynę, jū
sų gyvenimą, jūsų tikrą lietu
višką identitetą". 

Šitaip kalbėjo lietuviams po
piežius Jonas Paulius II Elke. 
Vatikano organas J 'Osserva-
tore Romano" birželio 9 d. lai
doje perdavė žurnalisto Gian-
franco Grieco iškilmių Elke 
komentarą. Straipsnis pava
dintas „Jaudinantis dviejų 
Bažnyčių seserų apsikabini
mas". Rašinį žurnalistas pra-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES ORAUOMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Oft. Mgr. kutai 

S. K*r» kaba lisr-jviskai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Wsstf9Sm8traat 
Tei. (708) 424-8664 

(773)581-8654 

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys gegutės 6 d. su gėlėmis rankose eina prie perkelto į vienuolyno koplyčia 
Motinos Marijos Kaupaitės karsto —ją pagerbti ir prie jos palaikų pasimelsti. Nuotr Martin Gestnuto 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

?. offc (773) SM-S9S9 
homc(7W)42W1«0 

RIMAS LSTANKUS 
» Gretat JraąžHngaa pSstamaMrnai 
• Nuosavybių įkainavimas veiki 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakis 

deda: „Lenkai ir lietuviai, visi talavime, siekiant senojo kon-
vienos Kristaus Bažnyčios vai- tinento pakartotinės evange-
kai, vieningi maldoje prie po- lizacijos". 
piežiaus, maldauja Dievą tai
kos malonės Europai ir gero
vės savoms tautoms. Lenkijos 
ir Lietuvos vyskupai antradie
nio rytą buvo Eik, atnaujinda
mi savo ištikimybe Jonui Pau
liui II j o keliaujančiame apaš-

Šie žurnalisto fodžiai Vati
kano oficialiajame laikraštyje 
turi gilią prasmę mūsų gerė
jančiuose santykiuose su Len
kija. 

Pre l . Ladas T u l a b a 

PASKELBTI ŠVENTŲJŲ METŲ 
HIMNO, MALDOS IR MIŠIŲ 

TEKSTAI 

!.;i'iu'.•><•• Respublikos prezidentą Valdą Adamkų, apsilankiusi Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje š.m. gegužes 16 d . sutinka toje misijoje be
sidarbuojantis prel. Ignas Urbonas. Nuotr. Sauliaus Sasnausko 

Pabrėžiant, kad 2000 
šventųjų metų minėjimo cen
tras bus malda, balandžio pa
baigoje Vatikane buvo pa
skelbti šv. Mišių, skirtų Šven
tiesiems metams, Šventojo 
Tėvo jubiliejinės maldos ir 
Didžiojo jubiliejaus himno tek
stai. Balandžio 30 dieną su
rengtoje spaudos konferenci
joje generalinis Vatikano cen
trinio jubiliejinio komite
to sekretorius arkivyskupas 
Kresčencijus Sepė paaiškino, 
kad šituose tekstuose atsispin
di pagrindinės Didžiojo jubilie
jaus temos: Kristaus Gimi
mas, susitaikymas ir taika, 
rūpestis neturtingaisiais, evan
gelizacija ir- naujas istorijos 
supratimas. 

Arkivyskupas taip pat pra
nešė, kad Šventasis sostas nu
matęs surengti esė ir poezijos 
konkursą apie Jubiliejų jau
niems žmonėms, kurių amžius 
nuo 7 iki 18 metų. Konkurso, 
kuris vyks trijose amžiaus 
grupėse, nugalėtojai bus as
meniškai pagerbti popiežiaus 
Jono Pauliaus II, o Vatikanas 
padengs jų ir dar dviejų šei
mos narių savaitės buvimo 
Romoje išlaidas. 

Arkivyskupas K Sepė 
sakė, kad Didžiojo jubiliejaus 
himno tarptautiniame kon
kurse dalyvavo dešimtis kom
pozitorių iš viso pasaulio. Ko
misija himnu pasirinko kūrinį 
„Kristus vakar, Kristus šian
dien", kuriam muziką parašė 
Liurdo Dievo Motinos šven
tovės (Prancūzija) Muzikos 
ceatro direktorius Nekalto 
Prasidėjimo misionierių kon
gregacijos narys brolis Žanas 
Polis Leko (Jean Paul Lecot), 
o žodžių autorė — Žaklina : 
Frederik Fry (Jacųueline Fre-
deric Frie). 

Spaudos konferencijoje žur
nalistams buvo išdalytas 
prancūziškas himno tekstas. 
Tačiau himno melodija nebuvo 
sugrota, kadangi, pasak Vati
kano pareigūnų, kūrinio or
kestruotė dar nebaigta. Arki
vyskupas K. Sepė paaiškino, 
kad himno muzika ir pran
cūziškas tekstas bus išsiun
tinėtas kiekvienai vyskupų 
konferencijai tikintis, kad jis 
bus visose tose vietose per
žiūrėtas ir adaptuotas prie na
cionalinių kalbų ypatumų. 
„Mums svarbiausia, kad būtų 
laikomasi bendro himno rit-

mo", kad visuose naciona
liniuose ir tarptautiniuose 
Šventųjų metų : renginiuose 
Didžiojo jubiliejaus himnas 
skambėtų daugmaž vienodai 
ir kiekvienas jo melodiją ga
lėtų pažinti ir giedoti, — sakė 
arkivyskupas. 

Kaip minėta, spaudos konfe
rencijoje buvo pristatyta ir 
speciali popiežiaus Jono Pau
liaus II malda, skirta Didžia
jam jubiliejui. Italų kalba pa
skelbtoje maldoje Dievas gar
binamas už begalinę Jo meilę, 
dėkojama už Jėzaus, atėjusio 
gyventi į Žemę, dovaną ir Jo 
kelionę per laikus drauge su 
visais žmonėmis. „Per Tavo 
malonę, Tėve, Jubiliejaus me
tai yra laikas tikro atsiverti
mo ir džiaugsmingo sugrįžimo 
pas Tave; tai laikas susitaiky
mo tarp žmonių ir atnaujinto 
sutarimo tarp tautų, — kalba
ma maldoje. — Tai laikas, kai 
ginklų gausmas užleidžia vie
tą taikos giesmėms". Maldoje 
taip pat įterptas prašymas, 
kad Dievas suteiktų krikš
čionių vienybės dovaną ir 
padėtų krikščionims pagerinti 
jų santykius su kitomis religi
jomis. 

Šventiesiems metams skirtų 
šv. Mišių tekstas buvo pa
rašytas bendradarbiaujant su 
Dieviškojo kulto ir sakramen
tų kongregacija ir paskelbtas 
aštuoniomis kalbomis. Prie šio 
šv. Mišių teksto pridėti du 
skirtingi maldų rinkiniai bei 
atitinkami Šventojo Rašto 
skaitiniai. Šios šv. Mišios 
bus aukojamos per specialias 
Šventųjų metų iškilmes. 

Visiškai naujas dalykas yra 
paskelbtas Didžiojo 2000 metų 
jubiliejaus konkursas jauni
mui. Šiuo konkursu jaunuoliai 
kviečiami apmąstyti religinę 
Jubiliejaus reikšmę ir išsakyti 
savo mintis eilėmis arba pro
za. Konkurso dalyviai bus su
skirstyti į tris amžiaus 
grupes: vaikų, paauglių ir jau
nimo. Vietinės vyskupų konfe
rencijos gali amžiaus grupes 
priderinti prie savo šalyje esa
mos mokyklinės sistemos ir 
atitinkamai pritaikyti Vatika
no pasiūlytas konkurso temas. 
Siūlomos tokios temos: vai
kams — ^Jubiliejus yra didelė 
šventė ir kvietimas būti lai
mingiems (džiaugtis)"; paau
gliams — „Krikščionybės jubi
liejaus centras ir tikslas yra 
Jėzus Kristus ir Jo evangelija, 

kaip atsakymas į žmogaus eg
zistencijos prasmę"; jaunuo
liams — „Jubiliejus yra susi
tikimas su Kristumi ir iš to 
kylantis apsivalymas, sąžinės 
patikrinimas bei ryžtas veikti 
teisingumo ir žmogaus teisių 
labui". 

Arkivyskupas K. Sepė aiški
no, kad nacionalinės vyskupų 
konferencijos turi peržiūrėti 
visus konkursui pateiktus 
darbus ir nustatyt i savo šalies 
laureatus pagal kiekvieną ka
tegoriją. Paskui po tris geriau
sius kiekvienos amžiaus gru
pės darbus reikės pasiųsti 
Vatikano jubiliejiniam komite
tui. Vatikano komisija nusta-

LANGŲ PLOVĖJAI! 
Reikia 100 asmenų langų plovimui tik prie
miesčiu, namuose. Darbas apskritus metus, 
pinnd.-sestd., 6 v_r.-5 v.p.p ; 2 ar 3 Žmonių 
komanda. Reikia turėb savo auto. Bus vienos 
dienos apmokymas. S25O-J350 i dieną Su-
mokesun ui benziną; paiupinsun įrankius. 
Atvykite Šiandien, pradėkite darbą ryto] 
315 VV IrvingPar* Rd\ BemcnviBe, IL, 

Reikalinga moter is 2 ar 3 
mėn. pr iž iūrė t i s enu t e ir 
gyventi kartu. $85 į dieną. 
Tel. seštd. ir sekmd. palikti 
žinutę 773-778-2029 arba 
pirmd. - penktd. 219-924-
1264. Kviesti Jūratę. 

tys kiekvieno žemyno laimė
tojus ir pasaulinius laureatus 
kiekvienoje amžiaus grupėje. 

Prisiminkime, kad išsames
nę informaciją visais Didžiojo 
jubiliejaus klausimais galima 
rasti Centrinio jubiliejaus ko
miteto „Interneto" saite, ku
rios adresas: www, jubil. 
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Išnuomojamas vasarnamis 
Union Pier. MI. Tel. 708-423-
5824 (savaitės bėgyje), tel. 414-
449-3428 (savaitgaliais). 

Reikalingi auto vairuotojai. 
Skambinti Rimui. 

tel. 847-774-6443 arba 630-
548-4825. 

Amerikieti* kraaaaaijai reikaltagi 
langu, valymui. Darbas Čikagos 

P" 
iiek tiek mokėti angių kalba. Komanda 2 
imonei Uždarbis apie $100 į diena.. 
Skambinti teL773-T7»-t3«l. po 5 val.p. p . 

»«17S 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi kartu. 
Taip pat gali pakeisti ten dirbančias 
moteris savaitgaliais arba savaitės 
dienomis. Tel. 708-974-3186 vn 

Care 
idEko asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas k 
rekomendacijos pageidaujamas. 
$75 id $120 i esteną. Skambinti 

Phtl arba Janusz, tel. 414-743-2C15. 

Ieškome patyrusių dažytoju, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «i» 

Salako miestelis Nuotr. Viktoro Kapočiaus 
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lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more conventent 

than SAS. From Chicago, we 

offer dairy servlce to VHnius wtth 

just one hassle-free connectlon 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure ojves you a relaxed morn-

mg amVal for business or pJeasure. 

When you're ready to return, youH 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 

you fry Business Class 

or Fxonomy Class, you can be 

sure our servlce wHI be wortd-dass. 

and wHI altow you to amve rested and 

refreshed - atl for a reesonabte fare. 

Find out wfiat a vvorld of difference 

SAS can make for your next trlp. 

Just caH your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our webslte at www.flysas.com. 

rMflt w 
SK<M6 
SK744 
SK743 
SK943 

FfWH 
CNcjgo 
Stockhofcn 
Virtus 
Gopertfugen 

To 
StuOdufcii 
v**» 
Copenhagen 
CHcago 

4:30 pm 
* 2 0 a m * l 
1245 pm 
3 4 0 pm 

Ttme Afffcas Tinta 

? 4 0 a m * l 
1030 am * 1 
2:15 pm 
5:40 pm 

» 
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LAIŠKAI m NUOMONĖS 
MINTYSDEL 

BIOGRAFIJŲ ŽINYNO 
^JAVUETUVIAr 

. JDraugo" 1999 m. balandžio 
13 d. numerio .Laiškų ir nuo
monių" skyriuje buvo išspaus
dintas ilgas LTSC pirmininko 
— prof. dr. Jono Račkausko 
pasisakymas, pavadintas „Ži
nynas JAV lietuviai". Čia j is 
paaiškina įvairius nesusiprati
mus, kilusius dėl knygos J A V 
lietuviai", kurią ruošė Mokslo 
ir Enciklopedijų leidybos insti
tutas Vilniuje, kartu su jo va
dovaujamu Lituanistikos tyri
mų ir studyų centru Čikagoje. 

Savo pasisakyme dr. J. Rač
kauskas cituoja ilgą laišką sa
vo partneriui — Mokslo ir En
ciklopedijų leidybos instituto 
dabartiniam direktoriui Algir
dui Kiseliui. 

Jo iškelti argumentai dau
giausia aiškus ir suprantami. 
Tačiau mane labiausiai jaudi
na jo mintis, kad šio veikalo 
antrasis tomas gali nepasiro
dyti. Net ir pirmojo, pernai 
išėjusio, tomo prenumerato
riai JAV dar nėra gavę ir ši 
knyga, kiek žinau, aplamai 
Amerikoje nėra platinama. 

Savo ilgoko pranešimo gale 
dr. J. Račkauskas mums vi
siems duoda patarimą — vi
sais šio žinyno reikalais kreip
tis į jo partneri Vilniuje. 

Tai galbūt ir geras pasiūly
mas, tačiau vargu ar tikslus, 
nes prenumeratoriai, anketų 
pildytojai ar net medžiagos 
teikėjai nėra tiesiogiai įvelti į 
šio veikalo leidybą. 

"Man taip pat keista, kad dr. 
J. Račkauskas, kaip šio bend
ro projekto su Lietuvoje vei
kiančia mokslo įstaiga partne
ris, neprisiėmė jokios kaltės 
ar atsakomybes. 

Ai ciar-noTiu pabrėžti, jog 
visų pirma pasitikėjau juo, o 
ne jo partneriais Lietuvoje, 
kurių visai nepažinojau ir ne
pažįstu. Aš galvoju, kad savo 
rankų nusiplovimas ir pasiū
lymas visais su «JAV lietu
viai" žinynu susijusiais reika
lais kreiptis į Vilnių, vargu ar 
jį atpalaiduoja nuo moralinės 
(o gal net ir teisinės) atsako
mybės prieš apgautus prenu
meratorius ir kitus paliestuo
sius asmenis. 

Čia dar norėčiau duoti „sa
liamonišką" pasiūlymą. Nese-

. niai „Drauge" rašiau apie „Sei
mo kronikos" žurnale išspaus
dintas Lietuvos Seimo ir JAV 
LB atstovų komisijos posė
džiuose priimtas rezoliucijas, 
kuriose daugiausia pasisako
ma užsienio lietuvius konk
rečiai neliečiančiais klausi
mais. O gal ši komisija galėtų 
ir aktualius bei reikalingus 
klausimus pasvarstyti? Pra
džiai kaip tik siūlyčiau jos 
nariams pažvelgti į labai susi
narpliojusias „JAV lietuviai" 
žinyno leidimo problemas. O 
panašių nesusipratimų, atro
do, yra ir dar bus ateityje dau
giau. 

Lietuvos Seimo ir JAV LB 
atstovų komisija, svarstydama 
aktualius, tiesiogiai mus lie
čiančius klausimus, galėtų ge
riau pateisinti savo egzisten-
ciją-

Edvardas Šulait is 
Cicero, IL 

MES JAU PER SENI 
DAINAVAI 

Kalbu apie Heritage Daina
vos stovyklą. Jau šešiolika — 
tai gana lietuvybės! Tos kal
bos, kad turim puoselėti lietu
vybe, tai tušti žodžiai. Mano 
anūkas pasirinko lietuvybe 
per promociute ir močiutę. 
Sako: „Tai vienintelė vieta kur 
aš laimingas". Neturėdamas 
tėvo daugiau kaip dešimt me
tų (pagal Lietuvą, būtų našlai
tis), praleido daug laimingų 
metų Dainavoje ir jo pavyzdys 
— vadovai Dainavoje (V. Že
maitaitis, S. Varnas, Tauras 
Barauskas ir kiti). Vis kalba 
apie juos. „Vienintele vieta, kur 
susidraugauja, pasimato. Gal
voja, kad niekad iš ten neišeis. 
Bus vadovas. Bet kaip? Reikia 
gerai mokėti lietuvių kalbą. 
Ne visi gyvena Čikagoje, Le-
monte, kur visokie suėjimai, 
šokiai (čia to nėra). 

Ar taip gaila prailginti sto
vyklą dviem savaitėm ir iki 18 
metų? Mūsų paaugliams irgi 
reikia užsiėmimų. Nedaug rei
kalauja mūsų vaikai — rašė 
peticijas, bet balsas tyruose. 
Nevažinėja po pasaulį, kaip 
Lietuvos vaikai, nešoka visur, 
nors mūsų vaikai irgi šoka, 
dainuoja, irgi gražūs. Bet ne 
tokie turtingi. Įdomu, kas 
vargšas? O kad pavežtų mū
siškius į Lietuvą, ar bent Lie
tuvių fondas prisidėtų. Kalba, 
kad LF išlaiko lietuvybę Ame
rikoje. Nežinau, kaip. Brangi 
šeštadieninė — tėvai brangiai 
moka. Į šokių šventes patys 
apsimoka. Taip pat ir į Sporto 
šventes. Į Lietuvą važiuoja 
šokti — patys moka. 

Čia kažkokia klaida. Grei
čiau padeda nuo nepriklauso
mybės pabėgusiems. Jei nori 
mokytis privačioj gimnazijoj 
— tai vėl fondas. Jei nori už
sienyje mokytis — tai stipen
dijos. Vasario 16-tos gimnazi
jai 10,000 dol. fondas aukojo, o 
41,000 dol. stipendijoms. Bu
vau Lietuvoje 1997 metais. 
Vaikai kalba angliškai, vokiš
kai, vietinėse mokyklose išmo
kę. Čia moja, kad mokytis Lie
tuvoje — iš visokių kraštų su
važiavę mokosi, bet vietiniams 
negerai Lietuvoje. 

Nesuprantu, kad bėga iš 
savo krašto. Privačiai kalba, 
kad Landsbergis „pagadino" 
kraštą. Gal reikėjo pereiti per 
Sibirą. Mano giminės laimin
gi, perėjo per Sibirą, gauna 
pensijas, turi sodus, visi siūlo 
jiems darbus, net negalvoja 
išvažiuoti. Siūlo mums grįžti 
namo ir net išjuokia, kad ne
grįžtam. Tai vis Lietuvos laik
raščiai — vanoja mus. Bet nei 

Standartinis partttanų kryiiua ii caraanto, dabar itatomaa Lietuvoje. 

žodžio, kai jaunos šeimos 
išvažiuoja. 

Daugelį sutinku ir rašo iš 
Australijos ir kitur, kad 
džiaugsmas — vaikai jau ne
kalba lietuviškai. Šešiolikme
čio anūko vardu prašau nea
pleisti mūsų vaikų. Daugiau 
Dainavos! Kad nesibastytų 
laisvalaikiu. 

K. Kaffenberger 
Bloomfield Hills, MI 

ALKOHOLIS — LIETUVOS 
NELAIMĖ 

Alkoholis Lietuvoje — ne
naujas svečias. Nepriklauso
mybės laikais buvo visuome
nės mastu pakenčiama blo
gybė, bet alkoholikai nesudarė 
valstybei rimtos problemos. 
Gana sėkmingai veikė Blai
vybės draugija, jos leidžiamas 
savaitraštis „Sargyba" buvo 
mielai skaitomas. Tai buvo 
vienas pirmųjų Lietuvos sa
vaitraščių, praskynusių kelią 
ir kitiems savaitinukams su 
tokia žema prenumeratos kai
na. 

Deja, tarybinė okupacija ne
įtikimai pakeitė žmonių gyve
nimo stilių ir galvojimą. Rusai 
beatodairiškai alkoholį padarė 

beveik kasdiene bendravimo ir 
gyvenimo sudėtine dalimi. Al
koholis yra pati prieinamiau
sią prekė, o kiek yra dar na
minės „pilstuko" gamybos? 

Stalino laikais šūkis: „gy
venti pasidarė geriau ir links
miau" reiškė ne ką kitą, kaip: 
„gerti pasidarė smagiau ir 
linksmiau". Alkoholizmas — 
jau sena nišų tautos savybė, o 
sovietų laikais — gyvenimo 
būtinybė. Komunistinė okupa
cija Lietuvoje padarė nepa
kenčiamas gyvenimo sąlygas, 
ir alkoholis tapo vienintelė 
priemonė pamiršti visas blo
gybes. 

Komunistų valdymo pasek
mes jaučia ir dabar nepriklau
soma Lietuva. Didžiausias ko
munizmo palikimas — tai 
klestintis girtavimas: geria 
„pilstuką* ir dideli, ir net ma
ži. O kiek sugriauta šeimų, 
kiek žmonių prarado sveikatą, 
pasidarė nepakeliama visuo
menės našta ir atskiro ge
riančio asmens tragedija? Dėl 
alkoholio žūva daug žmonių 
eismo nelaimėse, o daugelis 
baigia gyvenimą savižudybė
mis. Baisų ir šiurpų vaizdą 
apie žmonių (ypač jaunimo) 

pasimetimą nevengia rodyti ir 
Lietuvos spauda. 

Štai „Lietuvos rytas", Nr. 
96(2535), 1999.04.28 d. nume
ry rašo: „Atsakingi ekspertai 
turi nuspręsti, ar visas jėgas 
mesti kovai su alkoholizmu, 
kaip vienu iš savižudybes ska
tinančių veiksnių, ar, pavyz
džiui, ' sutelkti visą dėmesį į 
didžiausios rizikos grupes ir 
teikti joms rimtą psichologinę 
pagalbą". Toliau laikraštis 
duoda statistinių duomenų: 
„Statistikos duomenimis, savi
žudybių skaičius Lietuvoje 
nuo 1996 metų, kai buvo pa
siektas pikas — 1,732 savi
žudybės, po truputį mažėja. 
1997 metais tokiu būdu iš gy
venimo pasitraukė 1,633, o 
1998 metais — 1,550". Dar to
liau laikraštis nurodo: „Dau
gėja ir jaunų savižudžių. 1996 
metais Lietuvoje nusižudė 47 
jaunuoliai nuo 25 iki 19 metų, 
1997 metais buvo jau 54 tokio 
amžiaus savižudybių". 

Baigdamas laikraštis nuro
do Jungtinių Tautų fondo 
UNICEF pranešimą ir kon
statuoja, jog „Lietuva pagal 
jaunimo savižudybes pralen
kia visas vidurio Rytų Euro
pos ir Sovietų Sąjungos sudėty 
buvusias šalis". 

Mes, išeiviai, šioje Lietuvos 
nelaimėje vargu ką daug ga
lime padėti, nes tokio masto 
problemai reikia ir valstybinio 
užmojo. Tuo tarpu nė viena 
vyriausybė (nei LDDP, nei da
bartinė) neturėjo ir neturi 
veiksmingo plano kovai su šia 
blogybe. Dabar, atrodo, Lietu
voje kalbėti apie blaivybę — 
„tyruose šaukiančiojo balsas". 

Ar nereikėtų atgaivinti 
prieškarinę, dabartinei padė
čiai pritaikytą, blaivybės 
draugiją ar net kelias draugi
jas — jų darbo apimtis būtų 
milžiniška, bet tokia pat yra ir 
problema? 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 
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VAŠINGTONO LIETUVIAI 
ATSISVEIKINO SU PARTIZANU 

PRANU SIMANAVIČIUMI 

Pranas Simanavičius. 

Dar vienas Lietuvos parti
zanas iškeliavo Amžinybėn. 
Daug metų Vašingtono apy
linkėse gyvenęs, balandžio 6 
d., 1999 m. mirė Pranas Sima
navičius. 

Pranas buvo vienintelis Ka
zimiero ir Mariooos Simana
vičių sūnus. Jis gimė 1921 m. 
kovo 18 d. Šiaulėnuose, vėliau 
su tėvais persikėlė į Kauną, 
kur baigė gimnaziją, vėliau 
dirbo Versalio viešbutyje. 

Kada 1940 m. sovietai oku
pavo Lietuvą, Pranas įsijungė 
į Laisvės Kovotojų Sąjungos 
pogrindžio veiklą. 1941 m. vo
kiečiams užėmus Lietuvą, jis 
pasiliko dirbti pogrindyje, 
prisidengė dirbdamas geležin
kelyje. Vėl sugrįžus sovietams 
1944 m., Pranas jau buvo par
tizanų dalinyje, kuris kovojo 
miškuose nuo Zapyškio iki 
Veliuonos. Deja, gale tų pačių 
metų, Pranas buvo sovietų pa
gautas ir suimtas. Buvo ilgai 
tardomas ir smarkiai muša
mas, sudaužyta galva, suža
loti inkstai, vidaus organų 

Lietuvių kilme* Aaroo Cnnk Dainavo* atovykloje iimoko mylėti Lietuvą. 
Dabar jis jau 16 metų ir niekuomet nepamirtU, k* anuomet jam stovykla 
davė. 

1999 m. gegužės mėn . atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKU VILČIAF 

AUKOJO: 
a. su Emilijos Kolbienės atm.: Birutė Žemaitienė - $30; 
a. a. Juozo Arlausko atm.: Eleanora Arlauskienė - $25; 
a. a. Vlado Kartano atm.: dr. Ruth Noll, A. J. Aidukai, J. L 

Mikailos, A. G. Dūda, A. A. Karmai, A. V. Gruzdžiai, J. B. 
Mikalauskai, S. Sviderskienė, A. G. Armaliai, A. Balbatienė, E. 
Purtulienė, J. Kirtikliai, J. O. Pupininkai. St. Stanelienė, V. S. 
Vasikauskai, M. Virbickienė, R. Plepienė, D. Mackiala, S. Z. 
Dzikai, L. Balnienė, V. Staškus, V. Gedmintai, A. J. Vitkauskai, 
R. Krivienė, N. N., G. Petrulienė, E. Shields - $675; 

a. a. Ernestinos Graf i enės atm.: Birutė Jokubauskaitė, 
Linas ir Beatričė Čepelė, Irena Manomaitis, Paulius Manomaitis, 
dr. Linas ir Aleksandra Simonaitis, Arvydas ir Audronė Tamuliai, 
Kastytis ir Irena Šaparniai, Juozas ir Lora Mikužis, dr. Šarūnas 
ir dr. Audronė Užgiris, dr. Jurgis ir Dalia Anysas - $626; 

a. a. Valentinos Maže ik ienės atm.: Jonas ir Vincentina 
Jurkūnas, M/M R Miller, M/M R. Reid, Stasys ir Elena Baras, 
dr. Antanas ir Aldona Lipskis, dr. Juozas ir Barbara Plikaitis, 
Janina Vienužienė, dr. Algis ir Violeta Paulius, Algirdas ir Jolita 
Birutis, dr. Aldona Juozevitienė, Donatas ir Indrė Tijūnėlis, dr. 
Leonidas ir Praurimė Ragas - $620; 

a. a. vysk. Antano D e k s n i o atm.: Stefa Galesienė ir dukros 
$30; 

a. a. dr. Petro Sūkurio atm. (per Vitą ir Reginą Kazlauskus): 
Ramunė Dičius, F. B. Mataitis, V. M. Saliklis, B. Morkūnas, R. 
Scanlon - $106; 

a. a. Kazio Beigos atm.: Sofija Beigienė - $30, 
a. a. Maria Laucis atm.: Tomothy ir Mary Lynn Handlan -

l$20; 
a. a. Zitos Dres l iuvienės atm.: Romas ir Zita Zabulis - $60 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis padeda negaluojantiems, 
tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaiku viltis", 2711W. 71 St^ Chicago, IL 60629. 

ALEKSANDRUI ŠTROMUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiu Velionio Ž M O N Ą , 
SESERIS ir visus, kuriems brangus ir artimas 
Velionio atminimas. 

Netekome žmogaus, su kuriuo daugelį siejo gražus 
dvasinis ryšys, sąžininga tarnystė Lietuvai, visiems 
jos žmonėms. Skaudžią netekties valandą Velionio 
žodžiai ir darbai, asmenybės žavesys ir žmogiškoji 
šiluma išliks šviesia atmintimi visų jį pažinojusiųjų 
širdyse. 

Mintimis lieku su šviesios atminties ALEKSANDRU 
ŠTROMU, su jo šeima bei artimaisiais ir nuoširdžiai 
linkiu jiems stiprybės ir ištvermės. 

Su gilia pagarba ir nuoširdžia užuojauta, 

VALDAS ADAMKUS 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

A. t A. 
ALEKSANDRUI ŠTROMUI 

mirus, žmonai VIOLETAI R A K A U S K A I T E I , 
seseriai LADY MARGARET KAGAN. pusseserei 
IRENAI VEISAITEI ir kitiems g i m i n ė m s bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Santara - Šviesa 

Kanadoje, Toronte mirus 

A» T A.» 
APOLONIJAI LEKNICKIENEI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą veliones dukrai, aktyviai 
židinietei. Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos 
narei, ilgametei Lietuvos ambasados Vašingtone 
pagalbininkei ir darbuotojai MEILEI MICKIENEI su 
šeima. 

Su giliu liūdesiu, 

Lietuvos ambasados Vašingtone kolektvvas 

kraujavimas pakenkė sveika
tai visą gyvenimą. Už parti
zaninę veiklą ir „valstybės iš
davimą", Pranas buvo nuteis
tas 10 metų sunkiems dar
bams ir dar 5 metams be tei
sių. Su kitais tokio pat likimo 
kaliniais buvo išvežtas į Šiau
rę, į Vorkutą, kur viešpatavo 
„Amžina šalna"! Nors tardy
mo metu buvo smarkiai su
žalota Prano sveikata, čia 
jam teko sunkiai dirbti anglių 
kasyklose. Po kiek laiko, visai 
prarado sveikatą, tada gydy
mui buvo išvežtas į Kazachs
taną. Šiek kiek sustiprinus 
sveikatą, čia vėl buvo priver
stas dirbti anglių ir vario ka
syklose. Po 10 metų, Pranas 
buvo paleistas į vadinamą 
„laisvę", be teisių išvykti ar 
grįžti į Lietuvą. Teko ir toliau 
dirbti kasyklose, nors po daug 
metų, sveikata silpnėjo, atsi
liepė ir į plaučius. 

Būdamas laisvesnis, Pranas 
susitikinėjo su kitais apylin
kės lietuviais. Taip 1955 m., 
su draugais jis nuvyko į Do-
linko kaimą, kur susitiko su 
Aldona Marshall (Maršalai-
te), kuri kartu su tėvais, už 
pogrindžio veiklą Lietuvoje, 
irgi buvo nuteista 10 metų 
sunkiems darbams. Pranas ir 
Aldona apsivedė po keturių 
mėnesių, o po metų jie susi
laukė dukrelės Laimos. Atlikę 
savo darbo prievoles kitose 
vietovėse, Aldonos tėvai irgi 
atvažiavo į Dolinko kaimą. Al
donos tėvas Joseph Marshall 
buvo lietuvių kilmės amerikie
tis, kuris daug metų gyveno 
Lietuvoje, vedęs lietuvaitę 
Pauliną Stačaitę, Aldonos mo
tiną. Per jį Aldona ir jos moti
na turėjo JAV pilietybę. Taigi, 
Aldonos tėvas nuvyko \ Mask
vą, kur bandė patekti į Ameri
kos ambasadą. Po daug ban
dymų ir daug mėnesių gauti 
pasai, bet tik Aldonai ir jos 
tėvams, ne Pranui ir Laimai. 
Užtruko dar ketveri metai, kol 
su Eisenhower ir Nixon pagal
ba, 1960 m. prieš Kalėdas, vi
sa šeima atvyko į JAV. 

Kiek galėjo, Pranas rūpinosi 
savo šeima. Kurį laiką dirbo 
prie statybų, bet sužaloti 
plaučiai padarė jį invalidu. Su 
Aldona įsigijo namelį, kuria
me ir pragyveno iki mirties. 
Kol sveikata leido, augino gė
les, džiaugėsi savo darželiu. 
Pradžioje dalyvaudavo apylin
kės lietuvių renginiuose, bet 
jau daug metų dėl silpnos 
sveikatos pasitenkino tik 
spaudoje sekdamas kas vyksta 
Lietuvoje ir tarp išeivijos lie
tuvių. Jis priklausė Vašing
tono LB skyriui, o Aldona jau 
daug metų įsijungusi į Va
šingtono skaučių židiniečių 
veiklą. 

Lietuvai vėl atgavus neprik
lausomybę, Pranas svajojo 
nors kartą aplankyti tėvynę, 
bet dėl silpnos sveikatos, tai 
ir liko tik svajonė. Iki mirties 
mylėjo Lietuvą, pagal jo no
rą, į Lietuvą sugrįš jo palai
kai. Atsisveikinti su Pranu 
susirinko Vašingtono skautes 
židinietės ir nemažai apylin
kės lietuvių. Kun. Antanas 
Lapė įspūdingai pravedė psal
mes ir maldas, taip pat pa
dėkojo partizanui Pranui Si
manavičiui už jo meilę Lietu
vai, už kovą dėl Lietuvos 
laisvės miškuose, už pasiau
kojimą ir visas kančias. Lietu
vių Bendruomenės vardu la
bai jautriai ir prasmingai at
sisveikino LB Tarybos prezi
diumo pirmininkas pulk. Do
natas Skučas. 

Pranas paliko jį labai my
linčią bei liūdinčią žmoną Al
doną ir dukrą Laimą. 

T. L a n d s b e r g i e n ė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nepamirškite aplankyti 
Marijos! Milžiniška — 33 pė
dų aukščio — Naujojo Tūks
tantmečio Dievo Motinos sta
tula nuo birželio 14 iki 27 d. 
bus Sacred Heart parapijos 
aikštėje, 8245 W. 111 Str. (ties 
Roberts Rd ir 111 gatve). Ket
virtadienį, birželio 17 d., 7:30 
vai., Lietuvos Vyčiai organi
zuoja „lietuvių maldos va
karą" bus lietuviškai kalbamas 
rožančius, giedamos giesmės. 
Visi lietuviai, ypač iš vakari
nių priemiesčių kviečiami ir 
raginami dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apskritis 
ruošia metinę gegužinę sek
madienį, liepos 4 d., Pasaulio 
lietuvių centre. Kviečiami visi, 
norintys maloniai praleisti po
pietę gamtoje. Žadama puiki 
muzika, laimėjimai, žaidimai 
ir dainos. Vaišės prasidės 1 
vai. p.p. Daugiau informacijos 
teikia Faustas Strolia tel. 708-
687-1430 arba Diann Martin 
773-376-4779. 

Tėvo diena Pasaul io lie
tuvių centre, Lemonte, bus 
švenčiama birželio 20 d., tuoj 
po Mišių (apie 12 vai.) centro 
didžiojoje salėje. Gražiai ir 
prasmingai šventėme Motinos 
dieną, nepamirškime ir tėvo. 
Pasikvieskime tėvą, senelį, 
uošvį į pabendravimą. Bus 
gera užkanda, namie kepti py
ragaičiai, kava, įdomi, tėvų 
garbei paruošta, programa, 
kurios atlikėjai — staigmena! 
Visus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos nar ių nu
matyta gegužinė birželio 27 
d. Šaulių salėje dėl susidėju
sių aplinkybių neįvyks. 

Vienos dienos išvyką nuo 
PLC Lemonte į „Amish acres" 
Indiana, liepos 12 d., pirma
dienį, organizuoja LB Lemon-
to apylinkės Socialinių reikalų 
skyrius. Išvykstama 8:30 vai. 
r., 1 vai. p.p. bus šeimyniški 
pietūs, grįžtama į PLC pava-
i a re . Pasamdytas patogus, il
gų kelionių autobusas, bet 
vietų skaičius yra ribotas, 
todėl norintieji raginami regis
truotis tel. 630-243-0791. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų part i jos rėmėjai vi
sus kviečia į smagią gegužinę 
sekmadienį, birželio 27 d. (ne 
26 d.), 12:30 vai. p.p., Ateiti
ninkų namų sode, 12690 S. 
Archer Ave. Pasikvieskite 
savo draugus ir artimuosius, 
nors jie ir „neprijaučiantys" 
krikščionims demokratams. M. 
Remienės suorganizuotas ko
mitetas pasiruošęs visus ska
niais pietumis pavaišinti, bus 
ir kitokios atgaivos. 

Čikagoje susiorganizavo 
teatro mėgėjų — aktorių gru-
•pė, kuri nuo ankstyvo pavasa
rio intensyviai repetuoja ir 
ruošiasi premjerai. Premjera 
įvyks rugsėjo 19 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Pasi
rinkta rašytojo Petro Vaičiūno 
pjesę „Tuščios pastangos", ku
rią režisuoja Audrė Budrytė. 
Aktoriai: Violeta Drupaitė, 
Giedrė Gallespie, Pranciškus 
Ivinskis, Viktoras Jašinskas, 
Justė Jatkauskaitė, Irena Ka-
začenskaitė, Žilvinas Usonis, 
Rima Žukauskaitė ir Arūnas 
Žentikas. Teatrą globoja JAV 
LB Kultūros taryba. 

MIRĖ B. VENSKUYTENĖ 

Birželio 12 d. aštuntą va
landą vakaro Paryžiaus laiku, 
savo namuose, apsupta savo 
vyro ambasadoriaus A. Vens-
kaus, sesers dr. A. Janačienes, 
ligoninės kapeliono, gydytojo 
ir gailestingos seselės, mirė 
Birutė Šlepetytė Venskuvienė. 

Velionė Tuebingeno univer
sitete studijavo germanistiką. 
Studijas baigė Paryžiaus Sar-
bonos universitete. Aktyviai 
reiškėsi ateitininkų, Pasaulio 
ir lietuvių katalikių moterų 
organizacijose. Kelis kartus 
Pasaulio katalikų moterų or
ganizacijų ir Europos bei Pa
saulio krikščionių demokratų 
kongresuose atstovavo pa
vergtą Lietuvą. Dvidešimt: 
penkis metus redagavo VLIKo 
leidžiamą ELTĄ prancūzų 
kalba. Bendradarbiavo išeivi
jos ir Prancūzijos spaudoje. 
Už nuopelnus Dievui ir tėvy
nei šventojo Tėvo buvo apdo
vanota Pro Ecclesia et Ponti-
fice ordinu. 

Birželio 13 d. PLC salėje po paminklo „Partizanų Motina" šventinimo ir tragiškojo birželio minėjimo. 14 kairės: 
PLC tarybos pirm. Rimas Griskelis, partizanai iš Lietuvos — Vytautas Balsys ir Antanas Lukša, paminklo su
manytoja ir didžiausia jo įgyvendinimo vykdytoja Bronė Nainienė, skulptorius Ramojus Mozoliauskas ir PLC 
valdybos pirm. Kęstutis Ječius. Nuotr. Baniu t ės Kronienes 

PARTIZANO MOTINA PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

Tamsus, lietingas birželio 
13-sios dangus. Naujai žolė 
išklotoje Pasaulio lietuvių cen
tro aikštėje, aplinkui „Parti
zano motinos" paminklą, pie
va kaip liūnas šlapia. Dangus 
apverkia nelygioje kovoje žu
vusius partizanus. Tik skulpt. 
Ramojaus Mozoliausko ^Parti
zano motina", skausmingu, 
bet ramiu žvilgsniu žvelgia į 
tolius, laikydama savo žuvusio 
sūnaus — partizano kūną. 

Kančios ir vilties 
simbolis 

Prieš porą metų skulpt. R. 
Mozoliausko sukurta ir Pal. 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
pastatyta, žmogaus dydžio 
„Partizano motinos" statula 
tragiškų birželio įvykių mi
nėjimui, davė idėją tokio pa
minklo pastatymui PLC 
aikštėje prie vėliavų, stulpų. 
Idėja tapo kūnu PLC kul
tūrinių renginių komitetui, jos 
vadovei Bronei Nainienei šį 
projektą skelbiant spaudoje. 
Projekto iždininku pakvietus 
Vytautą Čepėną, prasidėjo pa
minklo aukų rinkimas. Jos 
plaukė iš daugelio lietuvių 
Amerikoje. Per maždaug me

tus buvo surinkta per 32,000 
dolerių. 

Paminklo šventinimui, jo 
atidengimui buvo skirta š.m. 
birželio 13 diena, kartu mi
nint ir tragiškuosius birželio 
įvykius, kančios ir vilties 
dieną Lietuvoje. 

PLC aikštėje, pakėlus JAV 
ir Lietuvos vėliavas, išsirikia
vus šauliams ir partizanams 
iš Lietuvos, prelatas Ignas Ur
bonas paminklą pašventino. 
Po vainiko ir gėlių padėjimo ir 
paminklo liepsneles uždegimo, 
lietui lyjant, iškilmės buvo 
perkeltos į bažnyčią. Cia da
lyvaujant šauliams su vė
liavomis, partizanams iš Lie
tuvos — Vytautai Balsiui ir 
Antanui Lukšai bei čia jau 
gyvenančiam Povilui Vaiče
kauskui ir daugeliui susirin
kusių, tęsėsi paminklo šventi
nimo programa, vadovaujant 
PLC valdybos pirm. Kęstučiui 
Ječiui. 

Žodį tarė Bronė Nainienė, 
sveikindama partizanus, dedi
kuodama šį paminklą visų 
žuvusiųjų tėvynėje ir Sibire 
atminimui. Jų garbei misijos 
choras pagiedojo „Už tuos, ku
rie jau baigė žemės kelią". 

Partizanas Vytautas Balsy? uždega ,,amžinąja liepsnele" prie paminklo, 
skirto pagerbti visus Lietuvos partizanu-?, prisiminti tremtinius ir kan
kinius Toliau stovi partizanas Antanas Lukša Nuotr. B. Kronienes 

Apsaugok, Aukščiausias 
tą mylimą šalį™ 

Paminklo šventinimo ir tra
giškųjų birželio įvykių mi
nėjimo šventė sutraukė labai 
daug žmonių, kuriuos vos su
talpino bažnyčios patalpos. 
Mišias už lietuvių tautą, už 
partizanus, tremtinius ir kan
kinius aukojo prel. J. Urbo
nas, šio minėjimo prasmę 
iškeldamas savo pamoksle: 

— Mes, vyresnioji karta, 
esame Lietuvos didžiosios tra
gedijos liudytojai. Kai mūsų 
balsai nutils, apie vykusį mū
sų tautos genocidą kalbės atei
nančioms kartoms šiandien 
pašventintas paminklas. Apie 
partizanus kalbės jų sukurtos, 
jų dainuotos dainos. Apie Sibi
ro tremtinius kalbės Sibire 
trijų lietuvaičių sukurta mal
daknygė, išversta į daugelį 
kalbų, paplitusi, kaip joks ki
tas maldynas. Žuvusiems ir 
gyviems partizanams ski
riame mūsų maldas. 

Galingas Pal. Matulaičio 
misijos choro giedojimas, šiai 
dienai pritaikytos giesmės, 
joms talentingas chorvedės Bi
rutės Mockienės vadovavimas 
šios dienos iškilmingumą iš
kėlė iki pat bažnyčios skliau
tų, atiduodant pagarbą Lietu
vos partizanams, jų motinoms 
prašant Aukščiausiojo, kad tos 
skausmo dienos niekad nebe
pasikartotų mūsų tėvynėje. 

Iškilmingas minėjimas 
salėje 

Iškilmingą paminklo šven-
tinimo-atidengimo ir birželio 
tragiškųjų dienų minėjimą 
didžiojoje salėje pravedė PLC 
tarybos pirm. Rimantas Gris
kelis, pakviesdamas solistę 

.Praurimę Ragienę vadovauti 
JAV ir Lietuvos himno giedo
jimui. Visus sveikindamas jis 
pabėrė minčių apie partizano 
motiną. Jos bus spausdinamos 
atskirai. Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą „Partizano moti
nos" atidengimo šventės proga 
perskaitė K. Ječius. 

Sveikinimo žodyje Lietuvos 
generalinis konsulas Čikagoje 
G. Apuokas pabrėžė, kad Lie
tuvos partizanų kova, nors be
viltiška, bet nebuvo bepras
miška. 

Garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza savo žodyje to 
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Prel. Ignas Urbonas atlieka paminklo „Partizano Motina" šventinimo 
apeigas birželio 13 d. PLC sodelyje. Nuotr. Baninte* Kronienes 

skaudaus laikotarpio 1941-

Skii.ptor. -i.- Kamoju* Mozoliauskas prie savo sukurto paminklo 
!'.;:•'./.ir ., M .tui.i". pašvent into birželio 13 H PLC sodelyje 

\ . Baniulė* Kronirnf-s 

IVI lietau.- m- vi-r»- paminklo .Partizano Motina* Šventinimo iškilmės galėjo boti atliktos lauke, tad tolimesne 
iu eio.i vyko Pal. J urmo Matulaičio misijos bažnyčioje pneA MiAias Cia matome iškilmių dalyvius Pirmoje eilėje 
i- dešines put;/.m.n Antaną- Lukša. Povilas Vaičekauskas. Vytautas Balays, toliau Sauliai ir visuomenė 

Nuotr Baniutėa Kroniene* 

1956 datas pavadino ir vilties 
datomis, nes iš jų išaušo Lie
tuvos laisvės rytas. 

Buvęs partizanas ir Sibiro 
kalinys, jau kurį laiką Či
kagoje gyvenantis Povilas 
Vaicekauskas paminėjo, kad 
paminklas kalba ne tik apie 
motinos, bet ir visos Lietuvos 
kančią. Jis dėkojo paminklo 
autoriui skulpt. R. Mozoliaus-
kui, B. Nainienei ir visiems 
mecenatams, aukotojams už jo 
pastatymą. 

Padėkos žodį paminklo ko
mitetui, jo pirmininkei Nai
nienei tarė ir Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos pirm. 
Petras Buchas. 

PLB pirm. Vytautas Kaman-
tas dėkojo komitetui už šią do
vaną išeivijai — „Partizano 
motinos" paminklą, kuris pri
mena ir Sibire mirusias lie
tuves motinas. Džiaugėsi, kad 
šiose iškilmėse dalyvauja 
mūsų partizanai iš Lietuvos ir 
sveikino Antaną Lukšą bei vi
sus Antanus Šios dienos var
dinėse. 

Romas Kronas sveikino Lie
tuvos laisvės kovotojus-par-
tizanus JAV LB Lemonto apy
linkės vardu ir dėkojo pamink
lo statybos komitetui už at
liktą darbą. 

Part izanų žodis 

Į paminklo atidengimo 
iškilmes iš Lietuvos atvyko, 
komiteto pakviesti, du žymas 
partizanai: Sibiro tremtinių ir 
politinių kalinių sąjungos 
pirm. Antanas Lukša ir kelis 
kartus kovose su okupantais 
sužeistas Vytautas Balsys. 
Abu Čikagos-Lemonto lietu
viams pažįstami iš ankstyves
nių partizanų „Girios aido" 
koncertų, su skambiomis par
tizanų dainomis bei pasakoji
mais. 

Vytautas Balsys, dėkodamas 
Bronei Nainienei ir Aukš
čiausiajam, kad mes čia 
esame, savo žodyje sugrįžo į 
anas kruvinas Lietuvos die
nas, kai jo motina metai po 
metų neteko savo penkių 
sūnų. Bodama ligos patale, ji 
buvo ištremta į Sibirą, kur ir 
mirė. 

— Lietuvoje buvo tūkstan
čiai tokių motinų, kaip mano
ji. Jos labiausiai iškentėjo. 
Garbė joms! — kalbėjo V. Bal
sys. — Kova dėl laisvės dar 
nėra baigta. Tauta yra sergan
ti. Ji niekad nežus, nes palais
tyta partizanų krauju. AciO 
jums už šį kilnų prisiminimą. 

Partizanas Antanas Lukša 
sveikino visų Lietuvos kovo
tojų vardu, cituodamas savo 
brolio Juozo Lukšos — legen
dinio Daumanto — žodžius. 
Pasakojo apie partizanų ir vi
sos tautos kovą dėl būvio ir 
klausė, kodėl žmonija negali 
gyventi be kraujo liejimo. 0 
raudoniesiems kraugeriams 
reikalingas antrasis Niurnber
go teismas. Mūsų tautai reika
linga istorinė atmintis. Parti

zanų atmintis. Gyvųjų Lietu
vos partizanų vardu ir kaip 
LPKT sąjungos tarybos pirmi
ninkas jis dėkojo paminklo 
statymo komitetui ir jo pirmi
ninkei Br. Nainienei įteikė 
padėkos diplomą. Čia atsilan
kymo proga apdovanojo Ma
riją Remienę ir Povilą 
Vaicekauską LPKT sąjungos 
„Už nuopelnus" I laipsnio 
žymeniu ir pažymėjimu. 

Prie partizanų prisiminimų 
jungėsi ir šventėje dalyvavu
sios dvi partizanų ryšininkės, 
patyrusios kalėjimus ir trem
tį. Zina Bujanauskienė jaus
mingai deklamavo tremtinės 
Magadane 1951 m. Aldonos 
Šaukevičiūtės-Grinienės su
kurtą eilėraštį, dedikuotą žu
vusiems kovų draugams. 

Ona Bagdonienė, į šventę at
vykusi iš Denverio, buvusi 
partizanų ryšininkė-kalinė pa
sakojo, kaip lietuvės motinos 
buvo stribų vedamos prie 
nužudytų sūnų-partizanų la
vonų aikštėse ir su kokiu 
skausmu joms teko sakyti, 
kad jų nepažįsta. 

Raštu šį minėjimą sveikino 
Partizanų globos fondo Či
kagoje pirm. Leonas Masko
liūnas. 

Iškilmingą minėjimą salėje 
užbaigė paminklo statybos 
komiteto ir šio minėjimo pir
mininkė Bronė Nainienė, 
dėkodama Lietuvos partiza
nams už viešnagę, dėkodama 
skulpt. Ramojui Mozoliauskui 
už „Partizano motiną", atliktą 
be honoraro. Dėkojo visam 
moterų komitetui. Padėka 
priklauso ir kartu su moteri
mis dirbusiam iždininkui Vy
tautui Čepėnui, sėkmingai at
likusiam savo pareigas. 
Dėkojo ir prel. J. Urbonui už 
religines apeigas ir visiems už 
gausų dalyvavimą šventėje. 

Visiems pagiedojus „Lietuva 
brangi", vadovaujant sol. 
Praurimei Ragienei, ir prel. J. 
Urbonui atlikus invokaciją iš 
Sibiro maldaknygės, buvo 
pietūs ir malonus pabendravi
mas, smarkiam lietui kertant 
įlangus. 

Bronius Juodel i s 

S K E L B I M A I 
ADVOKATŲ KONTORA 
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