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Įvyko neei l inis 
Konservatorių partijos 

suvaž iav imas 
G . V a g n o r i u s partijas „apsispręsti, n e m a n -

a t s i s t a t y d i n o iš par t i jos drapypkiauti". 
v i r š ū n i ų V. Landsbergis ragino da r 

Kaunas, liepos 11d . (BNS) griežčiau atskirti partijos poli-
— Sekmadieni Kaune įvy- tinės tarybos ir valdybos 
kusiame neieliniame konser- įgaliojimus, politineį t a ryba i 
vatorių partijos suvažiavime suteikiant teisę tvirt inti kan-
buvęs ministras pirmininkas didatus į Seimą ir pačias rin-
Gediminas Vagnorius atmetė kimų struktūras . Anot jo , val-
kaltinimus pradėjus konfliktą dyba turi vykdyti partijos 
su prezidentu Valdu Adamkų- programą ir politinės tarybos 
mi ir pareiškė atsistatydinąs sprendimus, spręsti t u r to val-
iš konservatorių partijos vai- dymo, ūkinės ir finansų veik-
dybos pirmininko pareigų. los klausimus. 

G. Vagnorius pripažino, kad Suvažiavime V. Landsbergis 
buvusioji vyriausybė padarė ir G. Vagnorius sėdėjo a tski-
klaidų, tačiau teigė nesiekęs ir rai, V. Landsbergis d rauge su 
nesieksiąs „savanaudiškai po- savo rėmėjais — salės pirmoje 
litinės valdžios", j u o labiau eilėje. G. Vagnorius su keliais 
nemokąs ir nenorįs regzti in- valdybos nariais — salės vidu-
trigų". Buvęs premjeras at
metė kaltinimus siekus kon
frontacijos su prezidentu ir 
dabar trukdysiant konservato
riui premjerui Rolandui Pak,-
sui. 

Jo teigimu, „giluminė" prezi
dento Valdo Adamkaus ir vy
riausybės konflikto priežastis 
— konservatorių nesėkmė pre
zidento rinkimuose. Kaip ži
noma, konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis 1997 m. 
gruodi nepateko į antrąjį pre
zidento rinkimų ratą. 

G. Vagnoriaus vadovaujama 
vyriausybė atsistatydino, ba
landį prezidentui paskelbus 
nepasitikėjimą ministru pir
mininku. 

„Pastaruoju metu jau viešai 
stebimos politinės pastangos 
valdybą nušalinti nuo daly
kinės veiklos — tam jau 
šaukiami dažnoki skyrių pir
mininkų pasitarimai, konfe
rencijos ir net neeiliniai 
suvažiavimai, gaišinamas visų 
mūsų laikas", sakė G. Vagno
rius. „Pasitaręs su kitais val
dybos nariais, šiame neeili
niame suvažiavime turiu pa
reikšti apie savo, kaip pir
mininko, ir tuo pačiu valdybos 
atsistatydinimą", sakė jis. 

K o n s e r v a t o r i ų v a d a s 
nega i l i pylos b u v u s i a m 

p remje ru i 
Ilgai slėpta konservatorių 

vadovų — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio ir buvu
sio premjero Gedimino Vag-

vo kalboje griežtai pasmerkė 
G. Vagnoriaus ir jo vadovauja
mos valdybos užimtą poziciją 
per pavasarį įsiplieskusi kon
fliktą su prezidentu Valdu 
Adamkumi ir po to sekusią vy
riausybės krizę. 

„Daugiau problemų sudarė P a k s a g ^ ^ ^ ka lbėdamas 
ne pats atsistatydinimas ne- s u v a ž i a v i m e > t e i g ė ( k a d vy. 

Liepos 12-ąją „Draugui" sukako 
90 metų! 

Izraelis atšaukia savo 
ambasadorių ir ragina Lietuvą 

teisti karo nusikaltėlius 

ryje. 

Rolandas P a k s a s 
n e t i k ė t a i p a k i l o p a r t i n ė s 

va ldž ios l a i p t a i s 
Konservatorių suvažiavimas 

absoliučia dauguma naujuoju 
partijos valdybos p i rmin inku 
patvirtino premjerą Rolandą 
Paksą. 

Nors partijos „kuluaruose" 
jau įr anksčiau ka lbė ta apie 
valdybos pirmininko buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus galimą pasi t raukimą, jo 
atsistatydinimo pare i šk imas 
sudrumstė suvažiavimo dar
botvarkę. 

Suvažiavime atviru balsavi
mu 740 balsais „už", 12 „prieš" 
ir 10 delegatų susilaikius, G. 
Vagnoriaus valdybos a t s i s ta 
tydinimas buvo pa tv i r t in tas . 

Partijos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis kand ida tu i 
valdybos pirmininką pa te ikė 
R. Paksą. Už jį balsavo 746, 
prieš — 2, susilaikė 8 delega
tai. 

T ė v y n ė s są junga p a š a l i n s 
po l i t i nė s a t s a k o m y b ė s 

t r ū k u m ą 
Suvažiavimas patvir t ino nu

tarimą, kuriuo remiant i s , 
premjeras Rolandas Paksa s 
yra įgaliotas toliau vykdyti 
Tėvynės sąjungos r inkimų 
programą, kurios pagr indu pa
rengta ir vyriausybės progra
ma. 

Nutarime skelbiama, kad 
visi partijos skyriai suteikia 

noriaus — priešprieša šuva- p a r a m ą mmistrų kabine tu i , ir 
žiavime pasiekė viršūnę. pabrėžiama visų minis t rų at-

Tėvynes sąjungos pirmmin- s a k o m y b e u ž s ^ o p a t v i r t i n -
kas Vytautas Landsbergis sa- t o s p r o g r a m o s vykdymą. 

Nuotr . : „Draugo" redakcija, administracija ir -paustuvėr .arbuotojai — (I eil. iš kaires) administratorius Va
lentinas Krumplis, redaktore Irena Rokiene. t<\ u marijone provincijolaa kun. Donaldas Petraitis, MIC. laikraš
čio vyriausioji redaktore DanuU> Bindokiene ir moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC II eil. stovi — Dalia 
Badarienė, Daiva Guze.lyte ftvabiene. Dalia Soki-r.e. Zigif Krūsnis, Gražina Makauskaite. Nijole Užubalienė, 
Ona Gintautienė, Gražina Burneikis ir Silvija Kr :mplient III eil. stovi — Kdmundas Zakarauskas, Emilija 
Andrulytė, Kristina Likanderyte ir Skirmantas Jankauskas Nuotraukoje nėra Jono Kuprio, kuris ir įamžino 
1999-ųjų „Draugo" leidėjus. 

Konservatoriai kviečia k i tas 
vyriausybėje dalyvaujančias 
partijas prisiimti dalį politinės 
atsakomybės ir par tner i ška i 
remti kabineto veiklą. 

Buvęs Vilniaus meras , kon
servatorių valdybos narys R. 

radus nors šiek tiek lankstu 
mo santykiuose su Respubli
kos prezidentu, o nuostata. 
kad kito premjero vadovauja
moje vyriausybėje konservato
riai 'nebegalėtų dalyvauti', ir 
kad kitam konservatoriui juo
lab neleistina priimti pa
siūlymo vadovauti naujai vy
riausybei", sakė V. Landsber
gis. 

„Šiandien suvažiavimas, ti 

riausybė, už kurios nestovi 
valdančioji partija, „yra skers
vėjų zonoje", j o s egzistenciją 
saisto politinis neapibrėžtu
mas ir nežinomybė". 

S u v a ž i a v i m e l a i m ė j o 
„ n u o s a i k e s n ė p a ž i ū r a " 

Vytautas Landsbergis neno
ri, kad konservatorių neeilinio 
suvažiavimo rezul ta tus kas 

kiuosi, tars galutinį žodi: tai n o r s vadintų „Landsbergio 
mošų vyriausybė, kuriai visi triumfu". Tai jis žurna l i s tams 
padedame, dirbame kartu be 
jokių nuosėdų širdyse, kartu 

pareiškė Kaune sekmadienio 
vėlyvą vakarą, pasibaigus su-

Vyriausybė negali valdyti 
„Lietuvos aido" akcijų 

Vi ln ius , liepos 10 d. (BNS) 
— Vyriausybė teigia negalinti 
priimti versl ininko Algirdo 
Pilvelio siūlymo įsigyti dalį 
dienraščio „Lietuvos aidas" 
akcijų. 

Vyriausybės atsakyme A. 
Pilveliui sakoma, kad pagal 
1996 m. pri imtą Visuomenės 
informavimo įstatymą, vyriau
sybė negali turė t i viešosios in
formacijos rengėjų akcijų. 

Birželio pabaigoje A. Pilve
lis pasiūlė vyriausybei įsigyti 
34 proc. jo tu r imų „Lietuvos 
aido" akcijų. Iš viso A. Pilve
liui priklauso 39 proc. dienraš
čio akcijų. Po savaitės versli
n inkas pareiškė esąs pasiren
gęs padovanoti vyriausybei 
minėtą akcijų dalį. J is sakė 
manąs , kad vyriausybei įsigi
j u s laikraštį, j is „taptų tam 
t ikra a tsvara šiandien propa
guojamam blogiui šalies žinia-
sklaidoje". 

Birželio pradžioje A. Pilve
lis buvo apsiėmęs apmokėti vi-

jam perduoti kontrolinį dien
raščio „Lietuvos aidas" akcijų 
paketą. 

Pasak A. Pilvelio, 40 proc. 
dienraščio akcijų priklauso 
buvusiam kultūros ministrui, 
konservatoriui Sauliui Šalte
niui, 39 proc. — A. Pilveliui, 
7.5 proc. —JAV lietuviui Albi
nui Markevičiui, apie 4.4 proc. 
akcijų turi konservatorių par
tija. 

Gediminas Vagnorius atliko 
.gudru manevrą 

sas dienraščio skolas, kurios 
siekia daugiau Kaip 600,000 
litų, nes dėl didžiulių įsiskoli
nimų akcinė benorovė „Spau
da" ketino neoespausdinti 
dienraščio. Tačiau jis nutrau
kė skolų mokėjimą, nesu
laukęs konservatorių sutikimo 

Vi ln ius , liepos 12 d. (BNS) 
— Seimo opozicinės LDDP va
dovas Česlovas Juršėnas 
spaudos konferencijoje pirma
dienį teigė, kad konservatorių 
suvažiavimas „visu grožiu" 
atskleidė ir prieštaravimus 
partijoje bei partijos vado
vybėje, kurie ilgai buvo slepia
mi ir neigiami. 

Č. Juršėno nuomone, G. 
Vagnorius atsistatydino iš 
partijos valdybos pirmininko 
pareigų, nes nenorėjo būti par
tijos pirmininko „ūkvedžiu". 

„Jis atliko manevrą, o ma-

Naujajai vyriausybei nebus 
lemta būti savarankiškai 

su prezidentu ją remiame ir važiavimui. 
prisiimame atsakomybę kar- J i s t e i gė nelaikąs anks tes -
tu", sakė V. Landsbergis. Jis n i u partijos veiksmų kova 
ragino ir kitas Rolando Pakso tarp jo ir buvusio partijos val-
vyriausybėje dalyvaujančias dy0055 pirmininko Gedimino 

V i l n i u s , liepos 12 d. (Elta) 
— Naujosios demokratijos / 
Moterų partijos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė teigia
mu reiškiniu laiko tai, kad Ro
lando Pakso vyriausybė page
rino savo statusą, įgijo val
dančiosios koalicijos pripaži
nimą. 

Par lamenta rė taip pat iš
reiškė abejones, kad vyriau
sybė, įgijusi konservatorių pri
pažinimą, gali tapt i dar labiau 

Vagnoriaus. „Galbūt tai buvo 
t a m tikros varžybos, pasiti
krinimas kai kurių pažiūrų į 
valstybės darbą, į atsako
mybės pasidalinimą", sakė V. 
Landsbergis. Pasak jo, „viršų 
paėmė nuosaikesnė, realis
tiškesnė valstybinė pažiūra". 

V. Landsbergis, paklaustas 
apie iš valdybos pirmininko 
posto atsistatydinusio G. Vag
noriaus ateitį partijoje, at
sakė, kad tai „labai priklausys 
nuo jo paties". 

Anksti iš suvažiavimo iš
vykęs G. Vagnorius interviu 
televizijai anksčiau sakė pri
siekiąs, jog nekurs naujos par
tijos. 

V. Landsbergis pripažino 
turėjęs „slaptą planą" per 
suvažiavimą R. Paksą paskirti 
jo pavaduotoju, tačiau to ne
prireikė, ats is tatydinus G. 
Vagnoriui. 

susaistyta su konservatorių 
frakcijos, jos politinės tarybos 
valia. „Vyriausybė tarytum 
įgyja savo partijos pripa
žinimą, tačiau iš kitos pusės 
turi iš anksto priimti domėn, 
kad per daug savarankiškai 
turbūt jai nebus lemta būti". 
spėjo K. Prunskienė. 

Parlamentarė svarstė, ar vy
riausybė galės pasirinkti ar
gumentuotą, principingą stra
tegiją visais svarbiausiais Lie
tuvai rūpimais klausimais, ar 
toliau dominuos ankstesnė li
nija, kurią palaikė konserva
torių dauguma „Tokiu būdu 
vyriausybė būtu supančiota ir 
negalėtų net ir prie geriausių 
norų, pastangų ir kompetenci
jos nieko pagerinti", sakė K. 
Prunskienė. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Naujosiom sąjungos (So
cialliberalų) pirmininkas Ar
tūras Paulauskas sakė, kad jo 
partija pritaria konservatorių 
sprendimui remti Rolando 
Pakso vyriausybę, nes J i 
įgauna aiškią kryptį". Tačiau, 
jo nuomone, premjerui Rolan
dui Paksui tenka labai sunki 
dalia, nes jis paveldėjo G. Vag
noriaus „nugyventą" ūkį. 

Socialliberalai laukia R. 
Pakso žadėto valstybės pati
krinimo išvadų ir konkrečių 
kaltininkų už iššvaistytas lė
šas nustatymo. 

nevras — dalykas ateičiai. To
dėl nei patys konservatoriai, 
ne mes neturime nuvertinti G. 
Vagnoriaus galimybių ir jo 
planų", sakė Č. Juršėnas. „G. 
Vagnorius, nors ir jaunesnis, 
pabandė pergudrauti vyresnį 
intrigantą. Kiek tai jam pasi
sekė, pamatysime vėliau", 
sakė jis. 

Č. Juršėnas mano, kad V. 
Landsbergis ateityje reikšis 
kaip Seimo pirmininkas, o G. 
Vagnorius „tyliai dirbs ir di
dins savo įtaką". 

LDDP frakcijos narys Gedi
minas Kirkilas spėja, kad V. 
Landsbergiui ir G. Vagnoriui 
„iškasus karo kirvį", pastarojo 
šalininkai trukdys Rolando 
Pakso vyriausybei priimti 
svarbius sprendimus. 

LDDP frakcija mano, kad R. 
Pakso išrinkimas naujuoju 
konservatorių partijos valdy
bos pirmininku reiškia visišką 
šio politiko susitapatinimą su 
valdančiąja partija ir jos poli
tika. 

* Buvęs p r e m j e r a s apkal
t ino par t i jos p i rmininką 
Vytautą Landsbergį, pralai
mėjusį prezidento rinkimus, 
sudarius sąlygas rastis konf
liktui tarp vyriausybės ir pre
zidento, dėl ko buvo priverstas 
atsistatydinti jo vadovauja
mas kabinetas, rašo „Respub
lika" (07.12). G. Vagnoriaus 
atsistatydinimą partijos vice
pirmininkas Antanas Stasiš
kis pavadino tokiu pat „ne
adekvačių ir nemotyvuotu" 
kaip ir atsistatydinimą iŠ 
premjero posto. „Per televiziją 
G. Vagnorius sakė, kad atsis
tatydino dėl santykių su prezi
dentu, skyrių pirmininkų pa
sitarime — kad dėl partijos 
vidaus problemų. Kur tiesa?", 
retoriškai klausė Tėvynės są
jungos savivaldos pirminin
kas Saulius Nefas. Pasak Sigi
to Kakčio, atsistatydinti G. 
Vagnorių privertė „ne prezi
dentas, ne intrigos partijoje, o 
nesugebėjimas susidoroti su 
pareigomis", rašo laikraštis. 

J e ruza l ė , liepos 12 d. 
(BNS) — Izraelis tikisi, kad 
Lietuvos valdžia „kaip įma
noma greičiau panaudos visas 
teisines galimybes nuteisti 
karo nusikaltėlius", sakoma 
Izraelio Užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškime, kuris 
pirmadienį buvo įteiktas Lie
tuvos ambasadoriui Jeruzalėje 
Romui Misiūnui. 

Lietuva raginama pabaigti 
jau pradėtų karo nusikaltimo 
bylų tyrimą ir susigrąžinti j 
teisingumo rankas tuos karo 
nusikaltėlius lietuvius, kurie 
dabar gyvena užsienyje. 

Nuo 1993 metų į Lietuvą 
sugrįžo šeši lietuviai, kurie 
buvo apkaltinti bendradarbia
vę su naciais ir deportuoti iš 
JAV arba išvyko patys, ne
laukdami deportacijos. Du iš 
jų Lietuvoje buvo apkaltinti 
civilių gyventojų genocidu ir 
iškeltos baudžiamosios bylos, 
bet teismas sustabdė jų nagri
nėjimą dėl pernelyg silpnos 
kaltinamųjų sveikatos. 

Izraelio URM taip pat tiki
si, kad Lietuva tęs pradėtą 
reabilitacijų įvertinimą, kurio 

* Vilniuje, L ie tuvos žydu 
bendruomenė je , sekmadienį 
atidarytos tarptautinės jidiš 
studijos, rengiamos jau antri 
metai iš eilės, į kurias atvyko 
trylikos pasaulio valstybių at
stovai. Tobulinti kalbos ir lite
ratūros žinias studijose padės 
mokslininkai iŠ Anglijos, Bal
tarusijos, Estijos, Izraelio, 
JAV, Lenkijos ir Lietuvos. Per 
beveik mėnesį Vilniaus uni
versitete ir Lietuvos žydų ben
druomenėje truksiančias stu
dijas bus surengti jidiš poezi
jos ir dainų vakarai, užsienio 
svečiai aplankys Kauną, kai 
kuriuos miestelius. „Simboliš
ka, kad jidiš studijos rengia
mos Lietuvoje. Nors iš beveik 
ketvirčio milijono ikikarinės 
bendruomenės dabar mūsų te
liko vos apie 5 tūkstančius, žy
dų dvasia gyva, senos tradici
jos puoselėjamos", atidaryda
mas studijas, sake Lietuvos 
žydų bendruomenės pirminin
kas Simonas Alperavičius. 

* Konserva tor ių par t i jos 
p i rmin inko pirmasis pava
duotojas Antanas Stasiškis ti
kisi, kad atsistatydinęs parti
jos valdybos pirmininkas Ged
iminas Vagnorius ras partijoje 
deramą vietą, atitinkančią jo 
sugebėjimus ir politinę patirtį. 
A. Stasiškis teigė, kad nors G. 
Vagnoriaus ir visos valdybos 
atsistatydinimas buvo numa
nomas, jis tikėjosi, kad „racio
nalus mąstymas paims viršų, 
nebus tokios mistikos, kaip 
dėl vyriausybės atsistatydini
mo". Jo teigimu, G. Vagno
riaus „grupė pailsės, apmąs
tys savo viziją, savo elgesio 
scenarijų". G. Vagnorius yra 
partijos kolegų laikomas vienu 
ryškiausiu moderniojo, eko
nominio konservatyvizmo at
stovu. Kalbėdamas suvažia
vime, jis sakė norįs programų 
kovos partijoje. 

* P i rmadien i Suvalki jos 
cukr in iu runke l ių aug in to 
ja i ketvirtą dieną stovėjo už
tverę kelią „Via Baltica" tarp 
Marijampolės ir Kalvarijos. 
Vienas renginio organizatorių 
Albinas Mitrulevičius sake. 
kad pirmadienį į renginio vie
tą suvažiavo rekordiškai daug 
žemdirbių iš Marijampolės bei 
Vilkaviškio rajonų — apie 400 
žemdirbių. BNS. 

metu maždaug 30 karo nusi
kaltėlių jau neteko šios anks
čiau per klaidą jiems suteiktos 
lengvatos. 

Istorinio teisingumo komi
sijai, tiriančiai sovietų ir na
cių nusikaltimus. linkima 
dirbti intensyviai ir kruopš
čiai, kad ..Lietuvos visuome
nei būtų pateiktas skausmin
gas holokausto paveikslas". 

Izraelio URM atstovas tei
gia, kad Lietuvos žiniaskiaida 
prieš kelias savaites netiksliai 
citavo Izraelio ambasadorių 
Baltijos valstybėms Oded Ben 
Hur, nediplomatiškai kritika
vusį Lietuvos pastangas at
kurti istorinį teisingumą. Pa
sak pranešimo, ambasado
riaus citatos buvo ..iškreiptos 
ir pateiktos, ištraukus jas iš 
konteksto". 

Todėl pažymima, kad Ry
goje dirbantis ambasadorių^ 
savo kadenciją Baltijos vals
tybėse baigia ne dėl minėto 
pasisakymo nušvietimo Lietu
vos žiniasklaidoje ar de! kokių 
kitų priežasčių. ..Ambasado
rius palieka Rygą, įvykdęs vi
sas savo užduotis, kurios se
niai buvo suplanuotos Užsie
nio reikalų ministerijoje Jeru
zalėje", rašoma Izraelio LTR 
ministerijos pranešime spau
dai. 

* „ į t e i k d a m a s s imbolini 
k a r d ą Rolandui Paksui, Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdybos pirminin
kas Gediminas Vagnorius ta
rė: 'Tegul šis suvenyras jums 
padeda stiprinti partiją ir ap
siginti nuo politinių intrigų!" ", 
rašo „Lietuvos žinios" (07.121. 

* „ L a n d s b e r g i s rodo l iū to 
nagus" , pirmadienį skelbia 
lenkų laikraštis „Trybuna" ir 
pabrėžia, kad valdančioji kon
servatorių partija po 3 metų 
valdžioje Lietuvoje yra nepo
puliari, ir dabar surengus rin
kimus, liktų trečioje vietoje. 
„Trybuna" išsamiai aprašo 
neeiliniame partijos suvažia
vime galutinai išryškėjusias 
dviejų jos vadų — Vytauto 
Landsbergio ir Gedimino Vag
noriaus — „varžytines dėl 
valdžios ir įtakos". „Galiausiai 
V. Landsbergis nutarė parody
ti liūto nagus, ir suvažiavimui 
pateikė nutarimo projektą dėl 
atsakomybes už vyriausybes 
veiklą ir pareikalavo buvusio 
premjero viešai paaiškint: 
savo santykius su R. Paksu". 
rašo laikraštis. 

* Kont ro l iuo janč iu ins
t i tuci jų p a r e i g ū n a i šia va
sarą žada dažniau tikrinti ku
rortuose veikiančias viešojo 
maitinimo įmones ir gatvių 
prekyvietes. Vasaros metu. 
padaugėjus poilsiautojų skai
čiui Lietuvos kurortuo-e. ypač 
Klaipėdos apskrityje, padidėja 
ir įstatymų pažeidimų, nelega
laus darbo, nelegalaus darbo 
užmokesčio mokėjimo, nelega
lios apskaitos, mokesčių bei 
socialinio draudimo įmokų slė
pimo tikimybė. Patikrinimai 
vyks visą vasarą. Dm 

KALENDORIUS " 
Liepos U d.: Anakletas 'Anys 

Arvilas. Arvile, Austina. Eugeni
jus. Gimus. Henrikas 1260 m 
įvyko Durbe.* mušis, kuriame lietu
vių kariuomene kovojo prieė jungti
nes kryžiuočiu ir kalavijuočių pajė
gas 

Liepos 14 d.: Pa! Kateri T<-
kawitha: Eigife, Gerdvilas. Kami
las Libertas. Vidutis. Vydas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DIDŽIULĖS ŠIRDIES ATAKOS 

IŠVENGIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 

Dabartinė nūdienos tie
sa: birdies ataka atsiranda 
tada. kai laipsniškai riebalais 
užkemšama širdis — tai yra 
jos raumenį maitinančios arte
rijos. Tokio užkimšimo sulai
kymas ir yra pats pajėgiausias 
širdies išgelbėjimas. 

Žmogaus asmenybė — jo 
smegenys — yra sudėtingiau
sias kompiuteris. Todėl, kaip 
jį įprograminsime, tokį žmogų 
turėsime. Ar kuriam mūsų 
atėjo mintis, kodėl dabar žmo
nės tekini, vienas kitą pra
lenkdami, bėga savo širdies 
pražutin. kapų duobėn? Taip 
mes elgiamės ne tik Čikagoje, 
bet ir Vilniuje: čia iš praban
gos, o tenai iš vargo. Kad jau 
Lietuvoje per daug mūsiškių 
tiesiog nepataisomais savižu
džiais tapo. Tai bedievybės 
įprograminimo derlius: jų mi
nios ten, net 75<~f girtauja, tin
giniauja, rūko. kofeiną geria, 
riebiai maitinasi, daržovių — 
vaisių skurdžiai valgo ir litą 
virš morales laiko. Svarbiau
sia, kad iš įvairiopos pelkes 
keltis Vienas kitam ne tik ne
padeda, bet dar vienas kitam 
kailį lupa. žudosi ir dar kitaip 
į niekus virsta. Iš tokių pas 
mus čia atvykusių, tik pavie
niai yra angelai, visi kiti — 
kitokie. Tai „Alvudas" ant sa
vo kailio patyrė šimtus kartų. 
Net išsimokslinimas jų dauge
liui į normalumą pasinešti ne
padėjo. Todėl net užsmaugti 
savo geradarius tokie mėgino. 
O apie kitokias jų niekšybes 
visi mes per gerai žinome. Bet 
tas suprantama: tai ir yra per 
pusšimtį metų bedieviško 
nuožmiausio siautulio įprogra
minimo vaisius — tas Dekalo
go sutrypimas, kada dar tūks
tantiniai įsakymai nieko gero 
nepasiekia. Reikia naujps kar
tos, kurią, žmoniškai įprogra-
minę. turėsime normalius lie
tuvius, kurie ne tik mus visus, 
bet ir tėvynę ves naujais svei
katos bei atgimimo keliais. 

Bet kodėl mes, išeiviai, čia 
Čikagoje ir kitur, be tėvynės 
būdami, sau ir vienas kitam 
kenkiame ir Lietuvai reikia
mai nepadedame, įvairiopai li-
guistuman linkstame, net per
sivalgymų ir nežmonišku elge
siu žudomės0 Juk mes net tė
vynes labai ryškius išdavikus 
pavyzdingais mūsiškiais lai

kome ir tariamės pavyzdin
gais, pirmyn žengiančiais lie
tuviais, gerais patriotais esą, 
kada faktai rodo. kai kuriuos 
mus paprastais verslininkais, 
dolerį virš normalaus elgesio 
laikančiais ir garbingam žmo
gui net kurpių dirželio atrišti 
nevertais, savo kūną ir asme
nybę sirgdančiais tvariniais 
esant. 

Štai mūsų veiklos veidrodis. 
Mes savo širdims ataką ir 
smegenims insultą — paraly
žių priartiname, savo normalų 
elgesį iškeitę į liguistą — visai 
nenormalią elgeseną. Juk 
mes. kaip dabartinė medicina 
pataria, nevalgome kasdien po 
pusę puodelio iki septynių, da
bar net patariama iki devynių 
kartų — vaisių — daržovių, 
ypač kopūstinių su česnaku ir, 
taip nesielgdami, mes pave
dame sklerozei savo širdis ir 
smegenis, o kūną vėžiui lei
džiame sudoroti. 

Todėl dar mūsų amžiaus va
sarą širdies ir smegenų gil
tinės prakaituodamos darbuo
jasi ir per širdies ataką ir 
smegenų insultą, o taip pat 
per kūne atsiradusį vėžį, mus 
ne laiku verčia su saviškiais 
amžinai atsisveikinti. 

Ir ne tik tu čia, daktarėli, 
negali, bet ir Tvėrėjas tokiems 
nesuaugusiems. nenorma
liems, dar į tikrus žmones ne-
įsaugusiems, mūsiškiai negali 
daug ko gero suteikti. Mat, ne
normalus, tai yra neišmintin
gas, dar kitaip išsireiškiant, 
kenkiantis sau. kitam ir aplin
kai, mūsiškis ne tik save, bet 
ir savo artimą žudo. aplinką 
teršia ir tuo būdu pasitenkina: 
kaip tas Donelaičio „Metų"' 
mėšvabalis, savo dvasia ir kū
nu mėšlyne besirasdamas. 
dainuoja. 

Kai rūkorius ima kvapo 
trūkti — jis apie nieką kitą 
negalvoja. Tas pats ir su tuš
čiu mūsų skrandžiu: jis iš
sirenka vadovybėn jam sočius 
padažus. įpiršusius bedievių, 
kurie patys sau aruodus pri-
sipylę. rinkėjus badmiriavi-
mui palieka. Tokie negali pa
klusti dabartinės medicinos 
reikalavimui imti gintis nuo 
vėžio ir sklerozės vaisiais, grū
dais ir daržovėmis — jie jų 
stokoja dabartinėje tėvynėje. 
O mes čia taip savo sveikatos 

Šios milžiniškos mašinos volais kasdien sukasi redaktorių paruošti, rinkėjų rinkti, maketuoti, fotografuoti 
dienraščio „Draugo" puslapiai, kol pagaliau mašina darbuotojams ir skaitytojams pateikia gražiai 
išspausdintą, sulankstytą, paruoštą išs iųst i vienintelį užsienio lietuvių dienraštį ,,Drauge" 

Nuotr M a r t i n G e s t a u t o 
šikšnosparniai jam perduoda netvarkome, nes, protingi bū

dami, dar daug išmintingumo 
stokojame, nors čia tų gėrybių 
mums per akis. 

Todėl gelbėkime save ir tė
vynę, sunormalėdami savo el
gesiu. Savo, ypač širdies ir 
smegenų, sveikatą užlaikyki
me, sveikai maitindamiesi ir 
gerdami, veikdami ir tėvynai
nius, ypač vaikus, visą jėgą 
savo ir kito gerovės nusiteiki
mui talkindami. Sėkmės!'''v. 

Paminklas prie Respublikines Vilniaus Psichiatrijos klinikos Naujojoje 
Vilnioje Nuotr Eugeni jos Kriaučiūnienės 

AKTORIŲ IR MEDIKŲ 
PROJEKTAS — PRIEŠ 

AIDS 

Nuo liepos vidurio labdaros 
ir paramos fondas „Vilties An
gelas'* tęs projektą „Menas ir 
medicina prieš AIDS '99". 
Trečius metus vykdomame 
projekte šiemet dalyvaus 
Adolfo Večerskio teatras ir ar
tistai iš Švedijos. 

Kaip sakė aktorius, reži
sierius A. Večerskis, kartu su 
Lietuvos AIDS centru vykdo
mo projekto naujovė — nar
komanijos tema. A. Večerskio 
nuomone, nuobodžios paskai
tos apie AIDS ar narkomani
jos žalą daro kur kas men
kesnį poveikį negu gyvi 
renginiai, spektakliai. Rengi
nyje medikas skaito trumpą 
paskaitą, o po jos rodomas 
spektaklis šia tema, taip pat 
platinami Lietuvos ATDS cen
tro leidiniai. 

Renginiai vyksta visoje Lie
tuvoje, o vasarą didžiausias 
dėmesys skiriamas bene pavo
jingiausiai zonai — pajūrio 
miestams. Aplankomi ir maži 
miesteliai. Paskaitų klausosi 
ir spektaklius žiūri atostogau
jantis bei vietinis jaunimas. 

Šįmet pajūrio žiūrovams A. 
Večerskio teatras rodys nau
ją dviejų aktorių spektaklį 
^Apuokas ir katytė". Lietuvių 
ir švedų aktoriai yra parengę 
improvizacines, muzikines pro
gramas. 

Rugpjūčio mėnesį numato
ma surengti kūrybinę sto
vyklą, kurioje bus susumuoti 
nuveikti darbai bei parengtas 
specialus projektas 2000-
siems. Jį numatoma pradėti 
vykdyti rudenį, prasidėjus tea
triniam sezonui. (Elta) 

ŠIKŠNOSPARNIS 
ĮKANDO VAIKUI 

Motina, kurios vaiką veži* 
mėlyje liepos 6 dieną prie Žvė
ryno tilto buvo užpuolęs šikš
nosparnis, kviečiama kuo sku
biausiai į kreiptis į Pylimo po
likliniką konsultacijai dėl gali
mos pasiutligės. 

Šikšnosparniai, kaip sakė 
Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro Užkrečiamųjų ligų kon
trolės skyriaus vedėjas Gedi
minas Uogintas, yra pavojingi 
gamtiniai pasiutligės viruso 
nešiotojai. Užpuolę ir sužaloję 
žmogų, šių virusų turintys 

ir mirtiną pavojų keliančią li
gą. Užkrėstojo pasiutlige gy
vybę gali isįelbėti tik skubiai 
suteikta spejaali medicinos pa
galba. Nors*; Lietuvoje kol kas 
nėra užregistruota nė vieno 
atvejo, kad pasiutlige žmogus 
būtų užsikrėtęs nuo šikšno
sparnio, visai netoli — Skan
dinavijoje — būta net ir mir
ties atvejų. Po menkiausio 
kontakto su šikšnosparniu ten 
žmonės kuo skubiausiai krei
piasi į medikus. 

Apie įvykį prie Žvėryno tilto 
Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro specialistai sužinojo iš 
moters, atsitiktinai ėjusios pro 
šalį. Pamačiusi, kad lauke ve
žimėlyje paliktą vaiką puola 
šikšnosparnis, ji ėmė jį ginti. 
Šikšnosparnis sužalojo šios 
moters ranką, ir ji dėl to krei
pėsi į medikus pagalbos. Išsi
aiškinus, ka|>ją sužalojo šikš
nosparnis, gydytojai savo pa
cientę informavo apie gre
siantį pavojų — galimybę būti 
užkrėstai pasiutlige. Šikšno
sparnis nuskrido, ir niekas ne
besužinos, af jis turi pasiut
ligės virusų* Tad sužalotai mo
teriškei suteikta pagalba ne 
tik dėl žaizdos — pradėtas ir 
specialus gydymo kursas prieš 
pasiutligę. 

Visuomenės sveikatos cent
ras, pasak G-. Uoginto, nieko 
nežino apie vaiką, kurį buvo 
užpuolęs šikšnosparnis, todėl 
apie galimą pavojų ir skelbia 
žiniasklaidos"kanalais, kviečia 
kuo skubiausiai mažylį atvežti 
į Pylimo polikliniką. Čia jam 
bus suteikta skubi būtina me
dicinos pagalba. (Elta) 
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TARPTAUTINĖ 
JAUNIMO STOVYKLA 

Liepos 1 d. Troškūnuose 
(Anykščių r.) prasidėjo kasme
tinė tarptautinė jaunimo sto
vykla. Šiemet ji skirta temai 
„Žmonės. Vietos. Perspektyvos 
irAaika". 

„United World Colleges" or
ganizacijos rengiamoje stovyk
loje kasmet dalyvauja 15 Lie
tuvos bei 25 užsienio šalių 
moksleiviai. Pagrindiniai sto
vyklos tikslai — tolerancija, 
tarpusavio supratimas ir tai
kus bendradarbiavimas tarp 
pasaulio tautų. 

Vienas stovyklos organizato
rių Marekas Polonskis sakė, 
kad stovyklos dalyviai teiks 
pagalbą vietos gyventojams: 
neįgaliesiems bei socialiai 
remtiniems žmonėms padės 
atlikti įvairius žemės ūkio, 
buities darbus. Stovyklos te
mai bus skirtos paskaitos, fil
mai, vyks kultūriniai šalių 
prisistatymai. Ketinama apsi
lankyti Vilniuje, Kernavėje 
bei Trakuose. 

Ši jaunimo stovykla yra sep
tintoji. Ją finansuoja Atviros 
Lietuvos fondas. (Elta) 

Tryliktoji Baltijos Salių studentų il.iinu ir *okr.) -vente ..(; .udramu?" bir
želio 27-ąją baigėsi dainų diena. Vakare apie 5 tūkstančiai dainų dienos 
dalyvių, 40 dirigentų iš trijų šalių susirinko Vingio parke. Čia trijų Bal-
tąjoe valstybių studentai atliko klasikų bei šiuolaikinių savų ir užsienio 
kompozitorių korinius. Nuotr. El tos 

VOKIETIJOS VALDŽIA ŽADA 
ATSILYGINTI PRIEVARTOS DARBŲ 

AUKOMS 
Liepos 1 dieną Valstybės de

partamente įvyko posėdis tarp 
„Centrinės ir Rytų Europos 
koalicijos" (Central and East-
ern European Coalitiom. ku
rios narė yra JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Stuart Eizen-
stat (JAV valstybės sekreto
rės pavaduotojos ekonomikos. 
verslo ir žemės ūkio reika
lams) Charles Cohen (departa
mento direktorius Vokietijos/ 
Austrijos reikalams) bei Basil 
Scarlis to paties štabo narys. 
Šis posėdis buvo painformuoti 
ir supažindinti išsamiau, kaip 
Vokietijos valdžia siekia pra
plėsti kompensacijų galimybę 
kitų tautybių bei religijų žmo
nėms, nukentėjusiems nuo na
cių režimo. Vokietijos priva
tus fondas Žydų bendrijai per 
daug metų jau išmokėjo di
deles sumas. Vokietijos val
džia pernai spalio mėnesį yra 
balsavusi įkurti Federalinį 
fondą, kuris galės išmokėti 
kompensacijas tiems asme
nims, kurie nėra įtraukti į 
privataus fondo kompensacijų 
gavimą (privatus fondas yra 
sudarytas iš 16 didelių Vokie
tijos įmonių). 

Kas galės būti įtrauktas į 
kompensacijų gavimą? Tie as
menys, kurie buvo koncent
racijos stovyklose arba asme
nys, prievarta paimti darbams 

Vokietijoje, ar tai apkasų kasi
mui ar fabriko darbams, bet 
neįsiskaitys ūkio darbai. Šis 
susitikimas buvo vienas pir
mųjų bandymų, atsiklausiant 
koalicijos nuomonės, kaip at
rasti būdą bei sukurti pro
gramą kompensacijoms dalin
ti JAV. Lietuvių Bendruo
menė painformuos visuomenę 
šiuo reikalu, kai gaus daugiau 
informacijos. 

Audronė Pakštienė 
JAV LB VR įstaigos 

direktorė 

* Vidaus reikalų ministe
rijos (VRM) valdininkų pre
mijos dešimt kartų didesnės 
už policininkų atlyginimus, 
skelbia „Respublika" (07.08). 
Tuo metu, kai policijos komi
sariatuose policininkai buvo 
verčiami rašyti pareiškimus, 
kad jiems sumažintų atlygini
mus, VRM ir jai pavaldžių de
partamentų vadovai dalijosi 
šimtus tūkstančių litų premi
jas. Per praėjusius metus ir 
šių metų pirmąjį ketvirtį pre
mijoms ministerijoje buvo 
skirta daugiau nei 1.5 mln. li
tų. Tyrimą atlikusi Valstybės 
kontrolė nustatė ir daugiau 
atvejų, kai ministerijoje buvo 
žarstomi tūkstančiai. (Eit«> 

EUGENE C. DEGKEą DOS, P.C 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su NorthwecsBm un-to 
rtplomu .lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angUkai) 
Tel. 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava.. Hfctoiy HPe. IL 
Te). C708) 5968101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkHCKĄ&UD. 
KARDIOLOGAS - SlROICSTPGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PĖTRĖJKIS 
DANTLJ GYDYTOJ* 

9055 S.Roberte Rd., HtOafttaa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS. ACO, S.C. 
Specialybė - Vidaus tgų gydytojas 

Kalbame stonu** • 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 k-6 

CWcago.IL 60638 
Tel. 773-229-9866 

ValarKtos pegii auettertmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
T O M A S ZUBINAS, D.D.S, 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont,IL 60559 

630-9684964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba Betuviskal 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Sutte 310 

Napervfle.H.60663 
Tel. (630) 527-0090 
3825 HgNand Ave.. 
Tower1.Sutte3C 

Dovmers Grove, IL 60515 
TeL (630) 4360120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago RWoe.IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 
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mento duomenimis, viduti
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gužės mėnesį sudarė 1,071.3 
Lt ir, palyginti su balandžiu, 
išaugo tik 0.2 procento. Tradi
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siekiančių įmonių darbo už
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Danutė Bindokienė 

Ilgiausių metų 
.Draugui"! 

„Draugo* redakcijos darbuotojai. Iš kaires vyr. redaktorius kun. Pranai (iaršva, MIC, maketuotoja Danutė 
Karužiene, Aušrele Liuleviciene, korektore Kazimiera Braduniene. Algirdas Pužauskas. Irena Kepene, Mykolas 
Drunga. 

IŠ „DRAUGO" PRAEITIES 
ALBUMO... 

Tai tik dalelė „Draugo" isto
rijos vaizdų. Šventinio pokylio 
proga (rugsėjo 26 d. Marti-
niųue salėje) bus išleistas spe
cialus sukaktuvinis leidinys, 
kuriame galėsime matyti jų 
daug daugiau ir prisiminti šio 
dienraščio nueitą 90 metų 
kelią. 

Iš kaires: kun. Jonas Karčiauskas, 
MIC (iš laikų, kuomet „Draugo" re
dakcijoje, administracijoje ir spaus
tuvėje darbavosi daug kunigų ir 
broliu marijonu), Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. Petras 
Daužvardis ir ilgametis „Draugo" 
redaktorius I^eonardas Šimutis. 

Draugiškas kavos puodukas „Drau
ge".. Iš kairės: poetas Kazys Bra-
dunas, daug metų redagavęs šeš-
tadieninĮ-kultUrinį priedą, buvęs 
administratorius kun. Petras Ci
nikas. MIC, ir kun Vytautas Bag-
danavicius, MIC, daug metu vado
vavęs Lietuviškos knygos klubui. 

Katalikų spaudos draugijos direktorių tarybos vykdomoji valdyba su tary
bos pirm dr. Petru Kisielium. Sėdi pirm Marija Reinienė, kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC; fl eil.: dr. Kisielh; .r Birutė Jasaitiene 

Redaktoriai: 
Prunskis. 

Aldona Zailskaitė Juozas Iš kaires Bronius Kviklys, Algirdas Pužauskas, K Bradonienė (korektorė), Aloyzas Baronas, kun. Pr Garšva. 
MIC. Kazvs BradUnas 

99^ 
Devyniasdešimt metų! Var

giai 1909 m. liepos 12 d., 
išleidę pirmąjį „Draugo" nu
merį, jo leidėjai, redakcija ar 
bendradarbiai tikėjo, kad šis 
„naujagimis" — lietuviškas, 
katalikiškas periodinis leidi
nys nukeliaus tokį ilgą ir nuo
tykingą gyvenimo kelią. Tuo
laikiniai lietuviai emigrantai, 
nors daugelis mažamoksliai, 
juodadarbiai, iš savo kuklių 
algų vos įstengdami sudurti 
galą su galu, vis tik nepapras
tai vertino lietuvišką spauda, 
ją prenumeravo, skaitė ir 
rėmė. Jie, arba jų tėvai, dar 
gerai atsiminė spaudos drau
dimo laikus Lietuvoje, nebuvo 
pamiršę, kiek daug pastangų, 
ir pavojų reikėjo patirti, kaip 
kietai kovoti, kad lietuviškas 
spausdintas žodis galėtų būti 
visiems prieinamas. 

Toli nuo savo kilmės krašto, 
laisvojoje demokratinėje Ame
rikoje gyvendami, mūsų tau
tiečiai žinojo, kad skaityti lie
tuvišką spaudą yra kiekvieno 
susipratusio, šviesiai galvo
jančio lietuvio pareiga ir kar
tu privilegija. Jie taip pat su
prato spaudos jėgą ir auk
lėjamąją reikšmę. 

Naujasis laikraštis, sukur
tas, pasak jo pirmojo redakto
riaus kun. Antano Kaupo (Sv. 
Kazimiero seserų kongregaci
jos įsteigėjos Motinos Marijos 
Kaupaitės brolio), tarnauti 
lietuviams katalikams, rūpin
tis lietuvių organizacijomis, 
mokyklomis, kelti tautinius 
bei politinius klausimus, rem
ti visus, Lietuvai ir lietu
viams naudingus, sumany
mus. 

„Draugas" iš Wilkes Bar-
re, PA, į Čikagą buvo perkel
tas 1912 m., o dienraščiu pra
dėjo eiti nuo 1916 m. kovo 31 
d. Tuomet jis jau buvo sau
gioje ir rūpestingoje lietuvių 
t. marijonų globoje, kai, pa
tekus į finansinius sunkumus 
ir iškilus rimtai „Draugo" tęs
tinumo grėsmei, tuometinis 
Čikagos arkidiecezijos kardi
nolas Mundelein pasiūlė lei
dybą perimti neseniai Čika
goje įsikūrusiems marijo
nams. 

Daug redaktorių, daug re
dakcijos narių, dar daugiau 
bendradarbių „Draugas" tu
rėjo per 90 metų gyvavimo 
metų. Dar neseniai nemažą 
„Draugo" darbuotojų dalį su
darė tėvai ir broliai marijonai 
(pastarieji daugiausia dirbo 
spaustuvėje), o šiuo metu tik 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
„Draugo" moderatorius, dar 

ištikimai talkina, kai tik iš
kyla reikalas. Paskutinis ma
rijonas vyr. redaktorius ir 
kartu moderatorius buvo kun. 
Pranas Garšva, netoli 40 
metų vairavęs „Draugą" tais 
pačiais keliais ir siekęs tų 
pačių tikslų, kurie buvo nusa
kyti jo steigėjų ir redaktorių. 
Prieš kun. Garšvą, dar dau
giau dešimtmečių redaktorium 
buvo Leonardas Šimutis, pa
likęs gilius savo darbų pėd
sakus ne tik redakcijoje, bet 
bendruomeniniame, organiza
ciniame užsienio lietuvių ir 
Lietuvos gyvenime. Tai buvo 
ypač plataus akiračio, gilaus 
įžvalgumo ir tolerancijos as
muo. 

Nors šiandien ,. Draugas" 
išeina 5 dienas savaitėje, jis 
tebelaikomas dienraščiu, ir 
yra vienintelis lietuviškas 
dienraštis, leidžiamas už Lie
tuvos ribų, nuo 1909 m. liepos 
12 d. nei karto nesustojęs, 
išgyvenęs du visanaikinan-
čius pasaulinius karus, akty
viai prisidėjęs ir džiugiai pra
nešęs dvi Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo datas, ma
tęs komunizmo, o taip pat na
cizmo, pradžią ir pabaigą, 
jungęs, vienijęs, informavęs 
lietuvius ne vien Čikagoje, ne 
vien JAV-se, bet visame pa
saulyje. Tiek „Draugo" ben
dradarbiai, tiek redakcijos na
riai keitėsi, besikeičiant sąly
goms ir lietuvių emigrantų 
kartoms. Iš pačių ankstyviau-
siųjų, kurių pastangomis šis 
laikraštis buvo įsteigtas, ilgai
niui jis perėjo į naujos emi
grantų bangos, atvykusios po 
Antrojo pasaulinio karo, ran
kas, o pastaruoju metu ne
mažą redakcijos personalo 
dalį sudaro jau pačios naujau
sios emigrantų kartos žmonės. 
Tačiau visų pirma „Draugas" 
išliko ištikimas tiems patiems 
idealams, kurie buvo propa
guojami ir puoselėjami iš 
dešimtmečio į dešimtmetį. Vis 
tik jis nėra sustabarėjęs, ne
bijo naujų idėjų, stengiasi pri
sitaikyti laiko reikalavimams. 
Šiandien mes tebetikime, kad 
šis dienraštis labai svarbus, 
reikalingas ir naudingas. Nė
ra abejonės, kad jis sulauks ir 
šimto metų, ir dar daugiau. 

Tad šiandien (iš tikrųjų tas 
turėjo būti vakar, bet ..Drau
gas" pirmadienį neišleidžia
mas, todėl oficialiai šven
čiame šiandien, liepos 13 d.) 
visi garsiai ir nuoširdžiai tar
kime: 

—Ilgiausių metų mūsų 
ištikimajam „Draugui"! 

Tęsinys 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Nr4 
Namas apkaltas stačiomis, lietaus, saulės ir 

visokių oro atmainų nuplikintomis lentomis, tik langų 
rėmai ir langinės buvo balti, gal dar net šią vasarą 
dažyti. Sustojo prie durų, išsirito iš vežimo ir sušuko: 

— Rozaliuke, eikš pasisveikinti! Svečią parvežiau! 
Išsikrapščiau iš ratų ir ėmiau graibytis savo ry

šulių. 
— Neimk, aš paskum suneštu, — pasakė. 
Man šmėstelėjo minty ana mokytoja, kuri visiems 

visų darbus dirbo, o čia jis siūlosi man. Leisti, ar ne? 
Tarpdury pasirodė smulkutė baltaplaukė moterėlė. 

Gal net nė puse savo ūsočiaus neatsverianti. 
— Va, mokytoją parvežiau, — paskelbė ūkininkas. 
Moters visas veidas virto šypsena, o pati žiūrėjo į 

akis, lyg mėgindama atsiminti, ar nebus kur tokio 
mačiusi. 

Kai ištiesiau ranką, ji paėmė ją savo abiem smul
kutėm, bet kietom, suspaudė ir ilgai laikė, gal norė
dama sušildyti mano atvėsusią. O gal, kad pasijusčiau 
lyg namie. 

— Toks jaunutis! Prašom į vidų. Juk pavargęs. Ar iš 
toli? — vienu atsikvėpimu išsakė ir nepaleidusi ran
kos nusisuko vestis į vidų. 

Kai pasakiau iš kur, ji net tos vietos nebuvo gir
dėjusi. Buvau jai iš taip toli, lyg būčiau iš kito pasau
lio. 

Buvo ne menkiau šneki už vyrą. Iš jos tuoj suži

nojau, kad jos vyras Vincas ir juos visi Višniniais vadi
na, nors pavardė ne tokia. Kokia nepasakė, o klausti 
neišdrįsau. Mat jo tėvas turėjęs net du vyšnių sodus ir 
kiekvienam turgui būdavęs su vežimu vyšnių. 

Bepasakodama gurinėjo nuo stalo prie spintos, nuo 
spintos prie krosnies, nuo krosnies vėl prie stalo. Tuoj 
stalas buvo apkrautas dešra, kumpiu, medum, uogie
nėm, duona net ir baltu pyragu. Atsirado ir garuo
jančios giliukų kavos, o Vincas atsinešė vyšninės bute
liuką ir labai nustebo, kad aš negeriu. 

— Kas? Ar dėl sveikatos? — stebėjosi. 
Nemokėjau paaiškinti. Negėriau ir tiek. Neturėjau, 

kada išmokti, o gal nė patraukimo neturėjau, bet kaip 
tu pirmą kartą sutiktiems žmonėms viską išaiškinsi. 

Mano valdas teparodė po vakarienės. Erdvokoje sek
lyčioje buvo sustatyta trys eilės dviviečių suolų. Sienos 
apkabinėtos vaikų pieštais paveikslais. Lenta. Net ir 
kreidos gabaliukas. DeŠiniam seklyčios šone už pert
varos du kambariukai. Tam arčiau durų lova, o ki
tame spinta su mokyklos knygynėliu, keletas lentynų 
apdėliotų akmeniniais kirvukais, varpstėmis, tošinė
mis dėžutėmis ir kitokiomis senovę dvelkiančiomis 
smulkmenomis. Prie lovos ir ant lovos jau buvo sudėti 
mano ryšuliukai. Vincas buvo sunešęs. Krosnis pra
dėjusi šilti skleidė jaukią šilumą. Juodu irgi buvo čia 
pat. Ji aiškino: 

— Patalynę dabar gali naudoti mūsų. Iš ryšuliukų 
matyti, kad gal būsi ir neatsivežęs. Nebent kuo užsi
kloti. Jeigu neatsivežęs, nereikės nė to. Mokytoja iš 
pradžių irgi naudojo mūsų, tik paskiau, kai prasigyve
no savo perkelines paklodes ar užvalkčius įsitaisė. Bet 
moterys į tuos daiktus žiūri vienaip, vyrai kitaip. 

Krosnis jau šilta, bet per naktį atvės. Anksti vėl paku
rtam. Reikia, kad vaikams mokykla būtų jau apšilusi. 
Ramiai miegok, mes kurdami stengiamės nesibalado-
ti. 

— Bet kaip man vaikus susišaukti? — paklausiau. 
— Susižinos. Be pirmadienio juk nepradėsi, — nu

sprendė Vincas. 
Buvo trečiadienis. Kiek nustebau. Pirma skundėsi, 

kad taip daug laiko sugaišta, o dabar. 
— Nenorėčiau taip ilgai laukti. Norėčiau pradėti ry

toj, — pasakiau. 
— Rytoj!? — nustebo ir Rozalija. — Del atėjimo, tai 

ateitų. Jau gi ir taip visas kaimas žino. Tik pamiš-
kiniai gal ne. Gerbeniukė jau Vinco klausė, kada pra
dėsi. Sakė, kad vėl atbėgs sužinoti. 

— Kiek ateis, tiek. Pasakykit, kad pradedu rytoj. 
Kai palikau vienas, išsiraišiojau, knygas nusinešiau 

į antrąjį kambarėlį ir sutupdžiau kampe ant lentynos. 
Ant stalo gulėjo visiškai naujas šiems metams dieny
nas ir popieriaus rutulys. Maniau, kad švietimo minis
terija bus atsiuntusi naujų paveiksiu. Išvyniojau ir 
nustebau: buvo labai švariai padarytas Bajorų kaimo 
planas. Du lapai. Vienas tik kaimo, o kitas visų laukų 
ligi pat miško. Pažymėtos ir pamiškinių gyventojų so
dybos, Maniau, kad juos matininkas bus užmiršęs. Vie
name antrojo lapo kampe buvo prisegtas vokas. Paste
bėjau užrašą: „Mokytojui". Tai turėjo būti man. Pa
ėmiau. Buvo net neužlipdytas. Rašė: 

Mielas Kolega, 
Gaila, kad savo kaimo negaliu perduoti iš rankų į 

rankas. 0 galvojau. Maniau, kad mano vietininkas at
siras laiku, atlėksiu susipažinsiu, pasišnekėsiu ir žino

siu, kas rinks ir geras ir blogas čia mano paiiktas 
pėdas. Galiu tik pasakyti, kad geras kaimas, nes jame 
gyvena ir vargsta geri žmones. IŠ pradžių nežinojau. 
ar ilgai ištversiu, o paskum nejučia pamilau, o dabar 
ir palikti sunku. Ypač. kai jis pats save žudo. Žinau, 
kad toks žodis labai negeras, paskubomis geresnio 
nesugraibau. Už jį ir Pranys gerai išbartų. Patogumo 
ir „geresnio" gyvenimo ieškodami nutarė išsidraskyti. 
Patogumo gal ir ras, bet ar nuo vienas kito pabėgę bus 
laimingesni? Labai norėjau savo akimis pamatyti ir 
savo jausmais tą jų metamorfozę išgyventi, bet nepasi
sekė. Gyvenimas pakišo kitą kelią. Tik koks žinys gal 
galėtų pasakyti, ar būsiu laimingesne, bet kas savo 
laimės miražo nesiveja0 Vejuosi. Vejuosi ir labai noriu. 
kad „mano kaimas" taptų Tamstos kaimu Ar taip 
bus? Ar tas kaimas liks tokiu pat kaimu ir subyrėjęs? 
Ima baimė, kad jis netaptų iš rėmu pabirusi mozaika, 
palaidų, nors ir gražių, stikliukų prikarstymas. Atsi
prašau, savo kaimiškame žodyne nerandu tokio žo
džio. Šiukšlynu pavadinti širdis neleidžia, nes tie žmo
nės ne šiukŠlės,o krūva netinka, nes jie nebe krūvoje. 
Tiek to. Gal reikia palaukti, kol patys kaimiečiai ras 
savo žodį. Per amžius tiek žodžiu sugalvojo, gal sugal
vos ir tą. tik kaip padaryti, kad jie mestų žiūrėję į 
mus, „mokytus", kaip viso išmanymo šaltinį ir mestų 
atbuli nuo mūsų traukęsi. 

Pranys, tas, paskui kurį ir aš iš savo pamilto kaimo 
bėgu. sako. kad kiekvienoje mokykloje turėtų būti jos 
apylinkes istorija. Gal ir gerai, kad jis tik matininkas, 
o ne pradžios mokslo departamento direktorius. Tada 
ne vienam mokytojui butų striuka. Reikėtų surašyti 
visos apylinkes istoriją (B d.> 



DRAUGAS, 1999 m. liepos 13 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

BŪKITE KAIP MARIJA — 
PASIAUKOJANTYS, MYLINTYS 

Lapkričio 15-22 d. Vilniuje 
vyko tradiciniai Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos atlai
dai. Kiekvieną atlaidų dieną 
buvo meldžiamasi įvairiomis 
intencijomis — už jaunimą, 
dvasininkus, krašto dvasinį 
atgimimą, vaikus. Atlaidų pir
mąją dieną šv. Mišias už mū
sų krašto dvasinį atgimimą 
koncelebravo Lietuvos vysku
pai. Pamokslą, kurio tekstą 
patelkiame žemiau, pasakė ar
kivyskupas A. J. Bačkis. 13 
vai. šv. Mišias lenkų kalba 
koncelebravo du svečiai iš 
Lenkijos vysk. W. Ziemba ir 
vysk. A. Dydycz. 

Su meile atėjome pas Tave, 
Marija. Dievo Motina, mūsų 
Motineie. Atėjome prie bran
gios Aušros Vartų šventovės 
pagerbti Tave ir pagarbinti 
tavo Sūnų Jėzų Kristų. Puo
lame į Tavo motinišką glėbį, 
atveriame Tau savo širdis, dė
kojame už visas mums suteik
tas malones, prašome pagal
bos visuose mūsų reikaluose, 
maldaujame Tavo užtarimo 
dabar ' i r mūsų mirties valan
dą. Ateiname pas Tave meilės 
ir vilties kupina širdimi ir ti
kime, kad Tu, Marija, neatme
si mūsų maldų. Prie Tavęs 
glaudžiasi visi tavo vaikai: ge
ri ir paklydę; tie. kurie nuo 
vaikystės Tave mylėjo, ir tie, 
kurie buvo nuo Tavęs atitolę, 
nepažino Tavo Sūnaus. „Štai 
tavo motina", — šie Kristaus 
ant kryžiaus ištarti žodžiai 
buvo pasakyti ne tik mylima
jam jo mokiniui Jonui, bet ir 
mums visiems. Kristus aukoja 
savft^.jBlt./kryžiaus už visų 
įmonių išganymą. Kristus no
ri, kad visi žmonės „įgytų įsū
nystę", taptų Dievo vaikai, 
kaip rašo šv. Paulius. Todėl 
kiekvienas, kuris glaudžiasi 
prie..Dievo Motinos, tiki, kad 
jos motiniška širdis supras, 
neatstums, kad ir kokie mes 
būtume. Marija mus myli, 
kaip kiekviena motina myli 

savo vaiką ne dėl to, kad jis 
geras ar gražus, bet kad jis 
yra jos vaikas. 

Man dažnai tenka bendrauti 
su motinomis, auginančiomis 
neįgalius vaikus. Aš visada 
stebiuosi ir kartu žaviuosi ma
tydamas, su kokia nepaprasta 
meile jos aukojasi dėl savo 
vaikelio. Ir Marija panašiai 
myli ir globoja visus sav» vai
kus, ypač tuos, kurie kenčia, 
kurie yra nuodėmės prislėgti, 
kuriems reikalinga ypatinga 
Motinos pagalba ir globa. Ko
dėl Marija yra mums taip la
bai artima? Manau dėl to, kad 
jos žemiškasis gyvenimas bu
vo kaip ir mūsų visų, kaip 
kiekvienos šeimos motinos, 
pilnas rūpesčių ir darbų. Ji 
pagimdė kūdikį, maitino ir 
globojo ji, kaip kiekviena moti
na globoja savo vaiką, stebėjo, 
kaip jis auga, vystosi, taria 
pirmuosius žodžius, žengia 
pirmuosius žingsnius. Marijos 
gyvenimas niekuo nesiskyrė 
nuo jos kaimynių Nazarete. Ji 
sėmė vandenį iš to paties 
šulinio, malė grūdus tarp 
dviejų akmenų, užmaišydavo 
tešlą, įdėdavo raugo, kepdavo 
paplotėlius ir žuvį — toks 
buvo įprastas Palestinos gy
ventojų valgis. Kristus vėliau 
savo palyginimuose panaudos 
šiuos namie dažnai matytus 
vaizdus. Marija apeidavo visą 
namų ruošą. Poilsio valandė
lėmis prisėsdavo prieangio 
ūksmėje ir klausydavosi, kaip 
jos vyrai darbuojasi: tašo me
dį, obliuoja, kala vinis... Po
kalbis su kaimynėmis daž
niausiai sukosi apie kasdie
nius vargus ir apie vaikus, 
kaip įprasta visoms motinoms. 
Marija didžiavosi savo Sūnu
mi. 

Marija, jei Tavo gyvenimas 
būtų buvęs kitoks negu mūsų, 
vargu ar Tu būtum mums to
kia artima, ar Tu galėtum 
mums būti pavyzdys? Šventa
sis Tėvas Paulius VI sakė, kad 

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

1929 m. birželio 1 d ..Dru .%e~ buvo išspausdinta žinute a; .e Svc M Marijos Gimimo mokyklos pirmąja komu-
niją, kurią priėmė daugiau kaip šimtas berniukų ir merga.' ig — tai buvo pirma tokia įžlulme naujoje parapijos 
bažnyčioje (klebonas — kun. A. Baltutis), o pačiame nuotraukos viršuje stptintas is kaires) yra Leonardas J. 
Šimutis, jn. ir jo brolis Jonas C. Šimutis, tuometinio „Draugo" redaktoriau:, L. Šimučio sunūs. 

Jonukas Blyški? prif> Dievo Motinos statulos Hamiltone. 
Nuotr Vidos Blyskienės 

„Nazareto mokykloje supran
tame, ką reiškia tyla, ką reiš
kia namai, kas yra šeima ir ją 
vienijanti meilė bei pasiauko
jimas. Nazareto mokykloje 
įprantame darbuotis ir mels
tis. O Nazareto mokyklos suo
las — tai dailidės ir jo sūnaus 
namai. Tačiau tų namų židi
nio saugotoja, karaliene buvai 
Tu, Marija, Moteris, Motina..." 

Motina Marija visapusiškai 
dalijosi su mumis savo žemiš
kuoju gyvenimu: su visais jo 
rūpesčiais, vargais ir džiaugs
mais, dalijosi ir tikėjimu. Kai 
kartą Marija su giminaičiais 
ieškojo Kristaus ir norėjo prie 
jo prieiti, kai jis buvo besi
klausančios minios apsuptas, 
Jėzus tarė: „Mano motina ir 
mano broliai tai tie, kurie 
klausosi Dievo žodžio ir jį vyk
do" (plg. Mk 3, 35). Marija 
priėmė Dievo žodį ir jo laikėsi. 
Ji visą savo gyvenimą gyveno 
pagal Dievo žodį. Nelengvas 
buvo Dievo Motinos tikėjimo 
kelias nuo Angelo apreiškimo 
valandos iki kryžiaus. Ji daug 
nesuprato, daug dalykų jos ir 
jos Sūnaus gyvenime jai buvo 
paslaptis. Jai nesuprantami 
buvo Angelo žodžiai, sunku 
buvo slėpti širdyje nesusipja-
timą. kai negalėjo Juozapui 
paaiškinti savo nėštumo pas
lapties, varginga kelionė į Bet
liejų ir Dievo gimdymas tvar
telyje, skubus bėgimas į Egip
tą, Sūnaus mirtis ant kry
žiaus. Visa tai buvo giliausios 
paslaptys, kurių atsakymą ži
nojo tik Dievas, o Marija jas 
priėmė su nuolankiu tikėjimu. 
Ji gyveno visiškoje v ;nybėje 
su Dievu per savo Sūnų įsi
traukdama į išganomąjį dar-
bą. 

Šiandien norėčiau kreiptis į 
visas motinas ir joms pasaky
ti: „Palaiminta motina, kuri 
klausosi Dievo žodžių ir juos 
vykdo. Palaiminta motina, ku
ri kaip Marija su meile ir pa
siaukojimu augina savo vai
kus. Palaiminta motina, kuri 
išsaugo šeimos židinį, kuris su 
meile pasitinka kiekvieną gy
vybę. Palaiminta motina, kuri 
yra pirmoji ir svarbiausia savo 
vaikų auklėtoja Šeimoje". 

Tiek daug liūdnų įvykių 
šiandien matome mūsų visuo
menėje. Skaitome apie žiau
riausius nusikaltimus, nesi
skaitymą su žmogaus gyvybe, 
su žmogaus orumu, net su jau 
gimusio kūdikio ar vaiko gy
vybe. Skauda širdį, kai ma
tome tokius baisius nusikalti
mus, kai žvelgiame į veidelius 
vaikų, kurie niekada nėra pa
tyrę tėvų meilės, motinos gla
monės. Tai mūsų iširusių, ne
laimingų šeimos židinių vai
siai. Melskime Dievo Motiną, 
kad žmonės suprastų, kas yra 
šeima, kas yra vienijanti ir pa
siaukojanti meilė. 

Mūsų visuomenė serga. Su
klaidinta žiniasklaidos sklei
džiamų idėjų, ji prarado pilnu
tinę tiesą apie žmogų, tiesą, 
kas yra vyras ir kas yra mote
ris kaip asmenys. Tai visuo
menė, kuri negali tinkamai 
suprasti, kas yra asmenų do
vana santuokoje. Jauna pora 
sakydama: „Mes eisime drau
ge gyvenimo keliu", ar suvo
kia, kad per Santuokos sakra-

LIETUVIŠKA KNYGA 
ŠVEICARIJOJE 

REMIGIJUS MISIŪNAS 
Šveicarija nuo seno viliojo 

lietuvius. Vieni tta slėpėsi nuo 
carizmo persekiojimų po pra
laimėtų sukilimų (tarp tokių 
buvo Šveicarijoje.savo gyveni
mą baigęs T. Kosciuška), kiti 
dar nuo senų itūkų vyko iš
troškę mokslo. Pirmasis žino
mas lietuvis studentas Šveica
rijoje buvo 1568 tn. Bazelio 
universitete įsfmatrikuliavęs 
Jonas Kiška, vėliau tapęs Že
maičių seniūnu ir Vilniaus pi
lininku. 

Daugiausia lietuvių šios ša
lies universitetuose studijavo 
XK a. pab. — XX a. pradžioje. 
Vien Friburgo katalikų uni
versitete jų buvo apie 110. 
Nemažai studijavo ir Ciuriche, 
čia veikė „Ciuricho draugystė 
lietuviškos jaunuomenės", 
1899 m. išleidusi atsišaukimą, 
raginusį lietuvius dalyvauti 
1900 m. Paryžiaus pasaulinėje 
parodoje. Ko gero. tai ir buvo 
pirmasis lietuviškas spaudi-

mentą jų sukurta šeima tam
pa nauja bendruomene Kris
tuje? Ar jie suvokia, kas yra 
tėvystės ir motinystės grožis, 
kas yra pasiaukojanti ir tar
naujanti meilė, kas yra gra
žioji meilė, kurioje glūdi šei
mos šventumas, kas yra gy
vybės dovana? Marija yra gra
žiosios meilės Motina. Iš jos 
mes galime mokytis ir prašyti 
pagalbos. Motina Teresė yra 
pasakiusi: „Šeimoje mylime, 
kaip Dievas mylT. Tai daliji
mosi meilė. Šeimoje patiria
mas vienas kito meilės 
džiaugsmas. Šeimoje reikia 
išmokti kartu melstis. Maldos 
vaisius yra tikėjimas, tikėjimo 
vaisius yra meilė, meilės vai
sius yra tarnystė". 

Brangios šeimos, brangūs 
tėvai, atraskite savo vaikams 
laiko ir meilės. Klausykite 
Dievo žodžio ir juo gyvenkite, 
kaip gyveno Marija. Mielos 
motinos, būkite kaip Marija 
derlinga žemė, kuri su meile 
priima Dievo žodį ir neša gau
sių vaisių. Tik pajutęs moti
nos meilę, vaikelis išmoks 
pats mylėti. Tik pamatęs mo
tinos pamaldumą, jis atsi
klaups šalia jos ir kartu su ja 
kalbės pirmuosius maldos žo
džius „Sveika, Marija". 

Nuo amžių šioje Aušros Var
tų šventovėje Marija buvo my
lima ir garbinama. Brangin
kime ir saugokime šį pamal
dumą ir meilę Dievo Motinai, 
perduokime jį naujoms kar
toms, kad ir jaunimas pamiltų 
Mariją ir per ją pažintų jos 
Sūnų Jėzų Kristų. Kai užeinu 
į Aušros Vartų šventovę, daž
nai čia matau motinas, močiu
tes su nuoširdžiai besimel
džiančiais vaikeliais, sutinku 
ir jaunimo, kalbančio rožinį, 
pastebiu ir kančios bei nuo
vargio paženklintus veidus. 
Taip norėčiau, kad vis dau
giau šeimų atvestų savo vai
kus prie Dievo Motinos, kad 
Marija taptų mūsų namų 
židinių globėja ir Motina. 
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GREIT PARDUODA 
SsP 

nys Šveicarijoje. 
Prasidėjus I pasauliniam ka

rui, Šveicarija tapo svarbiu 
lietuvių veiklos centru, kur 
buvo organizuojama šalpa, 
spaudos informacija ir šau
kiamos lietuvių politinės kon
ferencijos. Kone visa lietuviš
kos spaudos Šveicarijoje istori
ja susijusi su neeilinio likimo 
žmogumi — Juozu Gabriu-
Paršaičiu. Jo įvairiapusėje 
veikloje spauda užėmė nema
žą vietą, y 

1911 m. J. Gabrys Paryžiuje 
įsteigė Lietuvių informacijų 
biurą. Tais pačiais metais jis 
dalyvavo Londono tautų kon
grese ir pirmą kartą Europoje 
iškėlė Lietuvos problemą, 
įteikdamas prancūzų ir anglų 
kalba memorandumą, kuria
me buvo pabrėžtas lietuvių 
tautos skirtumas nuo salvų 
bei germanų. 1912 m. J. Ga
brys įkūrė mėnesinį žurnalą 
„Les Annales des Nationali-
tes", vėliau — žurnalą prancū
zų kalba „Pro-Lithuania", nuo 
1916 m., kai biuro veikla buvo 
perkelta į Šveicariją, žurnalas 
buvo pradėtas leisti ir vo
kiečių kalba. 

Taip pat buvo leidžiami ne
periodiniai komunikatai spau
dai, be to, biuro bendradarbiai 
rašė į svetimtaučių spaudą, 
keldami lietuvių politinius rei
kalavimus. Šalia šių darbų 
biuras savo ir kitų vardais pa
rengė ir apytikriai iki 1920 m. 
išleido apie 50 knygų bei že
mėlapių bendru 44,000 egzem
pliorių tiražu. 

Biuro veikla buvo vienu iš 
veiksnių, skatinusių vokiečius 
leisti sušaukti Vilniaus 1917 
m. konferenriją, kur buvo iš
rinkta Lietuvos Taryba. Ta
čiau, laikui einant, pats biu
ras dėl avantiūristiškos jo ve
dėjo veiklos neteko pasitikė
jimo tiek lietuvių, tiek svetim
taučių akyse, o pats J. Gabrys 
susipyko su Valstybės Taryba 
ir, likęs gyventi Šveicarijoje, 
karts nuo karto nesėkmingai 
mėgindavo grįžti į lietuvišką 
veiklą. 

Neužmiršo ir knygos — 
1944 m. Ženevos universiteto 
biblioteka išleido jo knygą 
apie hetitų kalbos įtaką lietu
vių, kalbai priešistoriniais lai
kais. Jau po karo knygą recen
zavusi M. Gimbutienė užsi
traukė autoriaus nemalonę. 
Taip pat prancūziškai pasiro
dė ir J. Gabrio sukurta pjesė. 

Pokario metais J. Gabrys 
paskutinį kartą pamėgino 
grįžti į lietuvišką veiklą. Jis 
pradėjo leisti žurnalą „Tautos 
sargyboje", tačiau išeiviai jį 
sutiko neigiamai. Be to, 1948 
m. Tautino slapyvardžiu J. 
Gabrys išleido knygą „Kodėl 
žlugo Lietuva: faktų ir atsimi
nimų pluoštas" (1926-1940 
m.). Autorius labai saugojo sa
vo teises — draudė perspaus
dinti knygos tekstą ištisai 
arba dalimis, o recenzentams 
leido cituoti ne daugiau pen
kių eilučių iš kiekvieno pusla
pio. 
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Aplamai, J. Gabrio atsimi
nimų istorija paslaptinga. Au
torius jiems skyrė didelį dė
mesį nuo pat pasitraukimo iš 
aktyvios veiklos, rašė juos il
gai ir turėjo parengęs spaudai 
tris didelius tomus. 1950 m. 
spaudoje pasirodė pranešimai, 
kad bus išleistas antrasis jų 
tomas — „Lietuvos neprigul-
mybės paruošimas''. Net buvo 
nurodomos jo įsigijimo sąly
gos, tačiau autoriaus noras 
pralenkė tikrovę — J. Gabrys 
mirė 1951 m., taip ir nespėjęs 
jų išleisti. Vėliau Šveicarijoje 
gyvenęs Albertas Gerutis siūlė 
juos išleisti Čikagos Lietuviš
kos knygos klubui, tačiau va
dovai, matyt, atsisakė, o me
muarai pražuvo po J. Gabrio 
našlės mirties. 

J. Gabrys turėjo ir kitų lei
dybini* stumuorraų. Matyda
mas lietuviškų vadovėlių sto
ką, jis buvo užsimojęs perleisti 
du jo paties prieš daugelį me
tų parengtus vadovėlius — 
„Trumpą praktinę lietuvių 
kalbos gramatiką" bei „Skai
tymo knygą" ir prašė ii BAL-
Fo finansinės paramos, bet, 
regis, nesėkmingai, nes nei vie
nas vadovėlis nebuvo išleistas. 

Nepaisant visų J. Gabrio 
pastangų, jis liko nuošaly nuo 
pokario metais Šveicarijoje gy
venusių lietuvių. Tiesa, jų ne
buvo daug — karui prasidėjus 
ten gyveno keletas diplomatų 
šeimų ir keliasdešimt vienuo
lių, kurioms buvo draudžiama 
dalyvauti lietuviškojfcyeikloje. 
Per karą į Šveicariją atbėgo 
258 lietuviai, kurie greitai su
siorganizavo. Padedant seniau 
Šveicarijoje gyvenusiems lie
tuviams, vietinė valdžia apgy
vendino maždaug 200 pabė
gėlių Yverdeno viešbutyje kal
nuose. Čia veikė pradžios mo
kykla, o studentai stojo moky
tis į universitetus. Vėliau dau
gelis, atsiradus galimybei 
emigruoti, paliko Šveicariją. 

Lietuviška spauda nebuvo 
gausi. 1946 m. pasirodė leidi
nys „Lietuviai Šveicarijoje". 
Kažkodėl Šveicarijoje gyvenęs 
kunigas J. Tadarauskas Švei
carijoje išleido maldaknygę 
vaikams, nors, paties auto
riaus žodžiais, nei vienoje, nei 
kitoje šio krašto spaustuvės 
neturėjo lietuviškų ženklų. 
Regis, 1950 m. buvo išleisti 
Lietuvos partizanų laiškų į vo
kiečių kalbą vertimai. Vieti
niai lietuviai buvo raginami, 
pirkti juos ir skleisti tarp 
šveicarų. 

Tiesa, ne visus leidybinius 
sumanymus pavyko įgyven
dinti. Pavyzdžiui, Lietuvių 
studentų atstovybė netesėjo 
savo pažado 1946 m. išleisti 
leidinį apie savo veiklą, kaip 
ir įsipareigojimo vietoje jo pa
skelbti mažesnį leidinį. Kuni
gas dr. J. Navickas siūlė Švei

carijos lietuvių bendruomenės 
valdybai išleisti Lietuvos že
mėlapį arba Lietuvos vaizdų 
albumą, tačiau tai buvo per 
brangus sumanymas negau
siai Šveicarijos lietuvių bend
ruomenei. 

Vėlesniais metais Lietuvos 
vardą svetimtaučių spaudoje 
garsino šveicaras Juozas Ere
tas, taip pat likęs aktyviu ir 
išeiviskos spaudos darbuotoju. 
Iš kitų su knyga susijusių da
lykų dera paminėti A. Geručio 
Berne iki mirties turėtą Lietu
vių bibliografinį archyvą, ku
rio dėka Lietuvą pasiekė ne 
vienas retas išeivių leidinys.'' 

Kaip matome, reikšmingiau
si Šveicarijos lietuvių knygos 
pasiekimai susiję su Juozo 
Gabrio vardu. Kad ir kaip 
prieštaringai būtų vertinama 
jo veikla, Lietuvių informaci
jos biuro išleistos knygos nusi
pelno atskiro dėmesio ir pride
ramo įvertinimo, ir tai yra 
vienas įdomiausių lietuviškos 
knygos istorijos tyrinėtojų 
laukiančių uždavinių. - r t i : 

PREMIJAS ĮTEIKĖ 
PRANCŪZIJOS 

PREZIDENTO ŽMONA 

Vilniaus dailės akademijos 
studentės Austė Jurgelionytė 
ir Laura Stasiulaitytė tapo 
tarptautinio konkurso, skirto 
Van Gogh pagerbti, laureatė
mis. Joms premijas įteikė 
Prancūzijos prezidento Jac-
ques Chirac žmona Berna-
dette Chirac. 

Jau penktus metus iš eilės 
Prancūzijos fondas LVMH 
„Moet Hennessy-Louis Vuit-
ton" organizuoja konkursus 
Prancūzijos ir užsienio menų 
mokyklų studentams. Šiemet 
jis surengtas kartu su „Le 
Pont NeuF sąjunga, kurios 
prezidente yra Bernadette 
Chirac. 

A. Jurgelionytei premiją bu
vo nuspręsta skirti už skaid
rių montažą, skirtą Van Gogh 
baldams, o L. Stasiulaitytė 
buvo įvertinta už vaizdo repor
tažą apie Vilniaus psichiatri
nę ligoninę. Jos buvo apdova
notos maždaug 20,000 litų 
vertės stipendijomis, skirto
mis stažuotėms Paryžiaus ir 
Orleano aukštosiose meno mo
kyklose. 

Du Lietuvos atstovai pra
ėjusiais metais taip pat tapo 
šio konkurso, rengto Georgės 
de la Tour garbei, laureatais. 
(Elta) 

• Dievas niekuomet iš mošų 
nepaprašo to, ko negalime jam 
duoti. 

Tėvas Pijus 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PASKUTINIS SKAMBUTIS 
KNYGAI APIE JULIJONĄ 

BŪTĖNĄ 

Lietuvoje baigiama rinkti 
medžiaga knygai apie žymų 
rezistentą ir žurnalistą, Juli
joną Būtėną. Busimą knygą 
sudarys dvi pagrindinės da
lys, J. Būtėno straipsniai ir jį 
pažinojusių žmonių atsimini
mai. Taip pat tilps išsami J. 
Būtėno gyvenimo, darbų ap
žvalga, jo laiškai, fotografijos 
ir dokumentai iš Lietuvos 
Ypatingojo archyvo. Visa eilė 
J. Būtėną pažinojusių asmenų 
prisiminimus jau pristatė. 
Šiuo kreipiamės į visus kitus 
J. Būtėną pažinojusius ar su 
juo bendravusius asmenis, 
prašome autorei siųsti savo 
atsiminimus. Yra pažadėju
sių, bet rašinių dar neprista-
čiusių. Skubiai kreipiamasi į 
visus, kurie su autore ryšių 
dar nėra užmezgę. 

J. Būtėnas — išskirtinė as
menybė mūsų žurnalistikos ir 
rezistencijos istorijoj. Tai žy
mus Lietuvos žurnalistas 
tarptautininkas, dienraščių 
„Rytas" ir „XX amžius" bend
radarbis, žurnalistinį darbą 
tesės po karo Vokietijoje. Re
zistento keliu jis pasuko pir
mosios sovietų okupacijos me
tu. Vėliau buvo Vietinės Rink
tinės štabo karininku, vokie
čių kalintas koncentracinėje 
stovykloje. Po karo dirbo VLI-
Ko informacinėje tarnyboje ir 
1951 m. balandžio mėn. grįžo 
iš laisvųjų Vakarų padėti ko
vojantiems partizanams. Grį
žęs, kitą mėnesį žuvo Rūdšilio 
girioje, Šakių apylinkėse. 

Medžiagą renka ir knygą ra
šo Pasvalyje veikiančios M. 

Katiliškio vardo bibliotekos 
kraštotyros — leidybos dar
buotoja, Vitalija Kazilionytė. 
Baigusi Vilniuje istorijos fa
kultetą, ji yra surinkusi per 
250 J. Būtėno straipsnių, virš 
100 straipsnių apie jį iš Lietu
vos bei išeivijos leidinių, apie 
20 archyvinių dokumentų. 
Šiuo metu eina prie pabaigos 
knygai medžiagos ieškojimas 
bei rūšiavimas. 

Dar kartą, paskutinis skam
butis asmenims, bendravu
siems su daugeliui žurnalis
tikoje ir rezistencijoje nepa
mirštamu Julijonu Būtėnu. 
Prašome nedelsiant rašyti Vi-
talijai Kazilionytei, M. Kati
liškio viešoji biblioteka, Vy
tauto Didžiojo a. 6/1, 5250 
Pasvalys. Elektroninio pašto 
adresas:abz@is.lt. 

Antanas Dundzila 
McLean, VA 

ŠV. TĖVAS— 
PAVYZDYS VISOMS 

TAUTOMS 
Jeigu kas seniau būtų sa

kes, kad šv. Tėvas lankysis 
Lietuvoj ir kalbės lietuviškai, 
tai tokiam žmogui būtų pasiū
lyta nueiti pas „galvos" gydy
toją. Tada tikrai kiekvienam 
atrodė tai neįvykdoma svajo
nė. Tačiau, Dievo valia, ta 
svajonė jau įvykęs faktas — 
1993 m. šv. Tėvas lankėsi Lie
tuvoje ir kalbėjo (skaitė) lietu
viškai. Tai vienintelis ir nepa
kartojamas įvykis mūsų tau
tos istorijoje! Šv. Tėvo kelionė 
aprašyta mūsų spaudoje ir net 
įrašyta į vaizdajuostes, kurias 
gali įsigyti, kas tik nori. 

Čia dar reikia priminti, kad 
ši šv. Tėvo kelionė Lietuvon, 
būnant Vilniuje (ypač Aušros 
Vartų koplyčioje), jam pačiam 

V. Kazilionytė 4.m. Pasvalio apylinkėje prie J. Boteno gimtinėje pastatyto 
paminklo. Nuotr A. Dundrilo* 

labai reikšminga. 1978 m. iš
rinkto popiežium kardinolo 
Wojtylo8 kepuraitė — zuc-
chetto — su tarpininkų pagal
ba (tada Vilnius buvo rusų 
okupuotas) buvo slaptai nuga
benta ir paslėpta Aušros Var
tų Dievo Motinos koplyčioje 
(žr. „Ted Szulc: Pope John 
Paul II. The Biography", psl. 
283). Tai paliudija didelį šv. 
Tėvo pasitikėjimą ir meilę 
Dievo Motinai Maryai, ypač 
Aušros Vartuose. 

O 1999 m. birželio 8 d. šv. 
Tėvas, lankydamas Lenkiją, 
susitiko su svečiais iš Lietu
vos — valdžios ir Bažnyčios 
atstovais, ir vėl lietuviškai pa
sakė ilgoką kalbą, bet jau 
lenkų žemėje! Ar tai ne ste
buklas? To niekad neįsivaiz
davo net didžiausi lenkų šovi
nistai, kurie niekino ir žemi
no Lietuvą ir lietuvius. Šv. 
Tėvas kalba „pagonių" kalba! 

Mes, lietuviai, turėdami 
bendrą istoriją su lenkais, su 
skausmu turime pripažinti, 
kad lenkai nuo unijos laikų 
niekad nebuvo nuoširdūs Lie
tuvai ir lietuviams, nors per 
juos ir buvom pakrikštyti. De
ja, mūsų krikštytojai (pradžioj 
nesant lietuvių kunigų) krikš
čionybę tuojau panaudojo poli
tiniams ir nutautinimo tiks
lams. Naujieji misionieriai 
skelbė katalikybę kaip „polska 
wiara katolicka" (lenkų kata
likų tikyba). Daug žmonių bu
vo tiek suklaidinti, kad net 
išsižadėjo savo gimtosios kal
bos. Tai buvo tikras dvasinis 
genocidas! 

Didelį smūgį lenkinimui su
davė lietuvių tautinis atgimi
mas, kurį tikriausiai sukurstė 
patys lenkai savo išdidumu ir 
lietuvių niekinimu — tai 
pakėlė lietuvių tautinį susi
pratimą. Bet skaudžiausiai nu
kentėjo rytinės Lietuvos da
lys, o, užgrobus Vilnių ir jo 
kraštą, lietuvių kalba buvo 
paversta neegzistuojančia 
(apie tai plačiai rašo mūsų 
žymus kalbininkas prof. Z. 
Zinkevičius. Žiūr. jo „Istorinė 
lietuvių kalbos gramatika"). 
|domu — lenkų mokykliniuo
se istorijos vadovėliuose rašo
ma, kad Vilnių įkūrė „ksiąže 
Giedymin" (kunigaikštis Gedi
minas), tik nutylima jo tau
tybė. 

Labai apgailėtina, kad len
kų okupuotame Vilniuje ir 
Vilniaus krašte lietuvybės 
naikinime, šalia administraci
jos įstaigų, ypač wojewoda Bo-
cianski, aktyviai dalyvavo ir 
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„Draugo" redaktorius Česlovas Grincevieiua spaustuvėje tikrina pasku
tines korektūras. Tuomet dienraštis dar buvo renkamas ir laužomas 
ivinu, be jokios modernios technikos ir oro vėsinimo. 

lenkiška bažnytinė hierarchi
ja su Vilniaus arkivyskupu R. 
Jalbrzykovvskiu priešaky. Lie
tuvai atgavus Vilnių, tas pats 
arkivyskupas dar susilaukė 
pagalbininko — sulenkėjęs 
lietuvis kunigas Pietkun (Pet-
kūnas), Visų Šventųjų bažny
čios kunigas. Šie du bažnyčios 
tarnai pylė pamazgas ant lie
tuvių ir kurstė neapykantą 
Dievo šventovėse. Man ypač 
nesmagu, kad, gyvendamas ir 
dirbdamas Vilniuje, turėjau 
viską matyti ir girdėti. Reikia 
tik stebėtis, kokio laipsnio ne
apykanta lietuviams degė jų 
širdyse! Bet buvo fanatikų ir 
tarp paprastų piliečių, kurie 
neatsiliko nuo petkūnų ir jų 
draugų. 

Šitie keli paminėti faktai 
rodo, kaip jie yra prieštaringi 
šv. Tėvo miritims apie tautų 
toleranciją. Yra ir dabar len
kų, kuriems nepatinka, kad 

šv. Tėvas kalba „chamų" kal
ba, bet jo autoritetui labai 
sunku prieštarauti! Ačiū Die
vui, lietuvių kalba turi gar
bingą vietą tarp pasaulio kal
bų, kaip artimiausia sanskri
tui ir šv. Tėvas jos nevengia. 

Šv. Tėvas — šviesus tautų 
tarpusavio susipratimo ir net 
sugyvenimo pavyzdys. Jo mo
ralinis autoritetas — stipres
nis, negu tautų kurstytojų ir 
niekintojų. 

Turim būti dėkingi šv. Tė
vui, nešančiam „gerąją naujie
ną" pasauliui, o ypač mums, 
lietuviams, mūsų gimtąja kal
ba. Tokio stebuklo akivaizdoje 
Jam amžina pagarba ir pa
dėka! Per Jį tikrai sklinda 
Dievo Žodis. Visa tai matyda
mi, atšalusieji katalikai turi 
gerą progą „atšilti" savo tikė
jime. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

A. t A. 
BARBARAI 

BLINSTRUBEENEI 
iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui TEODORUI, mieloms 
dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, žentui 
NARDŽIUI, DAIVAI PANARIENEI, žentui 
RAYMONDUI, seserims STELLAI PAŠKONJENEI 
ir JADZEI VANAGIENEI, svainiui AUGUSTUI 
PAŠKONIUI, svainei EUGENIJAI BLINSTRU
BEENEI, anūkui EGIDIJUI ir proanūkui RAIMUNDUI 
bei kitiems giminaičiams nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia 

1 

Birutė Sekmakienė 

Viktoras, Phaedra ir Alexandras Sekmakai 

Myron ir Rita Bezdicek 

PADĖKA 

A.tA. 
JUOZAS DŽENKAITIS 

Mirė 1999 m. birželio 18 d. 
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, Jį pagerbusiems 

savo apsilankymu į laidotuves ir pareikštą užuojautą 
žodžiu ir raštu. 

Nuoširdžiai dėkoju Šv. Kazimiero parapijos prelatui 
J. Kučingiui, klebonui prelatui A. Olšauskui, kun. S. 
Anužiui aukojusiam šv. Mišias ir palydėjusiam Velionį 
į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkoju choristams už gražias giesmes, karsto 
nešėjams, visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles ir 
aukas „Vaikų vilčiai". 

Ačiū A. ir V. Vaičekauskams ir J. ir J. Petroniams, 
kurie mane visą laiką globojo ir visapusiškai padėjo 
mano skausme. 

Bronė Dienkaitienė 

Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. 
Tavo artume yra džiaugsmo pilnatvė. 

(Ps 16,11) 

A-tA. 
BRONĖ BALTMIŠKYTĖ 

LANKUTIENĖ 
Mirė 1999 m. liepos 9 d., sulaukusi 91 metų. 
Gimė Lietuvoje, Palangoje. A. a. Juozo ir a. a. Barbaros 

Baltmiškių duktė ir a. a. Juozo Lankučio žmona. 
Gyveno Lemont, JXi. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: svainis Viktoras Aukžemas, seserėčia 

Irena Šerelienė ir jos dukros: Vita Šerelytė su vyru Juozu 
Annarino ir šešiomis dukrelėmis, dukra Nora 
Garunkštienė su vyru Tomu, seserėčia Viktorija Matonienė 
su vyru Arvydu ir vaikai: David, Paul, Patricia, Daniel ir 
Robert bei šeši Viktorijos vaikaičiai, seserėno a. a. Alfredo 
Aukžemo žmona Diana ir vaikai: Thomas ir Joanna; 
Lietuvoje seserėnas Vytautas Vyčas su sūnumi Mindaugu. 

Velione pašarvota trečiadienį, liepos 14 d. nuo 3 iki 9 v. 
v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 15 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą- Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Bronę 
maldoje. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 800-994-7600. 

A-tA. 
JUOZAS SKEIVYS 

Gyveno Marųuette Parko apylinkėje, Chicago, JL. Mirė 
1999 m. liepos 8 d., sulaukęs 91 metų. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

Juozas buvo a. a. Adelės vyras ir a. a. Janinos 
Kirvaitienės tėvas. 

Velionis priklausė Marųuette Parko namų savininkų 
organizacijai, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei, Lietuvos 
Miškininkų sąjungai, Lietuvių Pensininkų sąjungai bei 
kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Nuliūdę liko: anūkai dr. Romas, dr. Edvardas ir Tomas 
Kirvaičiai, a. a. Janinos vyras Kęstutis, sūnėnas Antanas 
Skeivys su šeima ir kiti giminės JAV ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas antradienį, liepos 13 d., nuo 3 
iki 9 v.v. Andrew J. McGann laidojimo namuose, 10727 S. 
Pulaski Road, Chicago, JX. 

Laidotuvės trečiadienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus išlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią Marųuette Parke, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui. 

Nuliūdę anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gerald P. Daimid. Tel. 773-783-7700. 

1999 m. birželio 18 d. Los Angeles mieste po sunkios 
ligos mirė 

A. t A. 
JUOZAS DŽENKAITIS 

Gimė Lietuvoje, Kybartų valsčiuje, Kibeikių kaime. 
Penkiolika metų gyveno Sudbury, Kanadoje. Ten 
priklausė Lietuvių Bendruomenei ir buvo valdybos narys. 

Atvažiavęs į Los Angeles priklausė šioms 
organizacijoms, kuriose ėjo įvairias pareigas: Daumanto 
Šaulių kuopai, Šv. Vardo draugijai, Sv. Kazimiero 
parapijos komitetui, radįjo valandėlei, Pensininkų klubui, 
buvo uolus choro narys. 

Nuliūdę liko: žmona Bronė, dvi seserys Australijoje ir 
giminės Lietuvoje. 

Nuliūdusi žmona Bronė Dienkait ienė 

A. t A. 
JONUI PARONIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai IRENAI, 
sūnui JONUI su šeima, broliui ZIGMUI su šeima ir 
svainei IRENAI KAIRYTEI. 

Gaile ir Robertas Vitai 

Mirus brangiai Mamytei 

A. t A. APOLONIJAI 
JANONIENEI 

mielus bičiulius JULIJĄ ir ANTANĄ JANONIUS ir 
jų dukrą INGRIDĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

Irena ir Julius Gelatiai 

mailto:abz@is.lt
http://www.ftysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i IŠ ARTI IR TOLI 

Koks čia „ l a i m ė s šul i 
nys" , jeigu jame visiškai 
maža; ..laimių"? Įliekite savo 
lašeliuką į ..Draugo" vasaros 
šventes ..laimės šulini", paau
kodami laimėjimų. Juos su 
džiaugsmu priima mūsų ad
ministracijos tarnautojos dar
bo dienomis. Vasaros šventė 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį. 

Našl ių, n a š l i u k ų i r p a v i e 
nių k l u b o smag i g e g u ž i n ė 
įvyks liepos 18 d. Šaulių 
salėje. 2417 W. 43rd Str., Chi-
cago. Bus gardaus maisto, at
sigėrimo ir gera muzika. Daly
vaukite ir smagiai praleiskite 
dieną. Gegužines pradžia 12 
vai. 

„ J a u n i m o t a u t i n i s an
s a m b l i s ' G r a n d i s ' yra dė
kingas Jums už mūsų ansam
blio 40 metų jubiliejines šven
tės nuoširdų ir rūpestingą gar
sinimą dienraščio puslapiuose. 
Pridedame 100 dol. auką dien
raščiui paremti", taip mums 
rašo grandiečiai, įvertindami 
„Draugo" paramą, kai ji an
sambliui buvo reikalinga. 
„Draugas" stengiasi padėti vi
siems, bet yra labai dėkingas, 
kai pats susilaukia paramos. 
Ačiū „Grandžiai" — gyvuokite 
dar mažiausiai 40 metų! 

Č ikagos m i e s t a s vėl 
u ž d a r ė ke le tą m a i s t o p a r 
d u o t u v i ų už įstatymų pažei
dimus, susijusius su švara, 
graužikų užplūdimu bei dar
bininkų saugumu. Jų tarpe: 
Pat"? Food & Liąuors. 934 W. 
79th St.. Supermercao EI Gue-
ro #2. 1807 W. 47th St. ir Ked-
zie Finer Foods. 1877 S. Ked-
zie Ave. 

L ie tuv ių t a u t i n i ų šok ių 
i n s t i t u t a s rengia tautinių šo
kių mokytojų kursus rugpjūčio 
15-22 d. Dainavos stovykla
vietėje. Manchester, MI. Kur
sai skiriami tautinių šokių 
metodikai ir supažindinimui 
su XI Lietuvių tautinių šokių 
šventė? repertuaru. Informa
ciją teikia Nijolė Pupienė, 
7355 S. Vv'hippie. Chicago. IL 
60629. tel. 773-436-7343. 

Adv. Pov i l a s Ž u m b a k i s 
kasmet dalyvauja su įdomiais 
pranešimais Lietuviškų stu
dijų savaitėse Dainavoje. Šie
met adv. Žumbakis kalbės te
ma: „Žvilgsnis į užsienio lietu
vių veiklos rėmus po dešimties 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų". Studijų savaitė Daina
voje vyks rugpjūčio 8-14 d. 

Č i k a g o s i r a p y l i n k i ų 
s k a u t a m s i r s k a u t ė m s au
t o b u s a s \ J A V Vidu r io ra jo
n o s tovyk lą , ruošiamą Rako 
stovyklavietėje, Custer. Michi-
gan iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte išvyks trečiadienį, 
liepos 28 d., 7:30 vai. ryto. Visi 
renkasi 7 vai. r. Dėvimos sto
vyklines darbo uniformos. Ke
lione autobusu į abi puses — 
55 ^ol. asmeniui. Autobusas 
išvažiuos punktualiai : besivė-
luojančių nebus laukiama. Au
tobusu stovyklon vykstančių 
daiktai bus gabenami sunk
vežimiu. Kada daiktus suvežti 
bus pranešta artimiausiu lai
ku. Kilus klausimams — 
kreipkite? į tunt ininkus. 

J A V LB Š v i e t i m o tarybos 
ruošiamoje mokytojų studijų 
savaitėje suaugusių ir vaikų 
chorams vadovaus Dalia Ged
viliene, „Lakštutės" dainuo
jančio vieneto vadovė. Studijų 
savaitė vyks rugpjūčio 1-8 d. 

P e d a g o g a s J o n a s Kava
l i ū n a s skaitys kelias paskai
tas Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje ir pasidalins minti
mis apie ankstyvesnius ir da
bart inius pasiekimus moky
tojų ruošime. 

L i t u a n i s t i n i ų m o k y k l ų 
v e d ė j a i ir mokytojai! Dar ne 
vėlu registruotis JAV LB Švie
timo tarybos ruošiamai Moky
tojų studijų savaitei. Prašom 
skambinti Audronei Elvikie-
nei tel. 630-435-6349. 

Č i k a g o s a rk id i ecez i jos 
k a r d i n o l a s F r a n c i s G e o r g e 
neseniai prie vienos klinikos 
dalyvavo demonstracijose prieš 
abortus. J i s yra ketvirtas iš 
aštuonių JAV kardinolų, akty
viai įsijungęs į demonstraci
jas . Kard. Francis George sa
kė, kad būtų anksčiau tai pa
daręs, bet tik dabar buvo pak
viestas. J i s taip pat iškėlė 
aborto klinikų pelningumą, 
sakydamas, kad Čikagos abor
tų klinikas dažniausiai lanko 
beturčiai, o klinikų savininkai 
yra pasiturintys. Catholics 
For Free Choice, kurie prita
ria abortui, kritikuoja kardi
nolo elgesį. Organizacijos va
dovas Francis Kissling sakė, 
kad tai „nukrypimas nuo a.a. 
kard. J. Bernardin stiliaus, kuris 
buvo labiau taikingas". 

A l g i m a n t a s Gečys daly
vaus 43-ojoje Lietuviškų stu
dijų savaitėje Dainavoje rug
pjūčio 8-14 d. su paskaita, ku
rios tema: „Užsienio lietuvių 
kritika ir Lietuvos įvaizdis". 
Tiksli jo paskaitos data bus 
paskelbta vėliau. 

X PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

AUSTRALIJOJE 

Po ..l lo.-~. iĮ Lietuvos atvykusio ansamblio, koncerto dr Jono Adomavi
čiau- atstovas Ričardas Bendoraitis pranešė apie dr Adomavičiaus dova
nas 2S nnsimblio nariams buvo įteikta po Šimtinę, o jų tėveliams - aspi
rino N'uotr Indrės Tijūnėlienės 

2000 metais gruodžio 23 d. 
Australijos Lietuvių jaunimo 
sąjunga (ALJS) Australijoje 
surengs X Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą (PLJK). Ti
kimasi, kad atvyks dalyvių iš 
įvairių pasaulio kraštų. Daly
vaudami kongrese, jie turės 
progos susipažinti su nuosta
biąja Australija bei dalyvauti 
lietuviškoje kultūrinėje vei
kloje ir pasikalbėti apie lietu
viškąją išeiviją. 

PLJ kongresą kas treji ar 
ketveri metai organizuoja Pa
saulio Lietuvių jaunimo sąjun
ga (PUS). 1987 m. Australi
joje buvo surengtas šeštasis 
PLJK ir dabar vėl atėjo metas 
apsilankyti šioje šalyje. Kon
gresas skiriamas visiems lie
tuviams nuo 18 iki 35 metų. 
Iki šiol kongresai pritraukda
vo tik siaura politika bei aka
deminėmis studijomis besido
minčių lietuvių ratą, tačiau X 
kongreso programa bus pla
tesnė ir įvairesnė, jos metu 
bus kalbama visam lietuviš
kam jaunimui aktualiais klau
simais. Kongreso tikslas yra 
pritraukti visus, kurie užsi
ima visokeriopa lietuviška 
veikla — tiek liaudies šokiais, 
sportu ar skautavimu. 

Kiekviename PLJK buvo 
kalbama įvairiais tuo metu 
svarbiais klausimais. Šis kon
gresas taip pat suteiks progą 
lietuviškam jaunimui iš įvai
rių šalių susipažinti patiems, 
supažindinti vieni kitus su 
savųjų lietuviškųjų bendruo
menių veikla, a t ras t i visiems 
bendrų dalykų bei pasikalbėti 
apie ateitį. 

Žinoma, kadangi dalyviai at
vyks iš labai skirtingų kraštų 
ir skirtingos aplinkos, svarbu 
daugiausiai dėmesio skirti vi
sus jungiančiam lietuviškajam 
paveldui. Todėl kongrese dide
lis dėmesys bus skiriamas 
įvairiai lietuviškai kultūrinei 
veiklai, o įvairiose diskusijose 
bus galima aptarinėti visam 
lietuviškam jaunimui išeivi
joje rūpimus klausimus. 

Kongresai visuomet buvo 
puiki proga susipažinti su 
šalies, kurioje kongresas vyk
davo, kultūra ir istorija. Šis 
kongresas nebus išimtis. Bus 
surengta nemažai ekskursijų, 
kurių metu dalyviai turės pro
gos pamatyti ir raudonąjį, 
sausąjį Australijos kontinento 
„vidurį", ir nuostabiais vaiz
dais pasižyminčias jo pa
krantes. 

X PLJK vyks Sydnėjuje ir 
Melbourne nuo trečiadienio, 
2000 m. gruodžio 20 d., iki 
sekmadienio, 2001 m. sausio 
14 d. Kongresas suskirstytas į 
tris dalis: studijų dienos (aka
deminė programa), stovykla 
(kultūrinė ir visuomeninė pro
gramai ir ekskursijos (turis
tinė programa). Dalyvavimą 
šiuose renginiuose apspręs da
lyvaujančiosios atstovavimo gru
pės, kurių yra trys. Atstovas — 
tai nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus savo krašto jaunimo 
sąjungos išrinktasis atstovas. 
Tie. kurie nebus oficialiai 
išrinkti (iš kiekvieno krašto 
gali dalyvauti tik tam tikras 
limituotas skaičius išrinktųjų 
atstovų), studijų dienose galės 
dalyvauti kaip stebėtojai, o 
taip pat dalyvauti stovykloje 
bei ekskursijose. J ie priklau
sys dalyvių grupei. Turistų 
grupei priklausys tie, kurie 
norės dalyvauti t ik turistinėse 
ekskursijose. 

Studijų dienos prasidės 
šeštadienį, gruodžio 23 d., ir 
baigsis po Naujųjų metų — 
sausio 1 d., pirmadienį, Nama-
roo konferencijų pastate, Sid
nėjuje. Tai — oficialioji kon

greso dalis, kurios metu vyks 
bendrasis PLJS susirinkimas, 
diskusijos PLJS organiza
ciniais klausimais, paskaitos 
pagal studijų dienose pateik
tas temas ir įvairūs kiti disku
sijų forumai. 

Stovykla įvyks sausio 2 d., 
antradienį, ir pasibaigs sausio 
9 d. Susirinksime išgarsė
jusiame Agrokultūros Dookie 
Universitete, Victoria valsti
joje. Stovyklos metu galėsime 
atsipūsti nuo „griežtųjų" stu
dijų dienų. Tarp numatytų 
renginių — Šokiai, dainos, lie
tuviškoji ir australietiškoji 
tautodailė. Renginius prista
tys specialiai tam pakviesti 
kalbėtojai. Vakarais po šių 
renginių galėsime skanauti 
įvairių valgių, gaivintis gėri
mais bei toliau pažindintis su 
lietuviais iš įvairių pasaulio 
kraštų. Stovykla bus didžiau
sioji kongreso dalis. Joje be 
jokių suvaržymų gali dalyvau
ti visi norintys, nes jos tikslas 
ir yra pritraukti kuo daugiau 
žmonių. Norintieji tik susi
pažinti su Australija galės 
dalyvauti ekskursijose, pasi
rinkdami jiems įdomiausias. 
Kai kurios ekskursijos bus or
ganizuojamos tokiu laiku, kad 
jose galėtų dalyvauti ir atsto
vai, o kai kurios vyks tuo 
pačiu laiku kaip ir studijų die
nos ar stovykla. 

ALJS tikisi, kad ekskursi
jose dalyvaus įvairaus am
žiaus lietuviai. Turistai galės 
dalyvauti kongreso atidarymo 
ir uždarymo bei Naujųjų Metų 
iškilmėse, o tarp šių renginių 
galės aplankyti žymiausias ir 
gražiausias Australijos vietas. 
J ekskursijos kainą įeis ir ap
gyvendinimo bei valgio aprū
pinimas. Trys žymiausios vie
tos, kurias bus galima pama
tyti ekskursijų metu, bus šios: 

. Ayers uola (Uluru), Didysis 
barjerinis rifas ir Kakadu na
cionalinis parkas. Ayers uola 
yra pačiame Australijos vidu
ryje ir garsėja Visame pasau
lyje joje išlikusiais aborigenų 
piešiniais bei nepaprastai įs
pūdingomis spalvomis. Didy
sis barjerinis rifas yra di
džiausias pasaulyje koralų ri
fas, nusidriekęs šimtus kilo
metrų palei rytinę Queens-
land'o pakrantę. Daugybės jo 
salelių lankytojai džiaugiasi 
šiltu vandeniu, tūkstančiais 
rūšių žuvų bei ryškiomis" ko
ralų spalvomis. Kakadu nacio
nalinis parkas — vienas di
džiausių parkų pasaulyje. 
garsėjantis paukščių įvairove. 
Lankantis parke taip pat gali
ma paplaukioti krokodilų gy
venamuose vandenyse. Su val
timis, aišku. 

Nors programa labai plati ir 
įvairi, stengsimės, kad daly
vavimas kongrese kainuotų 
kuo mažiau ir visi norintieji 
galėtų jame dalyvauti. Smul
kesnė programa bei paraiškų 
anketos atstovams, dalyviams 
bei turistams bus paskelbtos 
2000-ųjų metų kovo mėnesį. 

Naujausia informacija bei 
straipsniai apie kongresą skel
biami ALJS žurnale „Jau-Ži-
nios". Prenumerata metams 
— 20 Australijos dolerių arba 
15 JAV dolerių (priimamos tik 
piniginės perlaidos „money or-
der"). Taip pat informacija bu> 
siunčiama kraštų Lietuviu 
Jaunimo Sąjungoms. 

PLJK reikalais rašykite 
adresu: Congress 2000. PO 
Box 55, North Melbourne, Vic
toria 3051, Australia. 

Elektroninio pašto adresas 
Internete: aljs @rapidne t .au 

ALJS „namų puslapio" rho-
me page) adresas: ht tp: / / 
www. rap idne t . ne t . au / - a l j s 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vaikų muziejuje 

„TĖVYNES GARSŲ" 
RADIJO PROGRAMA 
LIETUVOS VYČIAMS 

„Tėvynės garsai", radijo pro
grama Clevelande, transliuo
jama kas sekmadienį nuo 8 iki 
10 vai. r. iš John Carroll uni
versiteto stoties WJCU (88.7 
FM), jau beveik šešeri metai 
Lietuvos vyčiams skiria 15 mi
nučių programą anglų kalba. 
Perduoda vietines žinias, ži
nias iš Lietuvos, žinias iš Vy
čių veiklos, muziką ir trumpą 
lietuvių kalbos pamokėlę, ku
rią veda Ona Šileniene. 
Žinias anglų kalba praneša 
„Tėvynes garsų" inžinierius 
Greg Priddy. „Tėvynės garsų" 
radijo programos vedėja — di
rektorė yra Aldona Stempu-
žienė. Lietuvos Vyčiai yra la
bai dėkingi už nuolatinį ir rū
pestingą „Tėvynės garsų" pa
tarnavimą. 

Reg ina J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

Vy tau ta s Vo le r t a s atvyks
ta iš JAV rytų pakraščio į Dai
navą, kur Lietuviškų studijų 
savaitėje kaip paprastai atsi
vers su naujausia savo kūry
ba. Tačiau šiemet jis taip pat 
kalbės ir gana intriguojančiai 
skambančia tema, būtent — 
„Artėjant šimtmečio, o gal ir 
pasaulio, pabaigai: vaizdai ir 
pastabos". Savaitė bus rug
pjūčio 8-14 d. Rengia Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS JAV LB 

KULTŪROS 
PREMIJOMS 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkės Marijos Reinie
nės pavedimu, yra sudarytos 
komisijos, kurių tikslas: ap
svarstyti kandidatus, pristaty
tus 1999 metų premijoms skir
ti. 

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame, su siuntėjo adresu laiš
ke, komisijai pristatoma: kan
didato vardas, pavardė, adre
sas, telefonas ir bent trumpai 
raštu apibūdinti siūlomo as
mens veiklą. Pasiūlymus siųs
ti iki rugsėjo 15 d. Šiems ko
misijų pirmininkams: 

Muz ikos premijai — Rita 
Klioriene, 24985 Pleasant 
Trail, Richmond Heights, OH 
44143 

Dailės premijai — Viktori
ja Matranga, 201 N. Elmwood, 
Oak Park, IL 60302 

Spaudos darbuotojo — 
Antanas Dundzila, 7621 Tre-
mayne PI. #202, McLean, VA 
22102 

Radi jo p remi j a i — Pirm. 
Vytautas Šeštokas, 127 S. 
Clark Dr, Los Angeles, CA 
90048. 

Premijų šventė įvyks lapkri
čio 14 d. Jaunimo centre, Či
kagoje. 

APLANKYKIME 
ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 

' MUZD2JUS 
Vasara — atostogų metas 

vaikams ir puiki proga tėve
liams su vaikais lankytis mu
ziejuose, parkuose, zoologijos 
soduose ir panašiose vietose. 
Ar žinote, kad įvairūs Čikagos 
ir apylinkių muziejai daly
vauja programoje, kuri vadi
nasi „Passport to Adventure"? 
Čikagos meno institutas, Mok
slo ir Pramonės muziejus bei 
Vaikų muziejus Navy Pier 
nėra vieninteliai Čikagos mu
ziejai, kuriuose vaikams gali 
būti įdomu. Yra daugybė ki
tų, mažesnių muziejėlių, to
kių kaip Švedų muziejus, He
mingvėjaus muziejus, Oak 
Park ir River Forest istorijos 
draugija, Downers Grove mu
ziejus, bei gamtos muziejai, 
tokie kaip „Little Red School-
house" ir gamtos centras, ku
riuose vaikai ga'i pasižiūrėti 
įvairių augalų, paukščių ir 
mažų gyvūnėlių bei nemažai 
sužinoti apie apylinkių istori
ją. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus taip pat yra progra
mos „Passport to Adventure " 
dalyvis. Vaikai, aplankę pen
kis ar daugiau programoje da
lyvaujančių muziejų, bus ap
dovanoti specialiu pažymėji
mu ir prizu iš to muziejaus, 
nuo kurio programą pradėjo. 

Apsilankykite Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje šią 
vasarą. Programa tęsis iki 
rugpjūčio 22 dienos. 

Daugiau informacijos teikia
me telefonu 773-582-6500 

Kari lė Vaitkutė 

SKELBIMAI 
• „Gintaro" vasarvietėje 

Union Pier, MI, l iepos 18 d. 12 
vai . Michigan laiku ( l lv . r. 
Čikagos laiku) bus aukojamos 
lietuviškos šv. Mišios. Kvie
čiame visus atsilankyti. 9«ss 

• Aldona Palūnienė, Ak-
ron, Ohio, a. a. Kotrynos Ces-
nienės atminimui, paskyrė $40 
auką Lithuanian Mercy Lift. 
LML nuoširdžiai dėkoja už 
auką. *3«6 

• A n t a n o G r i n o s p r a 
nešimas „Lietuvos ekonominė 
padėtis stebėtojo akimis" bus 
sekmadienį, l iepos 18 d», 12:15 
vai. p. p . (t. y. po 11:00 vai. 
Mišių) Pasaulio lietuvių centre 
I,emonte, IL, Bočių menėje. J 
„Atviro žodžio forumą" ma
loniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 
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