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Istorinio teisingumo komisija 
nori bendradarbiauti su Izraeliu 

Vilnius, liepos 17 d. (.BNS) paveikslą''. 
— Prezidento sumanymu Birželį E. Zingeris buvo pa-
įsteigtos istorinio teisingumo reiškęs jaučiąs stiprų tarptau-
komisijos pirmininkas Ema- tinį ir vidaus spaudimą dėl 
nuelis Zingeris kviečia ben- komisijos veiklos krypčių, 
dradarbiauti Įtakingą Izraelio „Nuolat jaučiu nepasitenki-
akademinę organizaciją .,Yad nimą, kad nacių vykdytas 
Vashem". 

Tarptaut inės komisijos na
cių ir sovietinio okupacinių 

žydų genocidas ir sovietinio 
režimo represijos tiriami vie
noje komisijoje", tada sakė E. 

režimų nusikaltimams Lietu- Zingeris. Jis tai įvardijo kaip 
voje įvertinti pirmininkas E. „įvairių tautų radikalų spau-
Zingeris liepos pradžioje raštu dimą". „Holokausto tragedija 
kreipėsi į „Yad Vashem" di- Lietuvoje unikali. Tačiau žydų 
rektorių Avner Shalev. pra
šydamas paskirti pareigūną 
ryšiams su komisija. 

„Yad Vashem" yra solidi 
akademinė institucija, tirianti 
holokaustą. J i turi sukaupusi 
daugybę archyvinės ir tyrimų 
medžiagos. 

Savaitės pradžioje išplatin
tame Izraelio URM pranešime 
spaudai pareikštas įsitiki
nimas, kad į lietuvių komisijos 
posėdį bus pakviestas ir „Yad 
Vashem" atstovas. Izraelio 
URM pranešime taip pat reiš
kiami lūkesčiai, kad komisi-

likimą nulėmė ne tik nacių ra
sistinės pažiūros, bet ir Molo-
tovo-Ribbentroppo paktas", 
sakė E. Zingeris. 

Pernai prezidento Valdo 
Adamkaus įsteigtos komisijos 
atskiri padaliniai tiria holo
kausto ir sovietinių nusikal
timų pasekmes. Pernai sukū
rus komisiją, dėl žydų radi
kalų spaudimo iš jos buvo pri
versti pasitraukti ka i kurie 
įtakingiausios JAV žydų orga
nizacijos „Bnei brith" atstovai. 

Istorinio teisingumo komisi
ja „intensyviai ir kruopščiai J a P a t ? r ė d a u 8 v e i U o s s u n " 
dirbs, kad pateiktų patikimą k u m 4 - J1 pavėluotai gavo fi-
holokausto Lietuvoje istorini nansavimą, patalpas. 

Dar vienas išeivijos lietuvis 
kaltinamas genocidu 

Vilnius, liepos 19 d. (Elta) 
— Generalinė prokuratūra 
iškėlė baudžiamąją bylą iš
eivijos lietuviui Antanui Gu
deliui, kuris įtariamas karo 
nusikaltimais bei genocidu. 

Turima duomenų, kad 1911 
metais gimęs A. Gudelis nacių 
okupuotoje Lietuvoje 1941 
metų liepos mėnesį dalyvavo 
šaudant civilius krašto gyven
tojus, t a rp kurių buvo ir žydų. 
A. Gudelis taip pąt įtariamas 
tarptaut inės humanitarines 
teisės saugomų asmenų žu
dymu. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai, surinktą medžiagą papil
do nacių nusikaltimus ti
riančio Simon Wiesenthal cen
tro pateikti duomenys. Pasak 
jų, A. Gudelis 1941 metų 
birželio pabaigoje Kupiškyje 
organizavo ginkluotą būrį. ku-

vėliau buvo pavaldus Ku
piškio karo komendantui, tai 
yra vokiečių okupacinei val
džiai. Surinkta medžiaga 
leidžia manyti, kad A. Gudelis 
galėjo dalyvauti šaudant 
žmones, taip pat Kupiškio ko
mendanto nurodymu išskir
davo žudynėms ginkluotų 
būrio karių ir j iems vado
vaudavo. Šiuose A. Gudelio 
veiksmuose prokuratūra įžvel
gia genocido bei karo nusikal
timų požymius. 

Manoma, kad A. Gudelis 
šiuo metu gyvena Australijoje. 
Tačiau visi asmenys, padarę 
nusikaltimus Lietuvos terito
rijoje, atsako pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus. Todėl 
Lietuvos generalinė prokura
tūra diplomatiniais kanalais 
kreipėsi į Australijos teisingu
mo ministeriją, prašydama 
žinių apie A. Gudelį. 

— Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas, Socialde
mokratų partijos garbės pir
mininkas Aloyzas Sakalas 
kreipėsi į valstybės kontrolie
rių Vidą Kundrotą. Jis prašo 
patikrinti, kaip buvo panaudo
tos Privatizavimo fondo lėšos. 

„Jei jos buvo naudojamos 

* LDDP pirmadieni pra
dėjo parašų rinkimą, kad 
„atsižvelgiant į kritinę finan
sinę ir ekonominę padėtį šaly
je" neeilinė Seimo sesija būtų 
skelbiama rugpjūčio 3 dieną. 
Pareiškime siūloma, kad neei
linėje sesijoje būtų aptarta 
ekonominė ir finansinė vals
tybės padėtis, vyriausybė in
formuotų apie šių metų vals
tybės ir savivaldybių biudžeto 
vykdymą, būtų svarstomos vy
riausybės parengtos valstybės 
ir savivaldybių biudžeto patai
sos. Neeilinę sesiją skelbia 
Seimo pirmininkas Seimo val
dybai pr i tarus arba to parei
kalavus trečdaliui Seimo na
rių. Dabar Seime dirba 138 
Seimo nariai, todėl sesijos pas
kelbti reikia 47 parlamentarų 
Darašu. <BNS< 

JAV ir Baltijos valstybių posėdis 
pateis ino Lietuvos lūkesčius 

Nuotr.i^jepos 18-aja Molėtų rajone. Dubingiuose, buvo atidengtas paminklas Armijos krajovos aukoms 

Lenkai nesidžiaugia paminklu 
Armijos krajovos aukoms 

Dubingiai , liepos 17 d. 
(Elta) — Sekmadienį Molėtų 
rajono Dubingių miestelyje 
buvo atidengtas paminklas 
Armijos krajovos aukoms, pra
nešė „Vilnijos" draugijos pir
mininkas Kazimieras Garšva. 

J i s taip pat priminė, kad 
1944 metų birželio 23-osios 
naktį, Armijos krajovos penk
toji, Breslaujos ir Naručio bri
gados pradėjo Dubingių, In
turkės, Molėtų, Bijutiškės, 
Giedraičių, Sužionių apylin
kių lietuvių skerdynes. Žudyta 
ištisomis šeimomis, nepasigai
lint nei kūdikių, nei senelių. 

Lietuvos Respublikos vy
riausybės 1993 m. sudaryta 
komisija Armijos krajovos 
veiklai Lietuvoje įvertinti nu
s ta tė , kad rytų Lietuvoje veikę 
Armijos krajovos Vilniaus ap
ygardos daliniai, bendradar
biaudami su naciais, prievarta 
kėsinosi į Lietuvos Respubli
kos teritorijos vientisumą, te
rorizavo ir žudė niekuo nekal
tus civilius gyventojus, dau
giausia lietuvius, jų etninėse 
žemėse," jų valstybėje vykdy
dami etnocidą. 

„Vilnijos" draugijos pirmi

ninko nuomone, būt ina už
drausti Lietuvoje Armijos kra
jovos (AK) propagavimą, AK 
klubų veiklą. 

Tuo tarpu Lenkijos dien
raštis „Trybuna" atšiauriai su
tiko žinią, kad Lietuvoje pa
statytas paminklas Armijos 
krajovos aukų atminimui, pa
minklą pavadinės „antilen
kiškos draugijos iniciatyva". 
Pasak dienraščio, paminklo 
pastatymą rėmusi „Vil
nijos" draugija garsėja „zo
ologine neapykanta viskam, 
kas lenkiška", ir neseniai iš
leido knygą, kurioje „bandoma 
įrodyti, kad Armija krajova 
garsėjo kolaboravimu su vo
kiečiais ir lietuvių civilių 
žudynėmis". 

Taip pat, „Trybuna" nuo
mone, pačiu paminklu bando
ma įteigti, jog „Armijos krajo
vos aukų lietuvių Lietuvoje 
buvo labai daug". Lenkų laik
raštis pažymi, kad lietuvių 
žudynės Dubingių apylinkėse 
buvo „atsakomoji akcija į Gli-
tiškių kaimo skerdynes, kurią 
pasmerkė Armijos krajovos 
vadovybė". 

kijos vadovai ne kartą krei
pėsi į Lietuvos valdžią su 
pasiūlymu pastatyti tokius 
pat paminklus abiejų skerdy
nių aukoms, tačiau nesulaukė 
pritarimo". 

riam jis ir vadovavo. Šis būrys 

Privatizavimo fonde — skolintos 
lėšos 

Vilnius, liepos 19 d. (Elta) nesilaikant Lietuvos įstatymų, 

„Trybuna" teigia, kad „Len-

Krikščionys demokratai 
negalvoja atnaujinti koalicijos 

sutarties 
prašau priimti procesinius 
sprendimus, jeigu nenorite, 
kad tie pareigūnai, kurie eilinį 
kartą iššvaistė valstybės lė
šas, eilinį kartą liktų nenu
bausti", pažymi A. Sakalas. 

Kadangi prokuratūra, par
lamentaro nuomone, vengia 
nagrinėti panašias bylas, kaip 
nepriklausančias jos kompe
tencijai, tai vienintelė valsty
bės institucija, galinti nu
traukti valstybės lėšų švaisty
mo vajų, yra, jo teigimu, Vals
tybės kontrolė. 

„Ar nemanote, jog laikas 
baigti tokią praktiką, kai pi
lietis už dažnai juokingai 
smulkų nusikaltimą yra bau
džiamas kalėjimu, o aukšti 
valdininkai, iššvaistę dešimtis 
ir šimtus milijonų mokesčių 
mokėtojų pinigų, oriai vaikšto 
Vilniaus gatvėmis", pabrėžė 
A. Sakalas kreipimesi į valsty
bės kontrolierių. 

Beje, spaudos konferencijoje 
Seimo narys sakė, kad Vals
tybės kontrolė liepos mėnesį 
buvo planavusi t ikrinti Priva
tizavimo fondo lėšų panaudo
jimą ir tai netrukus turėtų 

Vilnius, liepos 18 d. (Elta) 
— Krikščionių demokratų par
tija nesvarstė galimybės at
naujinti birželio pradžioje nu
t rauktą koalicijos sutartį su 
konservatoriais, sake šios par
tijos valdybos narys, Seimo 
narys Albertas Šimėnas, pa
prašytas pakomentuoti buvu
sių koalicijos bendrininkų san
tykius po šį mėnesį įvykusio 
konservatorių suvažiavimo. 

J i s priminė, kad krikščionys 
demokratai iš karto po to. kai 
buvo patvirtinta Rolando Pak-
so vyriausybė, pareiškė, kad 
ją remia ir kvietė konservato-

prasidėti. 
A. Sakalas atkreipė V. Kun

droto dėmesį į pirmadienio 
„Respublikos" laikraštyje pas
kelbtą informaciją apie Priva
tizavimo fondo lėšų panaudo
j imą ne pagal paskirtį. 

LaikraSciui pavyko sužino
ti, kad Privatizavimo fondas 
jau seniai ištuštėjęs, o jame 
esantys pinigai — skolinti. 
Todėl „Respublika" pabandė 
aiškintis, kur dingo už priva
tizuotas valstybės įmones gau
ti pinigai. 

rius taip pat pa remt i naują 
ministrų kabinetą. Pasak A. 
Šimėno, galutinį atsakymą 
konservatoriai suformulavo 
labai neseniai, t ik šį mėnesį 
įvykusiame savo suvažiavime 
paremdami R. Pakso vyriau
sybę. 

„Dabar ir krikščionys demo
kratai , ir konservatoriai remia 
šitą vyriausybę. Tokiu būdu 
jie faktiškai yra koalicijos 
partneriai", pažymėjo Seimo 
krikščionių demokratų frakci
jai priklausantis A. Šimėnas. 
Paklaustas, ar faktiškus san
tykius neplanuojama sutvir
tinti dokumentu, A. Šimėnas 
tepasakė: „Šito klausimo ne
svarstėme". 

Birželio pradžioje krikščio
nys demokratai a t s i sakė koali
cijos sutarties su Tėvynės są
junga ('Lietuvos konservato
riais), apkaltinę koalicijos 
bendrininkus šios sutar t ies 
laužymu ir ignoravimu. Be to, 
jie tuomet pabrėžė, kad Tė
vynės sąjungai pristigo poli
tinės valios prisi imti visą po
litinę atsakomybę dėl naujo 
ministro pirmininko skyrimo 
ir vyriausybes sudarymo. 

* „Išlaidų diržą teks verž
t i s ir prezidentūrai", akcen
tuoja .Lietuvos rytas". Laik
raštyje rašoma, jog finansų 
ministerija penktadienį nu
sprendė nebeskirti daugiau lė
šų prezidentūros pastatams 
tvarkyti, nors anksčiau toks 
finansavimas buvo numaty
tas . Prezidento spaudos atsto
vė Violeta Gaižauskaitė teigė, 
kad Valdas Adamkus nedavė 
jokių pavedimų prašyti papil
domų lėšų prezidentūros sta
tybai. Prezidentūros statybos 
reikalų tvarkytojai 1999 me
tams buvo suplanavę darbų už 
22.5 mln. litų. Prezidentūrai 
buvo skir ta maždaug pusė 
prašytosios sumos — 13 mln. 
litų. „Dabar jie tą pusę nori 
dalyti dar per puse. Tai mums 
j a u reikštų krachą", sakė pre
zidentūros vyriausiasis inži
nierius Gintaras Karosas. (Eitai 

* S e k m a d i e n i o vakarą 
Vilniuje, miškelyje prie Šilo 
gatvės, ras tas senos granatos 
„F- l" korpusas. Granata gulė
jo apie 50 metrų nuo apsaugos 
posto, saugančio Šilo gatvėje 
gyvenančio premjero Rolando 
Pakso namus . Premjero bei jo 
šeimos narių tuo metu namuo
se nebuvo. I radinio vietą at
vykę „Geležinio vilko" išmi
nuotojai nus ta tė , jog tai buvo 
aprūdijęs granatos „F-l" kor
pusas be sprogstamosios me
džiagos. Mišku apaugusiame 
kalne, kurio papėdėje yra Šilo 
gatvė, yra prieškariniai pože
miniai rūsiai , vadinami kata
kombomis, ir tikėtina, kad 
granatos korpusą iš jų atsine
šė paaugliai. BNS> 

* Pol ic i jos departamentas 
ir Lietuvos šaul ių sąjunga 
parengė bendradarbiavimo su
tartį, kur ia siekiama pasitelk
ti į pagalbą Šaulių sąjungos 
narius saugant viešąją tvarką. 

* 4 m ė n e s i u s Valstybinei 
mokesč ių inspekcijai vado
vaujantis 25 metų Jaun ius 
Žiogas vienu iš pirmųjų savo 
Įsakymų uždraudė pavaldi
niams teikti informaciją žinia-
sklaidai. Tačiau duodamas in
terviu „Lietuvos rytui", J . Žio
gas bandė įrodyti, kad būtent 
tai ir garantuoja šios žinybos 
atvirumą. „Griežta informaci
jos teikimo tvarka sukurta tik 
tam, kad patiems darbuoto
jams būtų aiškiau. Tai tik mū
sų patogumui", sakė jis. (Elta) 

Vaš ing tonas-Vi ln ius . lie
pos 16 d. 'Reuters-BNS) — 
JAV paragino Baltijos val
stybes neabejoti dėl savo 
būsimos narystės NATO ir 
užtikrino, kad karas Kosove 
nenukreipė sąjungos dėmesio 
vien į Pietų Europą, pa
mirštant Europos šiaurę, lie
pos 16 d. pareiškė JAV Val
stybės sekretorės pavaduo
tojas Strobe Talbott. pasibai
gus antrajam tradiciniam JAV 
ir Baltijos valstybių Bendra
darbiavo komisijos posėdžiui. 

J is pabrėžė, kad „trys Balti
jos valstybes ne tik turi teisę į 
narystę NATO, bet ir daro la
bai realią konkrečią pažangą 
šia kryptimi, todėl turi tvirtą 
pagrindą manyti", jog ateityje 
bus priimtos į NATO. 

Komisijos posėdyje Lietuvai 
atstovavo užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
Estijai — užsienio reikalų mi
nistras Toom Hendrik Dvės, 
Latvijai — Užsienio reikalų 
ministerijos valstybes sekre
torius Maris Riekstinis. 

JAV ir Baltijos valstybių 
Bendradarbiavimo komisija, 
numatyta JAV ir Baltijos val
stybių Bendradarbiavimo char
tijoje, buvo įkurta praėjusiais 
metais. Pirmasis komisijos su
sitikimas praėjusių metų liepa 
buvo surengtas Rygoje. Antro
ji sesija turėjo įvykti gegužes 

mėnesi tačiau būvu 
del krizes K..;.-

Susitikime su Vašinj tone 
susirinku >ia :.:•. tuvos, Latvi
jos ir Estijos užsi Kalų 
ministerijų vadovais, JAV Val
stybes sekretorė Madeleine 
Albright sake. kad šių trijų 
valstybių pat.. būti 
naudingas k;; r Vi
durio Europos • . • ms 
tame tarpe ir konfliktų alina
mai Pietų Europ 
Lietuvos ambasada Vaš 
tone. 

Pabaltijo pareigūnams 
Albnght padėkojo už jų va 
bių išreikštą solidarumą 
JAV ir kitomis NATO 
stybemis. sprendžiant K-
konfliktą Ji siažymejo. kad 
Vašingtonas labai vertina Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių 
teikiama praktine pagalbą, 
pasiunčiant į buvusią Jugosla
viją taikos pajėgas. 

M Albright dar karta pa
tvirtino NATO plėtros proceso 
tęstinumą ir garantavo šio 
proceso peržiūrą kitame 
TO aukščiausiojo lygio ?•. 
kime. kurį numatom;; sureng
ti ne vėliau kaip 2002 met 

įvykęs posėdis visiškai pa
teisino Lietuvos lūkesčius. 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saud:^ . -
susitikimą laiko produktyviu. 

Tęsiasi pradingusio 
J. F. Kennedy lėktuvo paeiškos 
H y a n n i s Port, Mass . , lie

pos 19 d. fReuters-BNS) — 
JAV pakrantės apsauga sek
madienį vėlai vakare nebesiti
kėjo, kad John F. Kennedy 
jaunesnysis, jo žmona Carolyn 
Bessette ir svainė Lauren Bes-
sette tebėra gyvi po lėktuvo 
katastrofos, įvykusios prieš 
dvi dienas. Mažas J. F. Kenne
dy lėktuvas penktadienį vaka
re dingo, skrisdamas iš New 
Jersey į Massachusetts, Mar-
tha Vineyard salą. 

Kranto apsauga vykdo nebe 
paieškų ir gelbėjimo, o tik pa
ieškų ir palaikų grąžinimo 
užduotį, pareiškė užnugario 
admirolas Richard Larrabee 
spaudos konferencijoje. 

J i s sakė sekmadienį vakare 

* J a u n i a u s i a s — 29 m e t ų i r 
t u r t i n g i a u s i a s — tur tas ver
tinamas daugiau kaip 5 milijo
nais litų — Seimo narys 
Ramūnas Karbauskis tapo 
žemdirbiu piketų vėliavnešiu, 
teigia „Lietuvos ryto" dienraš
tis. Liepos 13 d. Lietuvoje su
rengtoje akcijoje žemdirbiai 
reikalavo valdžios tesėti paža
dus. Žurnalistų paklaustas, ar 
demonstracijos yra geriausias 
būdas spręsti problemas, jis 
teigė: ..Ne. Tačiau jeigu būtu
me turėję kita pasirinkimą, 
būtume rinkęsi. Deja. kito ke
lio nebuvo. Valdžia pradėjo re
aguoti į žemdirbių kalbas tik 
tada. kai pradėjome grasinti 
akcija. Rolando Pakso vyriau
sybe prisiėmė ankstesnio ka
bineto įsipareigojimus, todėl 
turėjome teisę reikalauti to, 
kas mums priklauso", tvirtino 
jis. „Nekėlėme jokiu politinių 
reikalavimų — nesiūlėme vy
riausybei atsistatydinti ir ne
prašėme pirmalaikių Seimo 
rinkimų. Suprantu, kad biu
džetui trūksta pinigų, tačiau 
įsiskolinimus reikia padengti". 
„Jeigu nėra lėšų. kam reikia i 
Bosniją siųsti kareivius?", 
klausė R. Karbauskis. IOM 

patyrė ne vieną ..labai skaus
minga akimirka" kalbėjęsis su 
dingusiųjų šeimomis. ..Tai bu
vo nelegvas telefono skambu
tis man ir. esu tikras, daug 
sunkesnis jiems. Per pastarą
sias dvi dienas jie visi buvo la
bai malonūs ir suprantantys. 
Jie padėkojo man ir visiems 
žmonėms, kurie dalyvavo", pa
sakojo R Larrabee. 

Pasak jo. Valstybine trans
porto saugumo valdyba jam 
pranešė, kad. remdamas 
džiūk turima patirtimi, ..ne
begali būti pernelyg optii 
tiška dėl jų išsigi Iš 
savo patirties R. Larrabee sa
ke, kad esant tokiai vandens 
temperatūrai kaip nelaimės 
rajone, žmonės išgyvena ne il
giau kaip 12-18 valandų. Jis 
pridūrė, kad lėktuve ..Piper 
Saratoga". kuri vaira> i nužu
dytojo prezidento -John F. 
Kennedy 38 motu sūnus, ne
buvo nei gelbėjimosi plaustu 
nei liemenių. 

Pirmadienį pradėjus 
•laivai ir narai vėl aktyvia 
ko jūroje sudužusio lėktuvo. 

Lėktuvo liekar. .: 
traukti „gali pn; eikti iki dvie 
jų savaičių", pareiškė V 
bines transporto saugunv 
dybos (NTSB ttste 
rome Frecbette. Lėkt 
ieškos buvo apribot* 
trim rajonais, esančiai 
minėtos sak -
auštant radaru lah • ..Rude" 
su specialia IT. I 
ti naršyti šn: 
kad atidesni n 
vandenį bus nuli isti i 

Valstijos ; 
lėktuvas galėjo nukris 
..nn-imf z-, myn ir sud ižti. 

KALE\I)OEIUS~ 
Liepos 20 d. 

jus, < . "lovas. Eliją 
\ i ima 

Urpov 21 d.: &t 
Brindisi; Danii Iii . I . 
n.is.' P l a k * Rram 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
TIKRAI GANA DRAUGYSTĖS SU 

GILTINE (2) 
JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 

Padidintas kraujospūdis (di
desnis negu 120/80) tyliai, be 
jokių riksmų žudo žmogų, 
kenkdamas širdžiai, smege
nims ir inkstams. Kai atsiran
da tų organų pakenkimo ženk
lai, tada jokia pagalba žmo
gaus neišgelbsti. O kol taip su
negaluojama, nieko blogo ne
jaučiama, todėl ir nesigydoma 
— nesitvarkoma su padidintu 
kraujospūdžiu. 

Kad kraujospūdis nedidėtų, 
medicina reikalauja normaliai 
— liesai, vegetariškai maitin
tis, be druskos apsieiti, nesi-
nuodyti kofeinu, nikotinu, 
svaigalais, sunormuoti kūno 
svorį, gydyti visas turimas ne
galias ir darbą didžiausia gė
rybe, o ne prakeikimu laikyti. 

Bet tu surask nors vieną iš 
mūsų, pildantį Dešimt Dievo 
įsakymų. Veltui tokio ieškosi, 
pildant minėtus mediciniškus 
įsakymus, atsikratant drau
gystės su padidinto kraujo
spūdžio giltine. 

„Svečiuose aš mediciniškai 
nusikalstu — sūriai, gausiai ir 

, riebiai prisivalgau", prisipa
žįsta vienas. „Gedulinguose 
pietuose visi valgome (ir ge
riame), ką draudžia daktarai", 
pasisako viena. „O mus, Lietu
von nuvykusius, pasitinka 
lūžta nuo trynių, taukų, mėsų 
ir pilstuku stalai..." Tiesa, 
kaip yra, išsako kiekvienas ir 
kiekviena. 

Taip ir lieka gydytojo balsas 
tyruose, kai akli ir kurti ne
mato, negirdi, nes nenori ma
tyti ir girdėti apie su padidin
to kraujospūdžio giltine drau
gystės nutraukimą. 

„Tepk, drėbk taip, kad ne
spėtų nusivalyti — piršk ap
sileidėliams savisaugą nuo pa
didinto kraujospūdžio, vis vien 
kas nors prilips" — taip tvirti
na apsaugomoji medicina. To
dėl ir mes tęskime apšvietą, 
kaip stipriau tvarkytis su tuo 
tyliuoju žudiku, kuris yra pa
didintas — virš 120/80 krau
jospūdis. 

Kiekvienam būtinas 
kraujospūdžio 
pasitikrinimas 

Besitikrinant kraujospūdį 
pas gydytoją, dažnai jis yra di
desnis negu kitu metu. Už tai 
gydytojai pataria jį pasitikrin
ti savo namuose. Tik patiems 
tikrinantis sfigmomanometru, 
ne visada ir ne visiems pasise
ka, kaip reikiant. Elektroninis 
prietaisas nereikalauja stetos
kopo ir del to yra daugeliui 
patogesnis. Rankoje matavi
mas yra tiksliausias. Pirštuo
se ir rieše matavimas dažnai 
yra netikslus. Kai kurie gydy
tojai pataria naudoti brangų, 
100 dolerių vertės, aparatą, 
kuris automatiškai pripumpuo
ja orą į makštį, nes vien pats 
pompavimas gali paveikti 
kraujospūdį. Kai kurios ap-
draudos nuperka juos savo 
klientams. Bet pirma prieš 
juos perkant, reikia apie tai 
apdraudų pasiteirauti. 

Būk tikras, kad aparatas 
yra tikslus 

Taigi pasitikrink pas gydy
toją savo turimo kraujospū
džio aparato tikslumą. Taip 
patikrinti yra naudinga kas 
metai. Žiūrėk, kad ant rankos 
apklotas būtų rankos dydžiui 
atitinkamas. Yra visokių apa
ratų kraujospūdžiui matuoti. 
Geriausias ir brangiausias yra 
gyvsidabrį turintysis 

Ką daryt i , kai 
kraujospūdis y ra didelis? 

Jei su aparatu surandi savo 
kraujospūdį didesnį negu 
140/90, pasitark su gydytoju. 
Gal reikės sunormuoti kūno 
svorį, visai vengti druskos, ne
siimti darbuotis be poilsio per
traukų, nurimti ir tvarkytis 
su turimomis ligomis, o svar
biausia — tai liautis save žu
džius nikotinu, kofeinu, cho
lesterolio perviršiumi ir per 
riebiu maistu. Tik šitaip susi
tvarkius, visiems, ypač pensi
ninkams, geriausias pradinis 
vaistas yra česnakas. Jo visa 
galvutė ar kelios skiltelės kas
dien, pagal kraujospūdžio dy
dį, pritaikomos daugeliui be 
jokių nemalonumų, kraujo
spūdį sureguliuoja. 

Žinoma, gerai yra tartis su 
gydytoju ir jo patarimus tiks
liai išpildyti. 

Tik liaukimės šiuo reikalu 
kvailioję: negeiskime visų pir
ma vaistų, kai prieš tai reikia 
būtinai atlikti visą eilę darbų. 
Sėkmės! 

ALIEJUS NESUGYVENA 
SU PROSTATOS VĖŽIU 

Užgavėnėse kanapinis nuga
li lašininį, o medicinoje prie
šingai; lašininis (aliejus) nu
galabija kanapinį (vėžį). 

Tie vyrai, kurie valgo su 
daržovėmis — salotomis alie
juje tirpstanti vitaminą E, 
bent vienu trečdaliu (31%) nu
stumia nuo savęs tolyn prosta
tos vėžį, palyginus su tais vy
rais, kurie to su salotomis 
aliejaus nevalgo. Tai naudinga 
naujiena vyrams, nes pas 
amerikiečius vyrus dažniau
siai prostatoje surandamas vė
žys. Aišku, ne kitaip yra ir su 
lietuviais vyrais. Todėl su alie
jaus draugyste mūsų vyrai 
gali net visu trečdaliu mažiau 
vėžių savo prostaton įsileisti. 
Štai tikri faktai kalbamu rei
kalu. 

Suomių mokslininkai atliko 
tyrimus su 30,000 esančių 
tarp 50 ir 65 metų amžiaus, 
rūkorių ir susekė, kad 31% 
mažiau prostatos vėžiu sirgo 
tie suomiai, kurie kasdien 
ėmė vitaminą E per penkerius 
ar aštuonerius metus, palygi
nant su tais, kurie to vitamino 
nenaudojo. 

Dar to negana. Tie su vita
minu E draugai net 41% re
čiau mirė nuo prostatos vėžio. 
Suomijoje tuos tyrimus atliko 
suomių valstybinis vėžio ir vi
suomeninės sveikatos institu
tas. 

Tie tyrinėtojai mano, kad vi
taminas E vėžiui atsirasti lin
kusias ląsteles saugo nuo 
vėžinėmis išvirtimo. Dauguma 
vyrų turi savo prostatoje vė
žinių ląstelių, kurios užsilaiko 
pastoviai — būdamos neken
kiančios neribotą laiką. Kitos 
gi ląstelės išsivysto į nepikty
binius auglius, kurie gali virs
ti į gyvybei pavojingus prosta
tos vėžius. 

Kadangi vyrai, beveik metus 
ėmę vitaminą E, sumažino sa
vo prostatoje vėžio atsiradimą, 
tai įrodo, kad vitaminas E 
trukdo esamus neveiklius au
glius prostatoje pavirsti vėži
niais. Tyrimai bus tęsiami su 
nerūkoriais ir kitų tautų vy
rais. 

Aišku, kad išmintingieji mū
siškiai pasinaudos naudinga 
naujiena. Jie nerūkys ir val
gys daug vitamino E turinčio 
maisto, kaip kviečių daigai, ir 
jų stambi duona, riešutai, grū
dai, molasas, saldžios bulvės, 
mango, obuoliai, gervuogės. 

brakoli, špinatai, žemės riešu
tai. O taip pat ir aliejai: saulė
grąžų, sojos pupelių ir „saffla-
wer". 

Priedui dar imkime po vieną 
kapsulę vitamino E 400 vie
netų, o kam gresia prostatos 
vėžys — tegul toks ima dvi 
tokias kapsules to vitamino. 
Sėkmės! 

LIAUDIES MEDICINA 
PATARIA 

•Votis ir kitus pūlinius se
novėje gydydavo suminkštė
jusiu bičių pikiu. Išplotą plo
nu sluoksniu uždėdavo ant 
nesveikos vietos, šiltai apriš-
davo. 

•Votis galima gydyti tepalu 
pagamintu iš aliejaus, sviesto 
ir kiaulės taukų. Riebalus pa
kaitinus, (kol juose galima 
laikyti pirštą), įdėti bičių pi
kio ir maišyti kol pasidaro 
vientisa masė. 400 g imti 100 
g bičių pikio. Tepalą laikyti 
tamsioje, vėsioje vietoje. 

•Ant pūlinių, kad jie grei
čiau subręstų, dedamos piene 
virtos sutrintos pupų sėklos. 

•Ant pūlinių, furunkulų 
dedami paplotėliai, pagaminti 
iš pupelių miltų ir medaus. 

•Karštame piene sumirkyta 
ruginė duona greitina pūlinių 
subrendimą. 

ANTIOKSIDANTU 
ŠALTINIS 

Alyvų aliejus turi keleriopą 
reikšmę žmogaus mitybai. 
Viena, jis vertingas dėl to, 
kad turi mononesočiosios rie
balų rūgšties oleino, kuri vy
rauja ir žmogaus organizmo 
riebalų sudėtyje. Alyvų alie
juje, priklausomai nuo jo 
rūgšties, būna 56-84proc. olei
no rūgšties ir 3-21 proc. linolo 
rūgšties, pasižyminčių choles
terolio koncentraciją maži
nančiu kraujo plazmoje veiki
mu. Alyvų aliejus paprastai 
yra gaminamas iš alyvų vai
sių spaudimo būdu, nenaudo
jant jokių chemikalų. JAV-ose 
tai pažymėta „cold press" ant 
aliejaus butelių. Kitų aliejų, 
kurie gaminami iš sėklų, ga
myba yra sudėtingesnė. 

Alyvų aliejus yra natūralių 
antioksidantų šaltinis. Jo su
dėtyje būna nuo 50 iki 800 mg 
polifenolių viename kilograme 
aliejaus, priklausomai nuo 
auginimo, vaisių sunokimo, 
gamybos ir laikymo sąlygų. 
Jau vien dėl polifenolių veiki
mo jam būdingos antioksida-
cinės savybės. Be to, alyvų 
aliejuje yra vitamino E, sau
gančio riebalus nuo oksidaci
jos ir pačiame aliejuje. Pasta
ruoju laikotarpiu alyvų alie
juje atrastos medžiagos, ypač 
aktyviai saugančios nuo ok
sidacijos polinesočiąsias rie
balų rūgštis. Tai eleuropei-
nas ir bidroksitirozolis, kurių 
daugiausia būna ekstraskai-

Draugystė Nemuno pakrantėje... 

LIETUVIAI IR ŠVEDAI 
MOKYSIS SENŲJŲ 

VERSLŲ 

Pirmąjį liepos dešimtadienį 
Kuršių nerijoje vyksiantis 
tarptautinis Lietuvos ir Švedi
jos jaunimo mainų projektas 
„Kelionė per Kuršių neriją" 
baigsis Gotlando kultūros die
nomis Neringoje. Šiuos spe
cialius kultūrinio turizmo pro
jektus rengia Neringos miesto 
savivaldybė ir Neringos tarp
tautinių komunikacijų cent
ras. 

Kelionė pėsčiomis per Kur
šių neriją pradeda tokių kelio
nių po Kuršių neriją ciklą. 
Pėsčiomis keliaus 30 Lietuvos 
ir Švedijos moksleivių. Juos 
lydėsiantys Kuršių nerijos val
stybinio parko darbuotojai 
supažindins jaunuosius ke
liautojus su unikalia vietos 
augalija ir gyvūnija, muziejų 
eksponatais;. Pirmą dieną ke
lionės dalyviai eis nuo Smil
tynės iki Juodkrantės, pajūry
je rinks Šiukšles, iš jų kurs in
staliacijas ekologijos temomis, 
vėliau Juodkrantėje surengs 
parodą „Saugokime Baltijos 
jūrą". Kelionės dalyviai viešės 
Pervalkoje, Preiloje, susitiks 
su gyvenviečių seniūnais, 
mokslininkais, dalyvaus semi-
naruose-diskusijose, plauks 
žvejybiniais laivais į marias. 
Liepos 7-ąją keliautojai pa
sieks Nidą. Moksleiviai daly
vaus seminare „Neringos 
miesto ir Gotlando salos jauni
mo bendradarbiavimo per
spektyvos", rengs koncertus, 
vakarones, susitiks su tapybos 
plenero dalyviais — Vilniaus 
dailės akademijos studentais 
ir dėstytojais. 

Liepos 8 d. į Neringą atvyks 
delegacija iš Švedijos Gotlan
do salos. Joje bus ūkininkų, 
turizmo organizatorių, restau
ratorių, muziejininkų, švieti
mo darbuotojų. Pasak rengėjų, 
Gotlando kultūros dienos Ne
ringoje — tai puiki galimybė 
Neringos gyventojams ir sve

čiams susipažinti su šia uni
kalia Švedijos sala, jos meni
ninkais, senaisiais verslais, 
kultūros ir meno paveldu. Lie
pos 9 d. Neringos savivaldy
bėje bus pasirašoma bendra
darbiavimo tarp Gotlando ir 
Neringos sutartis. Vėliau Ne
ringos miesto istorijos muzie
jaus kiemelyje vyks simpoziu
mas „Baltijos jūros šalių re
giono senoviniai verslai ir jų 
tradicijos". Lietuvių ir švedų 
muziejininkai, žvejai demonst
ruos senuosius verslus: žies' 
keramikos dirbinius, megs 
žūklės tinklus, pins iš vytelių. 
(Elta) 

ŠOKIAI AMBASADOS 
KIEME 

Saulėtą liepos 2 d. popietę 
Didžiosios Britanijos ambasa
dos Vilniuje kiemas tapo sma
gių šokių vieta. 

Aštuoni vyrai iš grupės 
„Cam Valley Morris" čia rodė 
tradicinius angliškus šokius, 
kuriuos pagyvino jų rankose 
laikomos lazdos ir skepetos, 
taip pat ant kelnių pritvirtini 
varpeliai, kurių garsas, kaip 
sakoma, atbaido piktąsias 
dvasias. 

1981 metais susibūrusi gru
pė į Vilnių atvyko dalyvauti 
folkloro festivalyje „Baltica", 
kuriame jie koncertavo ketvir
tadienį. Šokėjai \ Lietuvą buvo 
atvykę ir prieš dvejus metus 
— tada jie koncertavo Mari
jampolėje ir taip pat ambasa
dos kieme. 

Vyriškių atliekamas Morris 
šokis, pasak istorinių doku
mentų, buvo šokamas dar XV 
amžiuje. Manoma, kad šokio 
kilmė susijusi su pagoniš
komis apeigomis. Pasak gru
pės narių, Morris šokis bū
davo atliekamas per Sek
mines, kai žemės ūkio darbus 
atliekantys vyrai šokdavo že
mės šeimininkui. 

Paties pavadinimo — Morris 
— kilmė nėra tiksliai žinoma, 
bet spėjama, kad šis žodis 
galėtų būti kilęs iš žodžio 
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„mauras", bes šokėjai tamsiai 
nusidažydavo veidus. Nors to
kios tradicijos kai kur laiko
masi ir dabar, į Vilnių atvyku
sieji šokėjai veidų nesidažė. 

Grupės šokėjų kostiumai at
spindi XVII amžiaus dra
bužius. Tai — kelnės iki kelių 
ir balti marškiniai. Tokius, 
drabužius kaimiečiai dėvė
davo per šventes. 

Šios šokėjų grupės nariai gy
vena Somerseto grafystėje 
Pietvakarių Anglijoje. Grupės 
pavadinimas „Cam Valley 
Morris" susideda iš šokio pa
vadinimo ir Kem upelio, kurio 
ištakos yra Somerseto gra
fystėje, slėnio pavadinimo. 
(Elta) 

AKMENS SKULPTŪROS 
KURŠIU MARIŲ 

KRANTINĖJE 

Dar aštuoniolika darbų pa
pildys akmens skulptūrų par
ką, kuriamą Juodkrantėje, ša
lia naujosios Kuršių marių 
krantinės. Darbų autoriai — 
trečio tarptautinio akmens 
skulptūrų simpoziumo „Žemė 
ir vanduo" dalyviai iš Lietu
vos, Švedijos, Vengrijos ir Vo
kietijos. Simpoziumas vyko 
Juodkrantėje. Gegužės 28 die
ną, įvyko simpoziumo uždary
mo iškilmės. 

Architekto Ričardo Krišta-
pavičiaus suprojektuota Kur
šių marių krantinė Juodkran
tėje pradėta statyti 1995 me
tais. Jos ilgis — 2 km 400 m. 
Skulptūros išdėstytos 800 
metrų ilgio ruože. 

Pirmasis simpoziumas „Že
mė ir vanduo" Juodkrantėje 
buvo surengtas 1997 metais. 

EUGENEC DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Larwn, IL 
Pirmas apyl. su htortrmrestėrn un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dano* 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami abaoSuctai punJctusisi 
Susitarimui (kafcėti angliškai) 

Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7«h Ava., rtctory Hfc, B. 
Tel. (706) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robarts Rd, Hictoiy Haa, IL 
1 myka \ vakarus nuo Mariem Ava. 

TaL (708) 586-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, HD, S.C. 
Specialybe - Vidaus fcgų gydytojas 

Kanams IstuvHkai 
6918 W. Archer Ave.Sts.5ir6 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0864 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Hetuvttkai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166E.Supertor,SuMe402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

ARAS2LIOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS -CHIRURGIJA 
1020 E-Ogdan Ava., Sulla 310 

Neparves, IL 60583 
•' Tel. (630) 527-0000 

3825 rftgNsnd Av*., 
Towrsr1.Siate3C 

Oosmert Grove. IL 60515 
Tai (630) 4360120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos/Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
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driame („extra virgin olive 
oil") alyvų aliejuje. 

Pastaruoju metu literatū
roje skelbiama, kad alyvų 
aliejuje esantys polifenoliai 
mažina trombocitų agregaci
ją, skatina azoto oksido pro
dukciją ir gali moduliuoti 
trombo susidarymą, uždegi
minius procesus ir pan. 

Tuos kraštuose, kur alyvos 
brandinamos ir žmonės gau
siai naudoja maistui alyvų 
aliejų, retai sergama širdies 
ligomis ir mirštamumas nuo 
jų labai mažas, nors riebalai 
sudaro net 40 proc. jų maisto 
davinio kaloringumo. Mano
ma, kad to priežastis yra gau
sus naudojimas natūralių an
tioksidantų, kurių ir gausu 
alyvų aliejuje. 

(„Mokslas ir gyvenimas", 
1999 m. Nr.2) Didiioaioa Britanijos ambasada Vilniuje. Nuotr Eltos 
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LIETUVIŲ CHARTOS 
SUKAKČIAI 

Lietuvos R e s p u b l i k o s prez idento Valdo Adamkaus kal
ba, pasakyta 1999 m e t u l i epos 17 d i eną Huettenfelde, 
Vasario 16-osios g i m n a z i j o j e , L i e tuv iu C h a r t o s 50-mecio 
minėjime. 

Prabėgus pusei amžiaus , 
vėl esame Vokietijoje. Valsty
bėje, kuri po antrosios sovietų 
okupacijos ne v ienam Lietu
vos piliečiui tapo la ikina ar 
nuolatine antrąja tėvyne. 
Esame gimnazijoje, kurioje, 
Vokietijos valdžios remiami, 
gimtosios kalbos ir kul tūros 
pagrindus įgijo š imta i lietu
vių jaunuolių iš įvair iausių 
pasaulio šalių. Už buvusią ir 
esamą paramą šiai mokyklai 
šiandien norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti mūsų iškilmes pa
gerbusiems Vokietijos val
džios atstovams. 

Lietuvių C h a r t a prieš pen
kiasdešimt metų nubrėžė sa
vitos pasaulio bendruomenės 
— lietuvių poli t inės išeivijos 
— gyvenimo ga i res . J i nusa
kė šios bendruomenės paskir
tį, nužymėjo j ą telkiančias 
vertybes ir idealus . Išeivijos 
likimą Char ta nea tsk i r iamai 
susiejo su pavergtos tėvynės 
likimu, su i lgamete jos laisvės 
byla. 

Šiandien švenčiame Lietu
vių Chartos jubiliejų, amžiaus 
bylą laimėję — t u r ė d a m i ne
priklausomą, demokra t in ia i s 
pagrindais tvarkomą, Lietu
vos valstybę. Ši esminė aplin
kybe ragintų mus naujų 
žvilgsniu pažvelgti ir į lietu
vių išeivijos nuei tą kelią, ir 
į galimas bendruomenės per
spektyvas. 

Atkurtą Lietuvos valstybin
gumą ne vienas pelnytai lai
kome svarbiu asmeninio gyve
nimo įvykiu, įprasminusiu 
lietuvių tautos , k a r t u ir lais
vajame pasaulyje gyvenusios 
jos-~<ialies, i lgametes pas tan
gas ; - aktyvią visuomeninę, 
kultūrinę ir poli t inę išeivijos 
veiklą. Šioje veikloje nestigo 
nuomonių įvairovės, pakako 
ir aštrių ideologinių ginčų. 
Bet niekada neabejota dėl es
miniu, daly ; ų — tau tos lais
vės ir valstybės nepriklauso
mybės. 

Buvome vieningi , šiuos 
idealus keldami ir gindami. 
Buvome Lietuvos piliečiai. Pi
liečiai be valstybės. Piliečiai 
be teisių. J piliečių bendruo
menę mus jungė tik įsisąmo
nintos pareigos bei pilietinė 
atsakomybė. J u n g ė Lietuvių 

gręžta į pamatinius , tautą ku
riančius, saugančius ir tę
siančius, veiksnius — kalbą ir 
istoriją, kultūros tradicijas ir 
taut inį solidarumą. 

Tąkar t lietuvybei išsaugoti, 
l ietuviškai kultūrai ugdyti 
buvo sukur ta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė. Ši organi
zacija, sutelkta bendrų tradi
cijų ir bendrų tautinių inte
resų pagrindu, atvirame de
mokrat in iame pasaulyje ieš
kojo ir a t rado gyvybingų lietu
vybės raiškos formų bei būdų. 
Steigtos ir remtos lietuviškos 
mokyklos, spauda, knygų lei
dyba, radijo laidos, sporto klu
bai, dramos ir operos teatrai , 
chorai, dainų ir šokių ansam
bliai, vaikų ir jaunimo organi
zacijos. 

Bendruomenės sukaupta pa
t i r t is , išmėginti darbo meto
dai išlieka šiandien reikalingi 
ir išeivijos, ir Lietuvos gyve
nimui . Manau, kad išeivių ug
dyta asmens įsipareigojimo 
et ika, taut inis solidarumas ir 
bendruomeniškumas tampa 
itin svarbūs dabartinei Lietu
vos visuomenei, jos pilietinei 
brandai . 

Išeivijos ir tėvynės ryšys. 
Tiesioginis ir dvasinis. J i s bu
vo bū t inas lietuvių išeivijai 
išlikti. J i s buvo reikalingas 
tėvynės laisvei atkurt i . Ma
nau , kad ir dabarties pasau
lyje šis ryšys nepraranda eg
zistencinės svarbos. Gyvybin
ga, kūrybinga išeivija gali ir 
tu r i būti įtakinga Lietuvos in
teresų gynėja. Stiprėjanti Lie
tuvos valstybė privalo tapti 
pat ikimu išeivijos kultūrinės 
gyvybės pagrindu. 

Mykolas Krupavičius yra 
teigęs, kad „politinės išeivijos 
vaidmuo pasibaigs tuomet, 
kai Lietuva atgaus savo ne
priklausomybę ir kai užuot 
išeivių pradės kalbėti savo 
žodžiu Lietuvos valstybinės 
įstaigos". Laikas parodė, jog 
toks spėjimas nebuvo teisin
gas. Išeivijos vaidmuo išlieka 
itin svarbus ir Lietuvos nepri-
lausomybę a tkūrus . 

Išeivių organizacijos nuvei
kė didelį, istorinės reikšmės 
darbą, kelis dešimtmečius 
keldamos ir gindamos Lietu
vos laisvės idėją tarptautinė-

Chartos — savi ta išeivijos je plotmėje. Šiandien Lietuvai 
konstitucija. 

Prieš pusę amžiaus , tvyrant 
netikrumui dėl a te i t ies , Lietu
vių Charta tapo mūsų laisvės 
ir tapatybės ga i rėmis , patvir
tinusiomis mūsų dvasinę vie
tą, mūsų t au t inę ir pilietinę 
savimonę. Iškilus istorinei bū
tinybei, buvo da r kar tą atsi-

reikia politinės išeivijos tai 
kos tautos laisvei ir valstybės 
nepriklausomybei užtikrinti. 
Sėkmingai mūsų šalies integ
racijai į Vakarų saugumo 
s t ruk tū r a s gali turėti įtakos 
ir Lietuvos žingsnius remian
tys išeivių bendruomenių bal
sai . Nuoširdžiai dėkodamas 

Gražioji Kernavė — Pajautos slėnis Nuotr Eltos 

kraštų bendruomenių asto-
vams už ligšiolinę Lietuvos 
valsybei teiktą šios srities pa
ramą, tokios paramos norė
čiau prašyti ir ateityje. Ma
nau, kad šiuo metu išeivija 
neturėtų atsisakyti kadaise 
prisiimtos pilietinės pareigos 
— atstovauti Lietuvai pasau
lyje, ginti jos interesus. 

Lietuvai buvo ir lieka reikš
minga išeivijos socialinė bei 
kultūrinė parama. Lietuvių ir 
Tautos fondų, išeivių šalpos 
organizacijų bei privačių as
menų teikiama pagalba krašto 
žmoėms ir institucijoms pade
da įveikti dabartinius mate
rialinius sunkumus, skatinta 
imtis reikalingų visuomeni
nių iniciatyvų. Esu tikras, 
kad Lietuvos partijoms skirtos 
išeivijos lėšos nemažai prisi
dėjo prie lietuviškos parla
mentinės demokratijos su
stiprėjimo. Išeivijos moksli
ninkai ir kultūrininkai vien 
per pastarąjį dešimtmetį sva
riai įtakojo Lietuvos kultūros 
ir švietimo raidą. 

Atkurtas Vytauto Didžiojo 
universitetas, Algirdo Juliaus 
Greimo, Marijos Gimbutienės, 
Vytauto Kavolio, Jono Meko 
kultūriniai projektai — tai tik 
dalis šios įtakos pavyzdžių. 

Ir vis dėlto jaučiu, kad daug 
išeivijos galimybių ir intelek
tualinių jėgų padėti Lietuvai 
dar lieka neišnaudotų, kad 
daugeliu galimybių nepajėgia 
pasinaudoti pati Lietuva. Ir 
atvirkščiai — Lietuvos para
ma užsienio lietuvių švieti
mui ir kul tūrai toli gražu nė
ra pakankama. 

Išeivijai lieka svarbus už
davinys išlaikyti lietuvybę — 
visų pirma, ugdyti, brandinti 
vaikų ir jaunimo lietuviškąją 
tapatybę. Derėtų ieškoti būdų, 
kaip efektyviau išeivijos švie
timo reikalais galėtų talkinti 
Lietuvos valstybės instituci
jos, aukštosios mokyklos. Ži

nau, kad per pastaruosius 
metus šioje srityje nemažai 
padaryta. Vis dėlto manau, 
jog užsienio lietuvių jaunimui 
daug plačiau duris turėtų at
verti Lietuvos universitetai, o 
gal ir net gimnazijos. Tebėra 
neišnaudotos vasaros studijų 
ir kultūrinio turizmo Lietu
voje galimybės. Esu įsitikinęs, 
kad krašto valstybinės insti
tucijos turėtų į darbą priimti 
kur kas daugiau Vakaruose 
mokslus baigusių išeivijos 
jaunuolių. 

Čia gerokai didesnį darbą 
galėtų nuveikti ir Lietuvos 
vyriausybės neseniai įsteigtas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras. 

Manau, kad kol kas nei Lie
tuvos valstybės, nei tradicinių 
išeivijos organizacijų pakan
kamo dėmesio nesulaukia 
naujieji lietuvių išeiviai. Ma
žai ką žinome apie tūks
tančius iš tėvynės į Vakarus 
atvykusių žmonių. Būtų ap
maudu, jei jų ir jų vaikų ry
šys su lietuvių kultūra bei 
Lietuvos pilietiniu gyvenimu 
nutrūktų. 

Pasaulio politinės permai
nos lėmė ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pokyčius, jos 
veiklos plėtrą. Pagaliau ši or
ganizacija tapo iš tikrųjų Pa
saulio Lietuvių Bendruo
mene, jungiančia ne tik Va
karų, bet ir pokomunistinių 
Rytų lietuvius — ir išeivius, 
ir tremtinius. Jau keletą me
tų Bendruomenės atstovybė 
prasmingai veikia Vilniuje, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmuose. 

Manau, kad ir pirmosios, ir 
dabartinės Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovų kelio
nės į tremties vietas, viešna
gės pas Sibiro tremtinius turi 
simbolinę prasmę. Bet vien ja 
nederėtu pasitenkinti. Esu 
įsitikinęs, kad Lietuvos vals
tybė galėtų būti kur kas dė-

Danutė Bmdokienė 

Mažas žingsnis — 
didelis šuolis 

mesingesnė Rytų kraštų lietu
viams, tremtiniams, jų vai
kams ir anūkams. Talkindami 
jiems, beje, kaip ir už Lietu
vos gyvenantiems etninių že
mių lietuviams, turėtume tęs
ti ir plėtoti, jau prieš kurį lai
ką pradėtą, bendrą Lietuvos 
valstybinių, visuomeninių in
stitucijų ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės darbą. 

Gyvename sparčiai kintan
čiame pasaulyje. Nuotoliai 
tarp kraštų ir žmonių nuolat 
trumpėja, sienos nyksta. Lie
tuva tampa atvira visuomene 
atviroje tarptautinėje erdvėje. 
Atrodo, kad ateityje ribos tarp 
Lietuvos ir išeivijos žmonių 
bus vis mažiau pastebimos. 
Bet Lietuvos laisvei, jos isto
riniam išlikimui buvo ir visa
da bus reikalingas tautinis 
krašto ir pasaulio lietuvių so
lidarumas, laisvo asmens įsi
pareigojimas savo tėvynei, jo 
gerovei. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veikla šiomis 
nuostatomis nuosekliai rėmė
si, jas ištikimai gynė. Esu tik
ras, kad gins ir ateityje. 

Dėkodamas jums visiems už 
nuveiktus kultūrinius, visuo
meninius, politinius darbus, 
džiaugdamasis maloniais 
šiandienos rūpesčiais, su ben
druomenės ir tėvynės ateitimi 
sieju gražiausias viltis. Ma
nau, kad jas įgyvendindami 
esame bendraminčiai ir ben
dradarbiai. Esame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. 

Su gilia ir nuoširdžia pagar
ba sveikinu visus išeivijos lie
tuvius, kiekvieną jūsų su jubi
liejine Lietuvių Chartos šven
te. 

• Alvitas. Birželio 13 d. Al
vite buvo švenčiami Švč. Jė
zaus Širdies atlaidai, vyskupi
jos globėjo šv. Antano diena, 
apie 160 asmenų suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas. 
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Lygiai prieš 30 metų, liepos 
20 d., žmogus žengė pirmą 
mažą, atsargų žingsnį kitos 
planetos paviršiuje. Tuo pačiu 
tai buvo milžiniškas žmonijos 
šuolis į naujų atradimų aukš
tumas. 

Taip savo pirmąjį sėkmingą 
nusileidimą ant Menulio api
būdino astronautai Neil Arm-
strong bei Edvvin Aldrin. Tre
čiasis — Michael Collins, pa
silikęs Menulio orbitoje laukti 
po sėkmingos misijos į erd
vėlaivį sugrįžtančių savo ben
drakeleivių, kartu su NASA 
laboratorijų darbuotojais ir vi
su pasauliu, stebėjo šį istorinį 
įvykį. 

Ar galima žmogaus kelionę į 
Mėnulį pavadinti svarbiausiu 
šio šimtmečio pasiekimu9 Ar 
ji tik įsirikiuoja į kitus mokslo 
ir technikos atradimus bei 
išradimus, palengvinančius 
mūsų kasdieninę buitį, greito
jo susižinojimo pagalba apjun
giančius visas pasaulio vie
toves, sugrąžinančius sveika
tą, net atliekant svarbiųjų or
ganų persodinimus, prigydy-
mus?.. 

Deja, žmogus, sukūręs tuos 
technikos stebuklus, kartais į 
juos sudeda per daug pasi
tikėjimo, pamiršdamas, kad 
jie vis dėlto yra tik įrankiai 
įvairiems darbams atlikti. Pa
vyzdžiui, dėl per didelio pasi
tikėjimo kompiuteriais, ku
riais kaskart vis labiau remia
si mokslo institucijos, medici
na, komunikacija, verslo pa
saulis, j au tenka nuogąstauti, 
kad gali pasitaikyti rimtų su
trikimų šio šimtmečio galo 
būsimojo pradžios sąvartoje. 

Niekas negali paneigti, kad 
tas „žmonijos šuolis" nuo Že
mės iki Mėnulio yra vis tik 
nepakartojamas pasiekimas. 
Nepaisant, kiek toli į erdves 
ilgainiui žmogus nukeliaus, 
kurias planetas (ar žvaigž
dynus) aplankys, 1969 m. lie
pos 20 d. liks ryškus šviesulys 
visiems laikams. 

Žvelgdamas į nakties dangų 
ir jo skliautu keliaujantį mė
nulį, žmogus visuomet sten
gėsi atspėti, kas tai yra, iš ko 
padarytas, kaip atsirado, ko
dėl taip ištikimai lydi mūsų 
planetą. Dėl to teorijų ir le
gendų amžių būvyje prikurta 
tiek. kiek tautų, kultūrų, kiek 
toli galėjo pasiekti žmogaus 
vaizduotė: nuo mitologinės 
dievybės iki „sūrio": nuo iš
didžios merginos, su naščiais 
įtrauktos į mėnulį, iki Julės 
Vernes fantastiškų apysakų... 
Atsakymų iki šiol dar nesura
do nei as*ronomijos mokslas, 
nors j au 19 šimtmetyje pa
skelbta teorija, kad galbūt 

mėnulis „gimė- iš mūsų pla
netos, kai į ją erdvėse atsi
trenkė kažkoks pakeleivingas 
dangaus kūnas ir atskeli 
didelę masės dalį. Tyrinėjant 
astronautų parvežtų Menulio 
uolienų cheminę- sudėti, pas
taroji teorija jau nebeatrodo 
tokia tolima. Senoji lietuvių 
mitologija užsimena, kad Že
me esanti Saules ir Menulio 
duktė, jų meiles, pasibaigu
sios Menulio neištikimybe, 
vaisius. Dabar netrukus gali 
pasitvirtinti, kad ne Žeme yra 
Menulio duktė, o Mėnulis 
Žemės sūnus... 

Skrydžiai į Menulį pasibai
gė su ..Apollo 17" i astronautai 
Eugene Cernan. Ronaid 
Evans ir Harrison Schmitt). 
tačiau erdvių tyrinėjimas tę
siamas toliau. Tiesa. 1969 ir 
vėlesniųjų metų skrydžiai į 
kitas planetas ar tolimas erd
ves su astronautais nebuvo 
pakartoti, bet įvairus erd
vėlaiviai ir satelitai su instru
mentais nuolat kyla nuo 
Žemes, o jų surinktoji bei 
siunčiamoji informacija didi
na žmogaus žinojimo akiratį, 
ruošia dirvą neujiems atradi
mams. Šiuo metu nedidelis 
satelitas „Lunar Prospector" 
Mėnulio orbitoje atlieka svar
bius matavimus, o liepos 31 d. 
nukris ant jo paviršiau? — ne 
atsargiai nusileis, kaip astro
nautai , bet kris visu smarku
mu, atlikdamas paskutinį sa
vo trumpo ..gyvenimo' ekspe
rimentą: per pačius stipriau
sius teleskopus bus stebima. 
ar jo sudužimas neparodys 
vandens garų juostos. Tai 
turėtų padėti atsakyti klau
simą, ar Menulyje gali būti 
sušalusio vandens.' 

Manoma, kad iki 2004 m. 
250 mylių virš Žemės bus 
baigta statyti erdviu stotis, 
kurios statybą vykdo 11 vals
tybių. Stotis sversianti apie 
vieną milijoną svarų, bus 356 
pėdų pločio. 290 pėdu ilgio ir 
143 pėdų aukščio — joje vienu 
metu įvairius tyrimus galės 
atlikti iki 7 astronautų. Ame
rikai statyba turėjo kainuoti 
apie 8 milijardus dol.. bet 
NASA iki šiol jau sukišo du
kart tiek ir dar išlaidų galo 
nematyti. Tačiau tikima, kad 
pasiektieji rezultatai bus verti 
ir pastangų, ir doleriu. 

Žmonija taip pat dairosi į 
Marsą, svajoja apie kitus, kur 
kas ilgesnius skrydžius, tad 
verta prisiminti, kad visa tai 
prasidėjo „vienu mažu žings
niu Mėnulio paviršiuje" prieš 
30 metų. Kur ilgainiui tie 
žingsniai nuves, vargiai ir 
vaizduote gali aprėpti. 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Tęsinys 

Kai tik įžengiau pro du
ris, armonika už t renkė maršą. Iš mažens žinojau, kad 
muzikantai maršo veltui negroja. Kai eidavom j ves
tuves, tėvas visada duodavo kokią kapeiką, kad įmes-
čiau ir aš, bet šį sykį dingtelėjo, lyg ir nebūtų gražu 
tuoj viską versti pinigu, tai nusivilkau paltą, kurį tuoj 
iš manęs pagavo pati Banienė, o Banys ėmė tempti 
prie stalo. Vis tiek da r spėjau sustoti prie grojiko, pa-
sikrapščiau po švarką, paskum ėmiau ir išverčiau abi 
kelnių kišenes. Tai sukėlė daug juoko, net ir pats mu
zikantas apsikabinęs armoniką ėmė kvatoti. Nesu-
gaudžiau iš ko čia juoktis , tik, paskum išgirdau, kad 
su tuščiom kišenėm parodžiau ir labai verksmingą 
veidą. 

Tą vakarą pajutau beįsijungiąs į Bajorus. Vyresnieji 
šnekino ir klausinėjo apie daug ką, net ir apie tai ar 
matininkas negalėtų kuoliuką įkalti per kokį žingsnį į 
kitą pusę. Kai pasakiau tą pačią priežastį, kad nega
lėtų, kurią Vincas man išpasakojo, jie tik rankom nu
mojo, o Pranys Bložė, šiauriausio rėžio savininkas 
kirste užkirto: 

— Už pinigą padarytų. 
Aš kiek kauštelėjau. 
— Mano alga mažesnė už matininko, bet aš neda

ryčiau, — numečiau. 
— Kas daugiau gauna, dar daugiau nori, — ne

užsileido. 
— O kiek tamsta jau duotum, kad jis nors kiek pa

justų? Tūkstantį? Du? Dešimt? 
Visi susijuokė. 

— Pranys nė penkinės nepagailėtų, — Daukša įter
pė. 

— Norėtum, kad už porą vagų trigubai permo
kėčiau, — spyrėsi tas pats Bložė. 

— O norėtum, kad kas tau už dyką eitų vogti? — 
pašoko toks ūsočius, kurį tik pirmą sykį mačiau. 

— Ar aš noriu? Tik taip sakau, — į šalį nusuko ir 
Bložė. 

Taip toji kalba ir pasibaigė. 
Pašokę su jaunimu įsidainavom. Jie dainavo savo, aš 

pridėjau iš savo krašto, čia nedainuojamų. Prisiprašė, 
kad kokį vakarą kitą pamokyčiau dainuoti. Pasigedau 
gaidų. Vaikam atsivežiau, o jaunimui nieko. 

Ir Tina nustojo erzinusi. Kartais man imdavo rody
tis, lyg būtumėm kartu. Kur eidavau vis pažiūrėdavau 
į jos juodą sąsiuvinį, o grįžęs įrašydavau, kas nauja 
kur buvo atsitikę. Net ir tai, ko ji nebuvo spėjusi įra
šyti. Iki pavasario spėjau apeiti visus, kurie buvo ma
tininko Pranio plane ir Tinos sąsiuvinyje, tik Bajoro 
niekaip negalėjau pagauti. Kur praeidamas, vis už
sukdavau, bet durys visada buvo užrakintos maža spy
nele. Ir Tinai, matyti, su juo ne geriau sekėsi. Ties jo 
pavarde nebe rašalu, bet pieštuku buvo įrašyta: „vi

sam kaime vienintelis žmogus su kuriuo ne tik nemo
ku ką šnekėti, bet ir nesuprantu, kas jis — natūralus 
kaimo gudruolis cinikas ar pasimaišęs, sergąs kokia 
nervų liga, kurią gal tegalėtų apčiuopti koks geras 
nervų ligų daktaras. Tris sykius buvau pasigavusi. 
Atrodo lyg šnekėti nemokėtų. Pirmą sykį akėjo dirvą, 
tai suprantu — nenorėjo gaišti, bet kiti ir nenorėdami 
gaišti pašneka. Tada jis man pasirodė panašus į bu
vusį seminarijos direktorių. Ko jo beklaustum. jis vis 
atsakydavo vienu ar dviem žodžiais, labai panašiais į 
burbtelėjimą, o tas net neburbtelėjo, paragino arklį ir 
paskui akėčias nuėjo toliau. Kitą sykį iš miestelio ei
dama pasivijau. Aš šnekėjau, jis tylėjo. Retkarčiais 
murmtelėdavo kokį žodį, kad ne suprasti ne visada 
buvo galima, ką jis sako, ir vėl plepėjau viena. Kai 
neatsako į paprasčiausius klausimus vienai ir plepėti 
darosi nebe labai patogu, nors šiaip mano marmūzei 
lengviau klekėti negu tylėti. Kai skyremes. pasakė, 
kad užeičiau kada. Pasakiau, kad buvau ne sykį. bet 
vis durys buvo užrakintos, tada pasakė, kad dieną dir-

' ba lentpjovėje, bet vakare visada namie. Nežinau, ar 
vakare bočiau ėjusi, nebent neviena, o su kuo kitu. 
Trečią sykį, kai nė galvoti apie jį negalvojau, pamiške 
eidama radau ant tvoros sėdintį. Pasveikinau, at
sirėmusi į tvorą ėmiau šnekinti. Buvo nelabai patogu 
žiūrėti į viršų, o jis prisimerkęs ir savaip lyg šypso
damasis žiūrėjo tiesiai į akis. Ėme net rodytis, kad vi
siškai negirdi, ką šneku, bet žiūri taip. lyg norėtų pra
ryti. Pradėjo imti nejaukumas, o jis tuo tarpu praš

neko. Pirmą sykį. -Taigi sakei, kad daug s\kių norėjai 
užeiti, dabar esu namie, prašom. Užeikim'. dar pridū
rė, kai aš nesugriebiau ka pasakyti. Juk daug kur 
užeidavau, o čia suėmė baime, tai pasakiau: ..Kad šį 
sykį neturiu laiko. Einu pas Liauduką. Egzaminai čia 
pat, o jam nelabai sekasi uždaviniai. ..O kas egzami
nuos, ar ne pati?" — kažin kaip kreivai šyptelėjo „Ne 
visiškai. Bus inspektoriaus paskirtas atstovas ir kitu 
mokyklų mokytojai", aiškinaus ir norėjau ko greičiau
siai pabėgti nuo to smaliaakio vyro. taip netikėtai 
išmokusio kalbėti. „Vis tiek tie patys mokumai ir tie 
patys per metus mokyti vaikai. Ką čia man šneki. Ne
nori užeiti, tai ir sakyk, kad nenori", stačiai Lnrc. „Vis 
tiek. šį sykį atsiprašysiu. Kada nors po egzaminų. Ge
rai?" — mėginau šypsotis. „Negerai. Kada egzaminai 
bus. o man dabar pasišnekėti reikia. Matau, kad išsi
gandai. Nebijok, neišsikepsiu ir nesuvalgytu". „Ką čia 
dabar tamsta. Ko man tamstos bijoti, tik kad šį syki 
laiko neturiu. Tuo tarpu", pasakiau, porą žingsniu 
žengiau ir grįžtelėjusi atgal dar pridėjau: ..Gal rytoj" 
Gerai9" Man taip sakant jis nusmuko nuo tvoros ir 
žengė į mano pusę. Aš pagreitinau žingsnius, o jis ne 
tiek paleido gerklę, kiek suurzgė. „Nereikėtų ne kepti. 
tave ir žalią sudoročiau!" ir pasileido kvatoti. Mane 
sueme baime. Norėjau leistis bėgti, bet susilaikiau 
Ėjau tokiu pat žingsniu ir laukiau, kada išgirsiu jį at
sivejant, bet jis nesivijo. o aš į jo pusę nebepasisukau 
Pamačiau, kad moteris jį ne į pasišnekėjimą traukia 

fB.d 



4 DRAUGAS, 1999 m. liepos 20 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

NEPIGIAI ATSIEINA KANKINIO 
VAINIKAS 

KUN. VACLOVAS ALIULIS, MIC 

Sv. Tėvas Jonas Paulius II 
šių metų birželio 13 d. Var
šuvoje paskelbė palaimintai
siais du vienuolijų steigėjus ir 
108 kankinius. Regina Prot-
mann įkūrė seserų kotrynie-
čių vienuoliją ir pati pirmoji į 
ją įstojo, o našlaičių bei ligo
nių globotojas Edmundas By-
janovvskis, s lapta įkūręs Ne
kaltosios Marijos tarnaičių 
vienuoliją, liko pasaulietis. 
Abi šios vienuolijos Lietuvoje 
darbuojasi ir yra daug nusi
pelniusios. 

Šimto aštuonių kankinių 
būrys oficialiai vadinasi: Anto-
nis Julianas Nowowiejskis, 
Henrykas Kaczorovvskis. Ani
cetas Koplinskis. Marianna 
Biernacka ir j ų 104 bendrinin
kai. Bažnyčios Lenkijoje kan
kiniai 1939-1945 metais. Ke
turios pavardės parinktos ne 
atsitiktinai. Plocko arkivysku
pas A. J. \owowiejskis yra žy
miausias trijų vyskupų grupė
je. H. Kaczorovvskis — 52 die
cezinių kunigų. A. Koplinskis 
— 26 vienuolių kunigų, o 
močiutė M. Biernacka — 27 
vienuolių nekunigų ir pasau
liečių pulke. 

Prisipažinkime, kartais ma
nome: bepigu broliams len
kams skelbti palaimintuosius 
ir šventuosius, turint tautietį 
popiežių... Pagunda taip ma
nyti man praėjo, kai susipaži
nau su kankinių istorijomis. 
Hitlerines okupacijos metais 
Lenkija neteko apie 2.200 ku
nigų ir vienuolių, o ligi šiol te
buvo kanonizuotas Maksimili
jonas Marija Kolbė, beatifi-
kuotas Michalas Kozalis, įka
lintas 1939.11.07. nė trims 
mėnesiams nepraėjus po vys
kupo šventimų, trejų metų ir 
dviejų mėnesių kalinimo 
išsekintas. 1943.01.27 pribaig
tas nuodų injekcija. Jį tiesiog 
vadino kankinių mokytoju, 
nes daugeliui buvo švento 
kantrumo, atleidimo ir Dievui 
atsidavimo pavyzdys. 

Tėvo Kolbes ir vyskupo Ko-
zalio šventumo bylos leido api
brėžti nacionalsocialistinį re
žimą kaip tikėjimo persekio
toją, ir šio dalyko nebereikėjo 
įrodinėti svarstant vėlesnes 
bylas. Kai bus beatifikuota 
kankinio titulu bent viena so
vietinio ateizmo auka, taip pat 
nebereikės šios aplinkybės įro
dinėti svarstant kitas bylas. 
Yra beatifikuotos dvi ateisti
nio komunizmo Vidurio bei 
Rytu Europoje aukos: kroatų 

kardinolas ir bulgarų vysku
pas, bet greičiausiai pagal 
Šventųjų skelbimo kongrega
cijos nuostatus bus reikalau
jama atskirai dokumentais 
įrodyti (daugiau nei aiškų) 
faktą, jog ir sovietinis komu
nizmas buvo tikėjimo perse
kiotojas. 

Kankiniu oficialiai pripažįs
tamas, kam atimta gyvybė 
(kas nužudytas ar miręs nuo 
kaltinimo) persekiotojo valia: 
įn odium fidei — iš neapykan
tos tikėjimui. Tikėjimas čia 
suprantamas pilnutine reikš
me: fides quae per caritatem 
operatur — meile veikiantis 
tikėjimas. Minima neapykan
ta gali tiesiog taikyti į kurią 
krikščionių tikėjimo brangi
namą dorybę, todėl yra nea
bejotini krikščionybės kanki
niai, kas netenka gyvybes, 
gindamas skaistumą ar auko
damasis artimo meilei. 

Ir ką gi sako 108 kankinių 
bylos? Kiekviena buvo atskirai 
atidžiai išnagrinėta, patikrin
ta, ar iš tiesų tai buvo gyvybės 
auka del religinių motyvų (ne
gana patriotinių). Daugumas 
tų žmonių (vyriausiam 83 
metai, jauniausiam — 20) bu
vo pasižymėję artimo meilės 
darbais dar prieš suėmimą, ir 
visi didvyriškai ja pasižymėjo 
nelaisvėje. Du kunigų semina
rijų rektoriai ir trys vienuoles 

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

T. marijonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC (neseniai perrinktas antrajai ka
dencijai) specialioje audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II. š.m. liepos 1 d 

gyvybe sumokėjo už pagalbą 
žydams, kun. Zygmuntas Oi-
sarskis iš Liublino — už tai, 
kad neišdavė jį persekiojusių 
komunistų. Trys jaunesni ku
nigai vikarai žuvo. nes prisi
ėmė pagyvenusiems jų klebo
nams metamus kaltinimus. 
Savanoriai dėmėtąja šiltine 
sergančių kalinių slaugytojai 
ir slaugytojos: laisva valia į 
darbus vežamas moteris ir 
merginas palydėjusi pasaulie
čių apaštalavimo dalyvė mo
kytoja Natalia Talasiewicz; vie
toj nėščios marčios pasisiū
liusi būti Sušaudyta močiutė 
M. Biernacka: geras tuzinas 
kunigų, galėjusių išsigelbėti, 
jei būtų pasitraukę nuo pavo
juje esančių savo tikinčiųjų... 
Belieka nulenkti galvą ir ne
minėti, kad broliams ir sese-

SILUTES EVANGELIKU 
LIUTERONU 

BAŽNYČIOS 
RESTAURAVIMĄ REMIA 

VOKIEČIAI 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamente <KVAD'e) pasi
rašyta trišalė sutart is dėl šių 
metų Šilutės evangelikų liute
ronų bažnyčios avarinės būk
lės likvidavimo darbų finansa
vimo. Sutartį pasirašė 
KVAD'as, Šilutės evangelikų 
liuteronų parapija ir spec. pas
kirties UAB „Lietuvos pa
minklai". Departamentas ir 
Šilutės evangelikų liuteronų 
parapija bažnyčios tvarkymo 
darbams 199'J m. skyrė po 250 
tūkst. Lt. Pasirašant sutartį 
dalyvavo Vokietijos Šiaurės 
Elbės evangelikų liuteronų 
bažnyčios konsistorijos vice
prezidentas Henning Kra-
mer, kuris pasirūpino, jog Ši
lutės evangelikų liuteronų 
parapija gautų iš Vokietijos 
reikalingą finansinę paramą 

bažnyčiai gelbėti. 
KVAD'o direktorė Diana 

Varnaitė ir Vokietijos Šiaurės 
Elbės evangelikų liuteronų 
bažnyčios konsistorijos vice
prezidentas Henning Kramer 
pareiškė ketinimus ir 2000 
metais tęsti bilutės evange
likų liuteronų bažnyčios tvar
kymo darbus, skiriam ' >šas iš 
valstybės biudžeto bei gau
nant paramą iš Vokietijos. 

H. Kramer pabrėžė, kad Vo
kietijoje skiriamas didelis dė
mesys Klaipėdos krašto kul
tūros paveldui. 

Lietuvos evangelikams liu
teronams ir paminklosaugi
ninkams H. Kramer gerai 
pažįstamas, nes aktyviai daly
vavo restauruojant Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažny
čią, kurią vadina perlu ir ku
rios atkūrimo darbus vertina, 
kaip labiausiai pavykusį para
mos projektą Baltijos valsty
bėse. 
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rims lenkams lengviau pasie
kiamas altorius... 

Su Lietuva labiausiai susiję 
bent keturi iš to būrio; vienas 
minėtųjų vikarų, pasiaukoju
sių vietoj klebono, kun. Sta-
nislavvas Pyrtekas; buvęs Vil
niaus universiteto fundamen
tinės teologijos profesorius, 
paskui Trakų klebonas bei 
Vilniaus lenkų jaunimo dva
sios vadas kun. dr. Henrykas 
Hleboviczius; du marijonai ku
nigai: Antonis Leszczevviezius 
ir Jurijus Kaszyra, kurie savo 
noru pasiliko su Rnsicos apy
linkės (Baltarusija, į šiaurę 
nuo Drujos) gyventojais laukti 
tokio likimo, koks vėliau teko 
Pirčiupio žmonėms. Švelnų ir 
nedrąsų kunigą Kazyrą, tipiš
ką baltarusį, pažinau Mari
jampolėje kaip karo pabėgėlį 
1939 m. rudenį. Jis talkino 
Patašinės koplyčioje, Vytauta-
vos bažnytėlėje, paskui Žemai
čių Kalvarijoje, o 1942 m. grį
žęs į Drują, apaštalavo drauge 
su kunigu Leszczevvicziumi, 
parsivežusiu į tėvynę ketvirčio 
amžiaus darbo Rytų Sibire ir 
Mandžiūrijoje patirtį, 1939 m. 
davusiu pirmuosius įžadus. 
Drauge su šimtais gyventojų 
jie sudeginti 1943 m. vasario 
17-18 d. 

Melskimės ir kas kuo galė
dami prisidėkime, kad kilnieji 
Lietuvos kankiniai taip pat 
susilauktų altorių garbės ir 
mus drąsintų. Užtarti mus jie 
gali jau dabar. 

„Bažnyčios žinios", 
1999 m. N'r. 12 

PANEVĖŽIO „CARITUI" 
— 10 METŲ 

Vasario 13 d. Panevėžio vys
kupijos „Caritas" šventė savo 
dešimtmetį. Jubiliejinėje šven
tėje — konferencijoje dalyvavo 
visų vyskupijų „Caritas7' atsto
vai , Lietuvos „Caritas"' gene
ralinis direktorius kun. R. Gri
gas. Ta proga šv. Mišias 
aukojęs Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas per pamokslą akcen
tavo, kad „Caritas" yra būtent 
ta institucija, per kurią veikia 
Kristus, organizacija, tęsianti 
prieš du tūkstančius metų 
pradėtą Kristaus darbą — 
glausti tuos, kurie praradę 
pasitikėjimą žmonėmis ir viltį. 
Konferencijos metu kalbėjo 
vyskupas J. Preikšas, kun. R. 
Grigas, mons. J. Antanavičius, 
kleb. P. Adomonis. Prisimini
mais apie „Caritas" veiklos 
sunkias ir džiaugsmingas aki
mirkas dalijosi pirmieji šios 
organizacijos kūrėjai — ses. E. 
Marazaite ir kt. Beveik 50 
ištikimiausių „Caritas" talki
ninkų buvo pagerbti vyskupo 
garbes raštais ir vaikų pada
rytais molinukais. Šventės da
lyvius linksmino kaimo kapela 
ir vaikai iš Vaikų ir paauglių 
užimtumo centro. 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO NAVŲ, SVEIKATOS 
IP GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapous u Off Mgr AuKse 
S. Kane kalta lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTORS 

o«c (773) S86-59S9 
rtome (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

— 
Žmonės keičia gyvenamą vietą ir 
nori labai pigiai išparduoti 
daiktus. Komodas su veidrodžiais 
ir be veidrodžių, lovas, stalas, 
kėdes, vaikišką namelį - čiuožyklą, 
įvairius indus bei rūbus. Skambinti 
773-436-4943. «MOO 

PAULIAUS VI 
ENCIKLIKA — VIS 

TEBEAKTUALI 

Savo parašytoje pratarmėje 
naujai popiežiaus Pauliaus VI 
enciklikos „Ecclesiam suam" 
laidai, popiežius Jonas Pau
lius II aukštai įvertino savo 
pirmtako mokymą ir išreiškė 
gilų palankumą dialogui tiek 
Bažnyčios viduje, tiek ir tarp 
Bažnyčios bei pasaulio. Anot 
popiežiaus Jono Pauliaus II, 
„dialogo Bažnyčia" turi būti vi
siems žmonėms atvira Baž
nyčia, ji turi būti ištikima 
„tarnavimo žmonijai" misijai. 
Jis pažymėjo, kad enciklika 
„Ecclesiam suam" iki šiandien 
išsaugojo visą savo aktu
alumą. Joje, anot Jono Pau
liaus II. dialogo tematika, 
kurią iškėlė jau popiežius Jo
nas XXIII, buvo metodiškai 
pagilinta, nuosekliai išdėstant 
teologinius, psichologinius ir 
antropologinius dialogo aspek
tus. 

1964 metų rugpjūčio 6 dieną 
paskelbtoje encikhkoje „Eccle
siam suam", kuri buvo pirmoji 
Pauliaus VI enciklika, šis po
piežius tarsi išdėstė viso savo 
pontifikato programą. Naują 
enciklikos laidą gruodžio pa
baigoje išleido Italijoje vei
kiantis „Instituto Paolo VI". 

Prie trečiojo tūkstantmečio 
slenksčio Pauliaus VI encikli
ka turi būti skaitoma labai 
atidžiai, kad būtų suvoktos 
joje išdėstytos 'pranašiškos 
mintys' ir geriau suprastos 
Vatikano II Susirinkimo di
rektyvos", — rašė Jonas Pau
lius II savo pratarmėje. Po
piežius ypač pažymėjo savo 
pirmtako enciklikoje išreikštą 
mintį, jog „dialogas Bažnyčios 
viduje turi būti vedamas dar 
uoliau". Paulius VI rašė. kad 
jis su džiaugsmu ir pasitenki
nimu mato „Bažnyčios viduje 
ir jos su aplinka vykstantį dia
logą. Tačiau pagrindinis dar
bas dar laukia ateityje ir jis 
niekad neturi baigtis." Jonas 
Paulius II ražo, kadetas, kuris 
atidžiai skaito encikliką „Ec-
clesiam suam", pajunta joje 
išreikš ą meile Bažnyčiai, 
ypač pabrėžiant tris tarpusa
vyje susietus Bažnyčios gyve
nimo aspektus: bažnytinį są
moningumą, autentišką Baž
nyčios atsinaujinimą ir jos 
santykį su pasauliu. Trečioje 
enciklikos dalyje, pavadintoje 
-Dialogas", apibudinama ta 
Bažnyčios laikysena, kuria ji 
turi prisiimti ir dabartiniu is
torijos momentu. 

Kupiškis. Gegužės 16 d. 
Kupiškio Kristau.- Žengimo i 
dangų bažnyčioje giedojo i'a-
nevėžio vyskupijos jaunimo 
chorai. Jau ketveri metai jau
nieji choristai kasmet susiren
ka bendrais giesmei. Šiemet iš 
įvairių vyskupijos kampeliu jų 
atvvko beveik 400. 

Ieškome pilnaiaikės auklės 
Detroito priemiestyje Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
Tel. 313-408-1515. palikite žinutę. 
mes jums atskambinsime w?se 

JDS CONSTRLCTION 
Kitchens. Baths. Decks. Siding. 

Wood Floors, lntenor and Ex;erior 
Paintirtg. Also taking jobs in Beverly 
Shores Ac Union P:er. MI. Call John 
^Vaicekauskas, te!. 708-614-1859. 

Speak tinglish. 

Ieškome darbininkų 
statybos darbams. 

Skambinti nuo 6 v. v. arba 
palikti žinute. 

Tel. 708-387-9463. 

R. MIKUTAVIČIAUS 
PAMOKSLU 

F R A G M E N T A I 
Fragmentai pamokslų, kuni

go Ričardo Mikutavičiaus pa
sakytų 1996-1998 melais 
įvairiose Kauno bažnyčiose, 
skelbiami knygoje „Prisikėli
mas". Šią knygą dviejų tūks
tančių egzempliorių t iražu 
išleido ..Santaros" leidykla. 

Naujajame leidinyje skaity
tojams pateikiamas Evangeli
jos aiškinimas, j ie kviečiami 
filosofiškai pažvelgti į Senąjį 
bei Naująjį Tes tamentus , pa
mąstyti apie mūsų* istoriją ir 
gyvenimą. Pamokslus, kurių 
fragmentai pateikiami kny
goje „Prisikėlimas", kunigas 
R. Mikutavičius sakė Šv. My
kolo Arkangelo 'įgulos), šv . 
Gertrūdos, Aleksoto, Šv. Kazi
miero bažnyčiose bei Lietuvos 
žemės ūkio universiteto ko
plytėlėje. 

Pasak kultūros žurnalo 
..Santara" vyriausiojo redak
toriaus Romualdo Norkaus, 
„tai aukštos dvasinės kultū
ros, didelės erudicijos, mąs
laus, susirūpinusio žmogaus 
pasikalbėjimai su mumis". 

Knygos leidėjai, norėdami 
išsaugoti autoriaus kalbėjimo 
ir mąstymo autentiškumą, iš 
magnetofono juostelių šifruo

jamus tekstus redagavo mini
maliai. (Elta) 

ŠV. JURGIO CENTRAS 
BURIA JAUNIMĄ 

Neseniai Šiauliuose buvo 
įsteigtas Šv. Jurg io para
pijos bendruomenių cent
ras (JBC). Pasak jo direk
torės V. Klumbytės, centras, 
neformaliai praktiškai gyva
vęs j au keletą metų, „siekia 
atnaujinti parapijos'""gyve
nimą, suburti vaikus, jaunimą 
bei suaugusiuosius į vieną ti
kinčiųjų šeimą". Pradžią JBC 
davė Šv. Jurg io maldos gru
pelė, veikianti jau aštunti me
tai. Jos iniciatyva į centrą 
pamažu įsi t raukė vaikų, "jau
nimo ir suaugusiųjų chorai, 
įvairūs vaikų būreliai (dra
mos, dailės, užsienio kalbų ir 
pan.), „Caritas" ir kt. Centro 
iniciatoriai, kur ių yra per 30, 
organizuoja vasaros stovykla* 
vaikams ir j aunimui , semina
rus jauniesiems vadovams, 
įvairiomis formomis dirba su 
tėvais. Kiekvieną sekmadienį 
šios parapijos bažnyčioje vyks
ta Švč. Sakramento adoracija, 
vaikams laikomos atskiros šv. 
Mišios. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ATSAKYMAS Į 

A. SAGIENĖS LAIŠKĄ 

Aleksandros Sagienės 
laiškas .Drauge" — netikėtas, 
nemalonus. Niekad nė nepa
galvojau, kad mes kalbėsime 
„per laikrašti". Bet, pirštinė 
mesta... Pateikiu ištraukas iš 
mano rašytų laiškų A Sagie-
nei ir redaktorei D. Skersytei. 
Laiškai rašyti 1999 metų kovo 
— gegužės mėn:, bei šian
dieninį komentarą. 

„Visą medžiagą, kurią pa
naudoju, esu paėmusi tik iš 
faktinės, išspausdintos me
džiagos „Dirvoje" ar „Drauge", 
ar dar kur kitur. Nieko nepri-
kuriu. Paneigimų kituose laik
raščiuose neradau. Jei kokia 
smulki klaidelė įsivelia, o ji 
neardo visumos — nekreipkite 
dėmesio. Viena, ją galima pa
taisyti, o antra, jei smulkme
na, gal nesureikšminkime". 

„Turiu gyvenime tokią pozi
ciją — jei abejoju, buvo ar ne 
koks nors žmogus ten ar kitur 
— geriau paminėti. Todėl ma
tau reikalą atstatyti visus 
Jūsų išbraukymu8 ir apie Vai-
toniene, kuri įrašyta kiekvie
noje Jūsų programoje, ir apie 
M. Kazlauskienę. 40-mecio 
programoje aiškiai įrašyta; 
kad be šokėjų jų tėvų ir visuo
menės, ir visų kitų, gal ir 
„Grandinėlės" tokios nebūtų. 

Dėl išspausdintų laiškų 
kalbų (kalbama apie K. 
Poškaičio knygą apie J. Lingį 
„padarykime aslužėje rui-
mužį", Vilnius, 1996 m. Šioje 
knygoje yra išspausdinta daug 
L. ir A. Sagių laiškų, dalį jų ci
tavau — L.T.). Jie suteikia gy
vumo knygai. Kas iš to, kad, 
kai mes visi išeisime iš šio gy
venimo, nebus pasakyta tikro
ji tiesa. Tiesa, kuri gal kokį 
akimirksnį ir bus nemaloni, 
bet, eidama su komentaru — 
toks buvo laikas, tokie žmo
nės, toks supratimas, — padės 
suprasti daugiau tiems, kurie 
skaitys gal po 10 metų. Gy
venti ir boti visiems gera, taip 
nebūna. Man, rodos, kad Jūs 
gyvenote padorų gyvenimą, 
tad bijoti dabar pasakyti tiesą, 
o ne po kelių dešimtmečių, 
vargu ar protinga. Juolab, kad 
skaitant L.' Sagio atsakymus, 
matau jį patį — tiesmukišką, 
žinantį savo verte ir vietą. 
Tuos Jūsų laiškus skaitė ne 

vienas ir ne du, knygą nusipir
kę per Šokių šventę Lietu
voje". 

„Dėl šokėjų pavardžių. Visa 
tai, ką Jūs gaunate — juo
draštis. Vėliau, kai viską 
surašysiu į jaučio odą, turėsiu 
atrinkti, kad kuo mažiau kar
totųsi. Pastabos būtinos prie 
nuotraukų — kas, kur, kada. 
Tada ta knyga — albumas 
pagyvina įvykius, kuriuose tie 
žmonės dalyvavo. Žmones, ku
rie buvo kartu su Jumis, yra 
būtina minėti „dėl pagrindinių 
priežasčių; be jų nebūtų 
„Grandinėlės" vadovų ir pa
čios „Grandinėlės". Jums ne
patiko, kad per daug įvykių 
eina aplink. Man tos knygos 
rašymas — kūrimas yra tuo 
pat patrauklus, kad aš pama
tau įvykius, išeivijos kultūros 
istorįją, gyvenimą, kurio mes 
ten, Lietuvoje nepažinome, 
net ir nežinojome. Tik pasa
kodama plačiau apie įvairias 
akcijas, kuriose dalyvavote ar 
vyko aprašomuoju laikotarpiu, 
galiu duoti pilnesnį vaizdą, 
supratimą Lietuvos skaityto
jui, bei priminti čia esan
tiems". 

Visos mano suminėtos pa
vardės yra patikrinamos per 
kelis leidinius. 

„Pakartosiu — negalvojau, 
kad tiek laiko, jėgų, įtampos 
pareikalaus, ta knyga. Iškilo 
nauja problema. Jau spausdi
na „Draugas" neredaguotus 
puslapius, nes nebuvo kitos 
išeities. Tris mėnesius išgulėjo 
redakcijoje ir beliko tik — 
„dabar ar niekada". Pasirin
kau „dabar". Šventai tikė
dama, kad nebereikia A Sa
gienės peržiūrėjimo jų laiš
kams, pridėjau į rašinį. Taigi, 
dabar daug priekaištų iš Alek
sandros. Iš kur man žinoti, jog 
turėjau atsiklausti jau kartą 
spausdinto daikto? Pasau
linėje žurnalistikos praktikoje 
egzistuoja nuostata — infor
macijos šaltiniu laikoma nors 
kartą išspausdinta publikacija 
ir ja gali naudotis visi, neat-
siklausdami nieko, jei nėra 
specialių grifų — „visiškai 
slaptai" ar „tarnybiniam nau
dojimui" ir t.t. Po pokalbio su 
ja, sustabdžiau, kas įmanoma. 
Tai, ko prašė apie taut. šokių 
institutą Aleksandra, net ne
galėjau pakeisti, nes jau buvo 
išspausdinta. Nieko ten bai
saus, tai pagyvino, ne toks 

sausas rašinys. Blogesnis da
lykas, kad išspausdino ir apie 
žmones su pavardėmis. Taip, 
kaip K. Poškaičio knygoje... 
Aš, šiuo atveju, nesujaučiau 
kalta nė akimirką, o dabar, po 
pokalbio su ja, nežinau nė ką 
sakyti. Kitur, kur įmanoma, 
stengsiuos nebecituoti. Yra 
man ir keistų dalykų, kai iš
braukiamos pavardės, kurias 
paėmiau tiesiai iš to ar kito 
teksto. O aš noriu rašyti ir 
apie laikotarpį, ir apie žmones 
buvusius ne tik kartu, bet ir 
šalia ar tik praėjusius pro šalį. 
Jei būčiau tik biografas, tai 
gal ir rašyčiau labai siaurai, 
ar net nesiimčiau to daryti. 
Man neįdomu. Mano suprati
mu, suradau raktą — „Iš
eivijos lietuvių kultūros istori
ja. Grandinėlės ir Sagių in
dėlis į ją". 

Grįžtu prie to laiškelio — jis 
nekaltų nekalčiausias, jokio 
įžeidimo Čikagos žmonės ne
jaučia. Kalbėjau su kai kuriais 
„veikėjais", tai jie tik šypsosi, 
sako, kad taip ir buvo, o Sa-
gienė jau pergyvena, nes „ne
norėjo įžeisti Čikagos žmo
nių". Žino, kad tik 11 žmonių 
knygą apie J. Lingį užsisakė. 
Daugelis tą knygą pirko, 
būdami Lietuvoje per šventę. 
Taip pigiau. Žinojo, kad 
važiuos, tai ir neužsisakė. Ne
bus laiškų — knyga sausa. 
Negyva. Man pačiai neįdomu. 
Po tokių dalykų svyra rankos 
ir aš, atvirai sakau, netenku 
ūpo dirbti. O kad žinotum per 
kokį vargą, užsispyrimą tai 
darau. Pasikartosiu — negal
vojau kad tiek daug darbo 
padarysiu iki galo. 

Noriu, kad knyga atspindėtų 
laikmetį, kuris buvo be galo 
priešingas. Jei aš tik garbin
siu, paminėsiu tarp kitko, kad 
buvo puolamas, kas patikės? 
Tik faktai, faktai, faktai, cita
tos, kad ir kaip jums jos nepa
tiktų. Sutinku, kad citatų 
kalbą galima taisyti. Tiek to 
kalba, tada ir norisi cituoti 
tą „išlaikytą, be svetimybių 
kalbą... 

Būtų negarbinga, jei mano 
parengta medžiaga būtų ati
duota kitam žmogui ir jis ja 
naudotųsi kaip savo, tik su
keisdamas A su B vietomis... 

Apskritai, turėčiau padėkoti 
už A Sagienės laišką, nors 
gaila, kad ne man pirmai 
parašytą, bet „Draugui". Kaip 
ten bebūtų, pradžiai reklama 
visai nebloga. 

Ligija Tautkuvienė 
Chicago, IL 
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lt makes a world of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trtp travei to Lithuania 

easter and more cor*wrtent 

than SAS. From Chicago, we 

offer daity servtce to Vilnius wtth 

Just one hassie-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

oeparture gfces you a retoed mom-

mg arrfcal fcr buslness or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy — t day travei back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And wnether 

you fly Business Class 

v Eoonomy Oass, you can be 

sure our servfce w* be wortd-dass, 

and v** a»ow you to arrtve rested and 

refreshed - afl for a reasonabie f are 

Rnd out what a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travei Agent or SAS 

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

mation and spedal offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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DĖL UETUVOS ORDINŲ 

Neseniai džiaugiamės „Drau
ge" Violetos Rutkauskienės 
ilgu ir graliai iliustruotu 
straipsniu „Apdovanojimai 
Lietuvoje". 

Panašiai mus informuoja 
apie Lietuvos garbės ir pa
dėkos žymenis Algimanto As-
tiko knyga „Lietuvos ordinai, 
medaliai ir ženkleliai 1918-
1940". 

Tai gausiai iliustruota, 400 
puslapių knyga, kuri buvo iš
leista Vilniuje 1993 metais. 

Vartant šį stambų veikalą, 
kyla klausimų, apie kuriuos 
čia noriu prasitarti. 

1. Ordinų pavadinimais mes 
pagerbiame tik du Lietuvos 
valdovus: Gediminą ir Vytau
tą. Kodėl neturime Karaliaus 
Mindaugo ordino?! 

2. Kodėl neturime Mažvydo 
ir Čiurlionio ordinų?! 

3. Turime Vyčio ordiną. Tu
rime VLIKo ordiną. Šalia jų 
galėtų būti ir Aušros bei Var
po ordinai! 

4. Mūsų ordinai klasifikuo
jami į kategorijas arba laips
nius, kurių turime gal per 
daug! Kuris jų garbingesnis: 
pirmojo laipsnio, ar penktojo 
laipsnio? Tik iš nurodytų jų 
kainų sužinome, kad penkta
sis laipsnis yra žemesnis už 
pirmąjį laipsnį. 

5. Būtų gražu, jei ordinų 
pavadinimais pagerbtume ir 
Lietuvos moterį- Istorija rodo, 
kad ji to yra nusipelniusi! 

Mūsų ordinai galėtų pasi
puošti šiais moterų vardais, 
pvz. Morta — Lietuvos pirmoji 
karalienė, Mindaugo žmona, 
aktyvi krikščionė; Birutė — 
valdovo Kęstučio žmona, Vy
tauto motina; Gražina — le-
gendarinė Lietuvos karžygė; 
Emibja Platerytė (1806-1831 
m.) — pulkininke, sukilėlių 
vadė. Žr. Sruogienės „Lietuvos 
istorija", 794-796 psl., Čikaga, 
1956. 

Toks Lietuvos moterų prisi
minimas būtų ne vien mūsų 
padėka ir pagarba, bet kartu 
ir inspiracija! 

Kun. dr. E. Gerulis 
South Pasadena, FL 

GAILA IR GĖDA 

Liepos 8 dieną, lėktuvui pa
kilus iš Vilniaus oro uosto 
skrydžiui į Kopenhagą, prie

kinėse sėdynėse girdėjosi gar
sūs lietuvių kalba pasikal
bėjimai ir triukšmingas juo
kas. 

Vėliau Kopenhagos oro uos
te laukiant lėktuvo į Čikagą, į 
pripildytą salę įžygiavo trys, 
trumpais plaukais, jaunuoliai, 
nešini dviem dideliais bute
liais alkoholio. Įsitaisę ant 
grindų, trys jaunuoliai, pasi
keisdami gurkšnojo ir vis gar
siau lietuviškai kalbėjo. Ar
čiau sėdintys keleiviai kėlėsi 
nuo kėdžių ir traukėsi tolyn. 

Lipdami į lėktuvą, su rūpes
čiu galvojom, kas gi bus to
liau? Daugumai keleivių suli
pus į lėktuvą ir užėmus vie
tas, lėktuve pasirodė ir minėti 
trys jaunuoliai. Vienas kažko
dėl demonstratyviai- burnoje 
įsikandęs kažkokių banknotų, 
kiti atvyko su minėtais bute
liais. Patogiai įsitaisę lėktuvo 
gale ir toliau tęsė triukšmingą 
„balių". Netrukus prie jų pri
sistatė lėktuvo patarnautoja ir 
paprašė atiduoti ne tik bute
lius, bet įspėjo, jog jiems ne
bus patiekiamas alkoholis ke
lionės metu. 

Atrodo, kad tai nepatiko mi
nėtiems keleiviams ir, atvy
kus lėktuvo kapitonui su 
dviem pagalbininkais, jie buvo 
išprašyti iš lėktuvo. 

Jiems išeinant, lėktuvo ke
leiviai triukšmingai plojo. Vė
liau, kai lėktuvo kapitonas per 
garsiakalbį pranešė, jog šios 
rūšies keleiviai jo lėktuve nep
ageidaujami, keleiviai vėl su
kėlė ovacijas. 

Mums, lietuviams, buvo 
skaudu ir gėda matyti tokį 
mūsų tautiečių elgesį. Tiek 
daug gerų žmonių nori atvykti 
į Jungtines Amerikos valstijas 
apsilankyti, deja, negauna vi
zų. Kokiu būdu šitie jaunuo
liai sugeba gauti vizas į JAV 
ir kas mūsų laukia, kai jie pa
sirodys šioje pusėje? Matytas 
elgesys sukėlė gėdą, kad taip 
žeminamas lietuvių vardas. 
Tokių pas mus tikrai nereikia. 

Anatolijus Milunas 
Downers Grove, DL 

• Nesėkmės, kaip lianos, 
išbando gyvenimo medžio stip
rumą. 

• Dėl iškalto monetoje tau
tos simbolio žmogus lenkiasi 
pakelti ir vieną centą. 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 20 d., antradienis 

A. t A. 
ANTANUI NORUI 

taip anksti išėjusiam į Amžinuosius Namus, reiškiame 
gilią ir nuoširdžią užuojautą mūsų mielai sesei 
GENOVAITEI NORIENEI, netekusiai brangaus sūnaus 
ir sesei NUOLEI SEAMAN - brolio, bei visai šeimai ir 
artimiesiems. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Mirus 

A.tA. 
BARBARAI 

BLINSTRUBIENEI 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui mielajam 
TEODORUI, jų dukroms SEVERINAI bei DAIVAI, 
seserims STELLAI ir JADZEI ir jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems. 

Vytautas ir Bronė Bildušai 

Mylimai Motinai 

A.tA . 
APOLONIJAI JANONIENEI 
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui 
ANTANUI JANONIUI su šeima, giminėms Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

JAV LB Sunny Hills apylinkė 

A. t A. 
Inž. RIČARDAS ŽOLYNAS 

mirė Lietuvoje, Vilniuje. Jo broliui, mūsų klubo 
valdybos nariui KOSTUI, reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Daytona Beach Lietuvių klubo valdyba: 

O. Daržinskienė 

J Dauęėla 

O. Kreivėnienė 

A. Mažeikiene 

D. Šilbajvriene 

A. Šilbajoris 

PADĖKA 
A. t A. 

PRANAS GUSTAS 
Mūsų brangus vyras, tėvas ir senelis mirė 1999 m. 
balandžio 30 d., Los Angeles, CA. 
Gimė 1905 m. spalio 5 d. Meištų kaime, Bublelių 
valsčiuje, Šakių apskrityje. Jo žemiškieji palaikai bus 
pervežami laidojimui Lietuvoje, Kudirkos Naumiesčio 
kapinėse. 
Nuoširdi padėka mons. Algirdui Olšauskui už suteiktą 
paskutinį patepimą ir atnašautas gedulingas šv. Mišias. 
Dėkojame kun. Stanislovui Anužiui už rožinio maldas. 
Dėkojame muz. Viktorui Raliui už vargonų palydą, sol. 
Antanui Polikaičiui ir Rimtautui Dabšiui už giesmes. 
Nuoširdus ačiū visiems karsto nešėjams. 
Dėkojame Danutei Baltutienei už skaitymus šv. Mišių 
metu, Violetai Gedgaudienei už pravedimą atsisveikinimo 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, Vladui Gyliui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius. 
Ypatinga padėka Adelei ir Juliui Balsiams už rūpestingą 
Velionio lankymą ligos metu. 
Nuoširdus ačiū visiems pagerbusiems a. a. Praną savo 
dalyvavimu rožančiuje ir šv. Mišių aukoje. Dėkojame už 
pareikštą užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje, už 
užprašytas šv. Mišias ir aukas „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Liūdinčios: žmona Ona Gustienė, 

dukros Danutė Janutienė, 

Giedra Gustaitė, 

anūkės Daina ir Viltis Janutaitės. 

A. t A. 
BARBORAI 

BLINSTRUBIENEI 
mirus, jos vyrui TEODORUI, mieloms dukroms 
SEVERINAI ir DAIVAI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Janina ir Jonas Šalnai 

Neužmirštamam 

A. t A. 
JUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, mano gili užuojauta jo žmonai LIALEI, 
dukrelėms RIMANTEI ir jos šeimai, VIDAI ir jos vyrui 
DANIEL ir jų šeimai bei giminaičiams DANGUOLEI 
ir PETRUI GRIGANAVIČIAMS. 

Katarina Pečkaitienė 

A. t A. VERONIKAI 
POLIKAITIENEI 

po sunkios ligos užbaigus žemišką kelionę, likusiems: 
jos vyrui KLEMENSUI, dukrai ZITAI ROSYNEK. 
žentui RALFUI, sūnui RIMANTUI, anūkams ANDY. 
KRISTIN ir NTCHOLAS. seserims MARIJAI ir 
ANASTAZIJAI LINIENEI su šeima, broliui STASIUI 
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Elena ir Paulius Ilonai 
Vilnius. Lietuva 

i»l 

http://www.flysas.com


DRAUGAS. 1999 m. liepos 20 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresnių jų l ie tuvių centre 
..Seklyčioje" liepos 21 d., tre
čiadienį, 2 val.p.p. bus skaito
ma sveikatingumo paskaita. 
Pranešėjas - dr. Antanas Raz
ma vyresn.). Tema visiems 
aktuali - „Kaip prailginti 
žmogaus gyvenimą". Bus rodo
ma ir vaizdajuoste. Nepraleis
kite progos paklausyti paskai
tos, paklausinėti pranešėjo 
sveikatos rūpimų klausimų. 
nes jų niekada netrūksta! Bus 
ir bendri pietūs Atvykite! 

Č ikagos s k y r i a u s ramo
vė n a i rengia metine išvyka į 
gamtą. į International Friend-
ship Gardens ( Michigan City. 
IX i. urie nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos preziden
tams pasodintų eglių ir jų gar
bei pastatytų paminklėlių. 
Išvyka įvyks liepos 25 d., sek
madienį. Aplankymas, pager
bimas - 12 vai. Čikagos laiku. 

Rako s tovyklon autobu
s u vyks t anč ių skau tų i r 
skauč ių b a g a ž a s bus veža
mas sunkvežimiu. Daiktai bus 
priimami PLC. Lemonte, pir
madienį, liepos 26 d , nuo 6 iki 
8:30 vai, vak. Nuo kiekvieno 
stovyklautojo bus priimama: 
vienas lagaminas, viena su
lankstoma skautiška lovele ir 
miegmaišis/patalynė, nepriim
sime „Rubermaid" plastikinių 
db /" ; ir didelių lovų. Atsimin
kite, kad pakuojates skautiš
kai stovyklai. Vykstantieji sto
vyklon savomis priemonėmis 
patys rūpinasi savo bagažo 
gabenimu, jų daiktai sunk
vežimiu nebus priimami. Visi 
daiktai pažymimi šių spalvų 
kaspinėliais: „Aušros Vartų7 
..Kernavės" t. — geltonais, 
„Nerijos" t.— mėlynais. ..Li-
tuanicos" t. žemes skautai — 
žaliais, jūrų skautai — mėly
nais. Primename, kad autobu-
san bagažas nebus priimamas. 

Naujai i š le i s tas Š v e n t a s i s 
R a š t a s jau laukia savo skaity
tojų! Puikiai prel. prof. A. 
Rubšio išverstas, kietais virše
liais įrištas, daugiau kaip 
2,000 puslapių turintis Šv. 
Rašta> kainuoja 20 dol. Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
doi. 

T rad ic ine m e t i n ę J ū r o s 
d iena . š.m. liepos 25 d., sek
madienį, Union Pier, Mich., 
rengia Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje jūrų šauliai ir 
šauliai. Šventėje dalyvaja 
LŠSI Vadas M. Abarius," Det
roito „Švyturio", Čikagos Gen. 
T. Daukanto, „Klaipėdos" jūrų 
šaulių kuopos ir Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės šaulės 
ir šauliai. 

P r o g r a m o j e : 10:30 vai. r. 
..Gintaro" vasarvietėje JAV ir 
Lietuvos vėliavų pakėlimas. 

11 vai. r. vasarvietės rajone 
— gamtoje pamaldos. 

12:30 vai. p.p. — tarptau
tiniame ..Draugystės" sode
lyje, lnd. — Šaulių, Ramo-
vėnų. birutininkių tradicines-
metines Lietuvos Respublikos 
prezidentų pagerbimo apeigos. 
Po aukščiau minimų apeigų, 
visi kviečiami dalyvauti Union 
Pier Lietuvių draugijos ..Gin
taro" vasarvietėje rengiamoje 
gegužinėje. 

K r e i p i a m ė s į v i s u s geros 
valios žmones. Septyniolikme
čiui jaunuoliui Gyčiui Karaliu
kui susirgus reta ir labai sun
kia liga, reikalinga finansine 
pagalba. Visi galintys pagelbė
ti šiai nelaimės ištiktai šei
mai, siųskite savo aukas šiuo 
adresu: Palos Bank and Trust, 
12600 S. Harlem, Palos 
Hights, IL 60463 c/o Gytis 
Karaliukas. Trust account # 
492175 Att: Kathy 708-448-
9100. ext. 120. 

- irh<> didžkukuliais žurnalistus Lietuvoje vaišino Alma Adam
kiene. •; Pasaulio lietuvių centro gegužines švedus - darbščiosios šventes 

Nuotr Indrės Ti jūnėl ienės 

T a u r a g ė s l ietuvių k lubo N e p a m i r š k i t e , k a d j a u 
zinė įvyks sekmadienį, netol i „ D r a u g o " vasaros 

liepos 25 d.. 12 vai. Šaulių na- šventė gamtoje — t. marijonų 
rr,u<>.-.*> Čikagoje. Bus geras sodelyje, Čikagoje 'prie mūsų 

nuotaikinga Kosto dienraščio patalpų). J i 
Raman.i isk) muzika ir kitos ruošiama rugpjūčio 22 d., sek-
linksmybės. Gegužinė suteiks madionį. prasidės šv. Mišio-
progą a'sigaivinti ir paben- mis t. marijonų koplyčioj* 

moję Šaulių salė- 11:30 vai. r.. 12 vai. pietūs, at-
je. Visi maloniai kviečiami! 

Lie tuvių ki lmės j aun i 
mas , nuo 7 iki 16 metų. 
kviei iai - • yklauti Dai
navos jaunimo stovyklos ruo-

.oje „Lithuaman heritage" 
j kloję. Stovykla ruošiama 
nai ar visai lietuviškai ne

kalbantiems vaikams. Ši po
puliari stovykla prasidės sek

i n į liepos 25 ir baigsis 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d. 
Pasinaudokite proga malo
niai stovyklaujant susipažinti 
su savo lietuviška kilme, kul-
t i rn . papročiais ir tradicijo
mis Stovyklai vadovauja pa
tyrė vadovai. Informacijai ir 
registracijai skambinkite tel. 
630-257-2022 

A te i t i n inku da rbo d ienų 
studijų savaitgalis įvyks Dai
navoje rugsėjo 3-6 dienomis. 
Skambinkite Vainiui Aleksai 
tel. 708-442-5869 

ALYTAUS „DAINAVA" JAUNIMO 
CENTRE 

Lietuvos Vaikų vilties komiteto globojamos ir Shriner's ligoninėje gydo
mos mergaftes - jauniausia (2 1/2 m.) Kotryna Ašmenanė ir vyriausia 
(17 m.) Gabrielė Gervickaite - jaučiasi laimingos po pasisekusių kelių 
kojų ir rankų operacijų. Čikagoje išbuvusios daugiau kaip s mėnesius, po 
poros savaičių jos sugrįžta namo, Lietuvon. 

IŠ ARTI IR TOLI 
NEW YORKE 
PAMINĖTAS 

„ L I T U A N I C O S " SKRYDIS 

Legendinis lėktuvo „Litua-
nicos" skrydis per Atlantą pri
s imintas šventėje, kuri savait
galį surengta Brooklyn Floyd 
Bennet oro uoste. Būtent iš šio 
oro uosto prieš 66 metus paki
lo lėktuvas, kuriuo skrido Ste
ponas Darius ir Stasys Gi
rėnas . 

Specialiame stende buvo lei
dinių apie lakūnus Darių ir 
Girėną, taip pat jų kolegą Fe
liksą Vaitkų, dvejais metais 
vėliau irgi nesėkmingai mėgi
nusį įveikti atstumą iš Niujor
ko į Kauną. F. Vaitkui lėktuvu 
..Lituanica II" 1935 metais pa
vyko perskristi Atlantą, tačiau 
pasiekus Airiją, lėktuvas aple
dėjo, pritrūko degalų ir lakū
nas buvo priverstas nusileisti. 
Pa t s pilotas liko nesužeistas, 
bet lėktuvas buvo gerokai su
gadintas . 

Stende buvo rodomos nuo
t raukos iš žymiųjų lietuvių 
skrydžių, prieškario pašto 
ženklai, suvenyriniai ženkliu
kai bei dešimties litų bankno
tai , kuriuose pavaizduoti žy
mieji lakūnai. 

Per šventę buvo rodoma ir 
vaizdajuostė, sumontuota iš 
senų 16 milimetrų pločio kino 
juostelių. Joje vaizdais pasa
kojama apie tai, kaip S. Da

rius ir S. Girėnas rengėsi 
skrydžiui, dalyvavo renkant 
aukas. Vaizdajuostėje užfik
suota ir tai. kaip atrodė Soldi
no miške sudužusi „Lituani
ca". 

Lietuvių skrydžiui skirtame 
minėjime dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas Niujorke 
Petras Anusas ir pusšimtis 
vietos lietuvių. Užsienio lietu
vių žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas pasa
kojo apie lietuviu skrydžius 
per Atlantą, primindamas, jog 
kelionė vieną kartą vis dėlto 
buvo sėkminga Praėjus 60 
metų nuo pirmoj" ..Lituanica" 
lėktuvo skrydžio — 1993-iųjų 
liepos 17 dieną — niujorkie
tis Edvinas Veionskis savo 
pilotuojamu lėktuvu pasiekė 
Kauną, tik iš kito Niujorko 
apylinkės įsikūrusio oro uos
to. 

Atlanto pakrantėje, Brook
lyn, esantis Floyd Bennett oro 
uostas dabar jau nebeveikia. 

Šis oro uostas ypač išgar
sėjo ketvirtajame XX amžiaus 
dešimtmetyje. Be S. Dariaus 
ir S. Girėno, tą patį mėnesį 
sėkmingam skrydžiui aplink 
pasaulį iš jo pakilo VViley 
Post, o to paties mėnesio pa
baigoje jame nusileido dvi 
dešimtys italų flotiles orlai
vių. Oro uostu naudojosi ir dvi 
moterys lakūnės - Bėry! Mar-
kham ir Amelia Earhar t / Elta) 

Liepos 3 d., šeštadienį, 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre buvo 
didele šventė, nes garsusis 
Alytaus dzūkų ansamblis 
„Dainava", vykdamas į tarp
tautinį folkloro festivalį Dru-
mondville Kanadoje, LB Kul
tūros tarybos pirmininkės Ma
rijos Remienės ir Čikagos Jau
nimo centro tarybos pirminin
ko V. Momkaus pakviestas 
(nepaisant kelionės nuovargio 
ir vasaros karščių5 sutiko su
rengti koncertą ir mums, či-
kagiečiams. 

Puikiai žinome, kad dzūkai 
nuo seno garsėja savo daino
mis ir nuoširdumu. Tarp pu
šynų, ežerų ir upelių išsi
barstę dzūkų sodžiai apipinti 
ne tik dainomis, bet ir legen
domis bei padavimais. Tik pri
siminkime į mūsų partizanų 
žūtbūtinį pasipriešinimą pa
našią Pilėnų susideginimo is
toriją... * 

Dainavos krašto turtingas 
savitas folkloras iki šiol iš
likęs kaimo žmonių širdyse ir 
lūpose. „Dainavos" liaudies 
dainų ir šokių ansamblis įs
teigtas 1977 m. Danutės Plyt-
nikienės pastangomis, atlieka 
lietuvių liaudies dainas bei 
šokius, groja skudučiais, bir
bynėmis, skrabalais, kanklė
mis. Šiame neprofesionaliame 
kolektyve dalyvauja apie 150 
įvairaus amžiaus skirtingų 
profesijų žmonių. „Dainava" 

yra puiki liaudies tradicijų 
mokykla jaunimui — įdiegian
ti meilę savo kraštui. 

Per 22 gyvavimo metus ko
lektyvas surengė daugiau kaip 
1.200 koncertų Lietuvoje ir 
užsienyje: JAV, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Ispani
joje, Graikijoje, Vidurio ir Ry
tų Europos šalyse, Vietname. 
„Dainava" yra tarptautinės 
folkloro sąjungos C.I.O.F.F. 
narė. 

Šito pasaulinio garso an
samblio koncerto pasiklausyti 
prisirinko visa Jaunimo cen
tro salė žmonių. Programa 
buvo dviejų dalių, kiekvienos 
dalies trukmė — 35 minučių. 
Buvome sužavėti šokiais, dai
nomis ir muzika — viskas 
vyko taip sklandžiai — „lyg 
sviestu patepta". O visi salėj 
buvę žemaičiai buvo labai 
dzūkams dėkingi už taip „be 
klaidų" sudainuotą „Pempei, 
pempei..." 

Po koncerto ansamblio daly
viai ir koncerto klausytojai ty
los minute pagerbėm, į Ana
pus staiga pašauktą Jaunimo 
centro ilgametį „spiritus mo-
vens" a.a. Joną Paronį.- Po to 
„Dainavos" pirmininkas Ro
mualdas Ambroževičius, pa
dėkodamas už pakvietimą at
vykti į Čikagą, Jaunimo cen
tro tarybos pirmininkui V. 
Momkui įteikė į lininį rankš
luosti (vyniotą kepalėlį lietu

viškos duonos, kurią V. Mom-
kus pagarbiai pabučiavo. 

I sceną pakviestai LB Kul
tūros tarybos pirmininkei Ma
rijai Remienei taip pat buvo 
pareikšta padėka ir įteiktos 
dovanos. 

Taip pat padėkos žodžiu ir 
gėlėmis apdovanotos buvo (o 
jos atsilygino tuo pačiu) Jau
nimo centro valdybos pirmi
ninkė Marija Utz» Jaun imo 
centro valdybos vicepirmi
ninkė Kristina Likanderytė ir 
visus reikalus Jaunimo centre 
tvarkanti Skirmantė Migli-
nienė. Dzūkijos „Dainavą" 
sveikino Čikagos „Dainavos" 
atstovai: vadovas D. Polikai-
tis, D. Ilginytė ir A. Urbienė. 

Visus, sveikinimus baigė 
dosnusis geradaris dr. Jonas 
Adomavičius, kuris išreikš
damas savo susižavėjimą dai-
naviečių muzikos bei šokio 
populiarinimu visame pasau
lyje, apdovanojo kiekvieną an
samblietį (jų gi buvo 30) po 
šimtine „žaliukų" u a i p dr. J . 
Adomavičius dolerio vardą 
„sulietuvino"), o nuo „Alvu-
do" dar kiekvienam pridėjo po 
500 „Aspirino" tablečių. Kol 
ansambliečiams dovanas teikė 
prof. Juozas Ciparis ir Ričar
das Bendoraitis, publika sa
lėje dr. J. Adomavičiui sukėlė 
dideles ovacijas. Taip ir baigė
si tikrai šaunus ir nuotaikin
gas koncertas. „Dainava" spe
cialiu autobusu išvyko į Kana
dą Lietuvos vardo garsinti . 

Emil i ja E. V a l a n t i n i e n ė 

Po Alytaus „Dainavos" ansambno koncerto Jaunimo cente pn<: vieno stalo susėdo 
Magdalena Stankūnienė ir Pranė Šlutienė. 

ii k.- Gediminas Balukas, 
Nuotr. Edvardo bulaič io 

gaiva - - visą dieną, o. be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli. laimėjimai. Visi 
kviečiami, visi bus maloniai 
sutikti. Iki pasimatymo! 

Ryš ium su i š k i l m ė m i s 
pr ie g raž ia i a t n a u j i n t o 
t r a n s a t l a n t i n i ų l a k ū n ų Da
r i a u s i r G i r ėno p a m i n k l o 
Marquette Parke, š.m. rugsėjo 
19 d., sekmadienį, bus sustab
dytas eismas Californijos ir 
Lithuanian Plaza gatvėse. Po 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, ei
sena netrukdoma galės žy
giuoti link Dariaus ir Girėno 
paminklo. Grojant JAV karių 
orkestrui žygiuos visos lietu
viškos organizacijos. Paradu 
rūpinasi JAV kanų-veteranų 
Dariaus ir Girėno postas, va
dovaujamas Bruce Neberiezos. 
Visi prašomi pasižymėti šį 
renginį savo kalendoriuose ir 
rvžtisjame dalvvauti. 

UŽ PARAMĄ — AČIŪ 

1993 metais prie JAV LB 
Krašto valdybos socialinių rei
kalų tarybos įsteigtas „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi
te tas , kurio veiklos tikslas — 
šelpti Lietuvos vargstančius 
vaikus. 

Nemažai sunkiai besiver
čiančių daugiavaikių šeimų, 
našlaičių, globojamų vaikų 
yra nedideliame Širvintų ra
jone. Ne visos šeimos pajėgios 
aprūpinti vaikus būtiniausio
mis reikmėmis, todėl labai 
džiaugiamės, kad ..Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas 

padeda net 66 rajono vaikams. 
Per Gražinos Landsbergienės 
fondą globojami 8 vaikai, o per 
kaimo vaikų fondą — 58 vai
kai. Kiekvienam vaikui per 
metus yra skiriama 150 dole
rių, t.y. $0 litų per mėnesį. 
Yra šeimų, kuriose paramą 
gauna keli vaikai. Širvintiš
kiams pinigus aukoja V. A. 
Gureckai. L. Pauliukoni>. Kęs
tutis Pliuškonis, Nijole Drau
gelis, Kristina Nakas. J. Vil-
čiauskas. Juozas Doveinis, St. 
Joseph Parish. Janina ir Bro
nius Čikotai, A. Prunskis, P. 
Raškauskas ir Potter. Mari-
jann Hoeffest. Vanda Pruns
kienė, R. Mazoliauskas, B. 

Čyvienė ir kiti geri Amerikos 
lietuviai. 

Širvintiškių vardu dėkoju vi
siems, kurie dalinasi su Lietu
vos vaikais tuo, ką turi . Dė
koju komitetui: pirmininkei 
Birutei Jasaitienei, sekretorei 
Irenai Kairytei, iždininkui Al
binui Smolinskui, nariams — 
Danai Bazienei, Nijolei Mas-
koliūnienei, Sigutei ir Juozui 
Užupiams, Aldonai Šmulkštie-
nei ir kitiems administruojan
tiems Lietuvos vaikų šalpą. 
Pasaulis laikosi gerų žmonių 
ir jų gerų darbų dėka... 

Milda Po tn iūn i enė 
iš Širvintų 

Lietuvos Vyčių gegužines vaisęs pasižymėjo ne tik kokvt>>. ! • ir kiekvbe 
N'uotr Indrės Tijūnėlienės 

Vaikai iŠ Širvintų, gaunantys parama per Lii 
va Vachnvstrovič. Aldona Varhmi^trivičmte 

' . - N . l ' ! - , , r \ , i -' <t>. 
di T);uvii ant ki'm 

komife'.T Vv£.-mta> V K hmistrovičnis. Un i -
l-i'la \ K K-astroVH ir.luri'ila Ra upyte 

• O n a M o t i e j ū n i e n ė , 
Prescott, AZ. skiria $100 auką 
Lietuvos Tremtinių Grįžimo 
fondui „Lietuvos Naš la ič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 st. Str., Chicago, IL 
60629. «*, 

• Dr . J u l i u s Š m u l k š t y s 
pasidalins savo įspūdžiais apie 
Lietuvos politinį gyvenimą 
pranešime „Lietuvos politikos 
niuansai" sekmadienį, l iepos 
25 d., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje 12:15 vai. p . 
p. (t. y. po 1100 vai. šv Mišių). 
Visus maloniai kviečia „Sau
lute", Lietuvos va ikų globos 
būrel is . **" 

• M a l o n i a i k v i e č i a m e 
narius ir svečius į Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos f ALIAS) Čikagos sky
riaus ruošiamą t radic inę ge
gužinę, kuri liepos 25 d. 11 vai . 
ryte prasidės Rudaičių - Ma-
chertų vasarvietėje. 3848 Pon-
c h a r t r a i n , M i c h i a n a , MI, 
4 4 1 6 1 . Del s m u l k e s n ė s in
formacijos skambinki te Teo
dorui R u d a i č i u i , t e l . 630-
257-1868. *m 
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