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Į Vilnių atvyko Baltarusijos 
disidentas 

Vilnius, liepos 26 d. (.BNS) jos vadovu, A. Saudargas 
- Lietuva dar neskelbia savo sake, kad „yra ne viena tradi-

oficialios nuostatos dėl žy
maus Baltrusijos disidento Se-
mion Šareckij, kuris baimina
si galimų persekiojimų savo 
valstybėje, atvykimo į Lie
tuvą, tačiau ir nėra dėl to su
sirūpinusi. 

„Nėra jokios oficialios Lietu
vos pozicijos, nes oficialiai mes 
net nežinome, ar jis Lietu
voje", pirmadienį pasakė pre
zidentas Valdas Adamkus. Jis 
teigė „tik iš spaudos su
žinojęs", kad S. Šareckij, „kaip 
ir kiekvienas pašalietis turis
tas, lankosi Lietuvoje". „Tega
liu palinkėti jam sėkmingos 
viešnages", sakė Lietuvos va
dovas. 

Panašią nuostatą žurnalis
tams išdėstė ir užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. „Jis vieši Lietuvos val
stybėje, bet jis nesikreipė į 
Lietuvos pareigūnus ar insti
tucijas kokiais nors klausi
mais, tad ir pozicijos jokios 
nėra", žurnalistams teigė A. 
Saudargas. 

Paklaustas, ar Lietuva pri
pažįsta S. Šareckij Baltarusi-

Semion Šareckij 

Rusijos parduotuvė 
stovi Lietuvos 

teritorijoje 
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) 

— Lietuvai kilo įtarimų, kad 
bendrame su Karaliaučiaus 
sritimi pasienyje įrengta rusų 
parduotuvė stovi Lietuvai pri
klausiančioje teritorijoje. 

Be to, įtariama, kad per šią 
parduotuvę naktimis į Lietuvą 
yra gabenamos kontrabandi
nės prekes. 

Išsiaiškinti situacijos į Ra-
moniškių ir Pagraničnajos 
praleidimo punktą neseniai 
buvo nuvykęs Pasienio polici
jos departamento laikinasis 
vadovas Algirdas Stončaitis, 
praneša dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

Galutinai nustatyti, ar Ru
sijos prekybininkai yra įsibro
vę į Lietuvos teritoriją, pirma
dienį nusiųsti sienos ženkli
nimo tarnybos ir Valstybinės 
kartografijos ir geodezijos tar
nybos specialistai. 

Iš Karaliaučiaus srities taip 
pat atvyks atitinkamų tarny
bų pareigūnai. 

Jei teritorinė problema bus 
abipusiai pripažinta, ją bus 
mėginama išspręsti rugpjūčio 
12 d. rengiamame A. Stončai-
čio susitikime su Karaliaučiu
je esančios Rusijos pasienio 
kariuomenės vadu. 

Tačiau, „Lietuvos ryto" ži
niomis, Lietuvai jau dabar ne
abejoja pažeidimu, nes Lietu
vą ir Karaliaučiaus sritį skiria 
buvusi prieškario siena su Vo
kietija, akivaizdžiai paženk
linta sausgrioviais. 

cija jo pavadinimų". Kartu 
Lietuvos UR vadovas pri
pažino, kad S. Šareckij vado
vauja parlamentui, kurio tei
sėtumą pripažįsta Lietuva. 
Pagrindinis Baltarusijos pre

zidento Aleksandr Lukašenka 
priešininkas, 1996 m. prezi
dento išvaikytos Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas S. 
Šareckij į Lietuvą atvyko ke
tvirtadienio pavakare. 

Praėjusią savaitę pasibaigė 
A. Lukašenka kadencija, ta
čiau jis liko vadovauti valsty
bei, remdamasis nedemokra
tišku laikomo 1996 metų refe
rendumo rezultatais, kurie 
dvejais metais buvo pratęsę jo 
įgaliojimus valdyti valstybę. 

Išvaikytojo parlamento at
stovai praėjusią savaitę pa
skelbė, kad S. Šareckij yra 
prezidentas, nes Konstitucija 
numato, jog iki naujų prezi
dento rinkimų valstybės vado
vo pareigas vykdo parlamento 
pirmininkas. 

Savaitgalį Vilniaus centri
nėje Lukiškių aikštėje duoda
mas interviu dienraščiui „Res
publika", S. Šareckij sakė, kad 
dabar dirba kaip AT pirminin
kas. Opozicijos vadovas teigė 
iš patikimų šaltinių sužinojęs, 
kad jį rengiamasi suimti, todėl 
ir išvyko į Lietuvą, kuri yra 
„arčiausiai", be to, čia „yra 
baltarusių atrama". 

S. Šareckij nemano, kad jo 
atvykimas galėtų pakenkti 
Lietuvos ir Baltarusijos santy
kiams. „Aš atvykau be jokio 
susitarimo, neprašau kokios 
ypatingos paramos ir neketinu 
nieko daryti, kas galėtų pablo
ginti valstybių santykius", sa
kė jis. 

Baltarusių disidento atvyki
mas tapo painiu uždaviniu 
Lietuvai, besistengiančiai pa
laikyti kiek geresnius diplo
matinius santykius su prezi
dentu A. Lukašenka, nei kitos 
Baltarusijos kaimynės į Vaka
rus. Savo išskirtine pozicija 
Lietuva siekia tarpininkauti 
Vakarų ir Baltarusijos dialo
gui. 

Praėjusią savaitę Lietuva 
prisijungė prie ES pareiškimo, 
raginančio Baltarusijos prezi
dentą pradėti lygiavertį dia
logą su opozicinėmis jėgomis 
ir surengti valstybėje demo
kratinius parlamento rinki
mus. 

Jei nebeliks „Lietuvos aido", 
A. Pilvelis badaus 

Nuotr.: Lietuvos užsienio reikalų ministrą.- Algirdas Sau įrgas (dešinėje) ir Japonijos ambasadorius Masaki 
Orita pasikeitė oficialiais raštais bei pasirašė technines pegalbos dokumentus dėl japonų skiriamos paramos. 
Šiemet Japonijos vyriausybe skyrė 46.5 mln. jenų (apie 1.5 mln. litų) Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai garso ir vaizdo įrangai įsigyti. (E!ta> 

Vilnius, liepos 26 d. (Elta) 
— „Lietuvos aido" akcininkas 
Algirdas Pilvelis pasiryžęs 
pradėti viešą badavimą prie 
Tėvynės sąjungos 'Lietuvos-
konservatorių) partijos būsti
nės Vilniaus Gedimino pros
pekte, jeigu trečiadienį vyk
siančiame partijos valdybos 
posėdyje būtų nuspręsta nebe
leisti nuostolingo dienraščio. 

A. Pilvelis teigė esąs prieš" 
tokias drastiškas protesto for
mas, tačiau nebematąs kito 
būdo atkreipti visuomenes 
dėmesį į valdančiosios partijos 
nesugebėjimą spręsti ūkines 
problemas. „Lietuvos aido'' 
bendrove šiuo metu įklimpusi 
į didesnes kaip 6 milijonų litų 
skolas. 

Išsiaiškinti „Lietuvos aido" 
situaciją TS (LK) naujos su
dėties valdybos nariai nutarė 
jau pirmajame savo posėdyje, 
kuris vyko liepos 14 dieną. 

A. Pilvelis, iki šiol nesėk
mingai bandęs padidinti savo 
įtaką laikraščiui arba grąžinti 
jį į valstybės rankas, dabar 
mato tik dvi išeitis: uždaryti 
laikraštį, arba „dirbti kartu su 
konservatoriais ir valdyti ben
droves finansus'". Akcininkas 
sako, kad būtų jau ištraukęs 
dienraštį iš skolų, jei konser
vatoriai praėjusį spalį „būtų 
įsileidę į savo ratą". Tuo tarpu 
iki šiol su beveik 39 proc. ak
cijų turinčiu A. Pilveliu, anot 
jo paties, konservatoriai elgėsi 
ne kaip su akcininku, bet 
„kaip su eiliniu skaitytoju". 

Jeigu partija pasirinktų 
pirmąją išeitį, A. Pilvelio ba
davimas prasidėtų ne tuoj pat, 
o tik rugpjūčio 23-ąją, kai 
minima Juodojo kaspino die
na. Šią datą A. Pilvelis teigia 
pasirinkęs kaip vieną iš 
liūdniausių ir Lietuvos 
savo paties gyvenime. 

ir 

Prezidentas ragina diplomatus 
dirbti aktyviau 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 
— Prezidentas tikisi, kad val
stybės diplomatai dirbs ge
riau, formuodami patikimą 
duomenų apie Lietuvą bazę 
bei plėtodami ekonominių ry
šių tinklą. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pirmadienį Vilniuje kal
bėjo susitikime su Lietuvos di
plomatinių atstovybių ir kon
sulinių įstaigų vadovais. Jis 
diplomatus ragino dar sykį 
pasvarstyti informacijos apie 
Lietuvą pateikimo ir valstybės 
įvaizdžio klausimą. 

Pasak jo, neseniai Europos 
Komisijai pristatyta Lietuvos 
pažanga, ruošiantis narystei 
Europos Sąjungoje, yra gerai 
įvertinta, tačiau įvairių Lietu
vos institucijų ekonominiai 
skaičiavimai kartais iš esmės 
skiriasi. 

„Akivaizdu, kad šioje srityje 
trūksta koordinavimo. Užsie
nio reikalų ministerija galėtų 
imtis aktyvesnio vaidmens, 
formuodama patikimą ir įvai
riapusę duomenų apie Lietuvą 
bazę bei užtikrindama veiks
mingą Šių duomenų sklaidą 
atitinkamuose tarptautiniuose 
sluoksniuose", pabrėžė V. 
Adamkus. 

Prezidento teigimu, Lietu
vos diplomatinėms 

Iš vyriausybės tikimasi 
konkrečių veiksmų 

atsto-

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 
— Opozicinių Socialdemo
kratų partijos (LSDP) ir 
LDDP vadovai tikisi per prem
jero Rolando Pakso susitikimą 
su Seimo frakcijų vadovais 
išgirsti konkrečių atsakymų ir 
siūlymų, kaip taisyti, jų verti
nimu, kritinę valstybės ūkio ir 
finansų padėtį. 

Spaudos konferencijose pir
madieni LSDP pirmininkas 
Vytenis Andriukaitis ir LDDP 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Juozas Bernatonis kritika
vo Seimo vadovybę, kad jis 
nešaukia neeilinės parlamen
to sesijos ir kad vyriausybė 
neskuba pateikti svarstymui 
sumažinto šių metų biudžeto. 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas, teigdamas, kad vy
riausybė spės parengti biu
džeto pataisas tik rugsėjo 
pradžioje, anot V. Andriu
kaičio, vadovaujasi „gana ne
konkrečiais motyvais". 

Pasak LSDP vado, dvi biu
džeto taisymo projekto prielai
dos jau buvo parengtos ir 
galėjo būti pateiktos birželio 
pabaigoje arba liepos pra
džioje, dar nepasibaigus Sei
mo pavasario sesijai. 

„Biudžeto pusės metu ap
skaita jau padaryta, tereikia 
papildomų ekspertų išvadų", 
sakė V. Andriukaitis. Pasak 
jo, neeilinę sesiją būtina su
rengti rugsėjo 3-10 dienomis. 

V. Andriukaitis ragino 
premjerą susitikti ne tik su 
Seimo frakcijų, bet ir su visu
omeninių paslaugų sektori
aus, kur susiklostė skau
džiausia padėtis, vadovais. 
Anot LSDP lyderio, premjeras 
R. Paksas privalo žinoti. ..ką 
darys nuo rugsėjo 1 dienos 
švietimo, aukštojo mokslo ir 
socialiniame-kultūriniame sek
toriuose". 

Anot J. Bernatonio. LDDP 
tikisi iš R. Pakso išgirsti, kada 

vybėms reikėtų energingiau 
plėsti ir ekonominių ryšių 
tinklą. 

„Šioje srityje mūsų atsto
vybes galėtų būt; aktyvesnės 
— visų pirma, pacedamos Lie
tuvos verslininkams rasti 
rinkų užsienyje*-wei suteikda
mos potencialiems investuoto
jams naujausią informaciją 
apie verslo Lietuvoje gali
mybes", kalbėjo valstybės va
dovas. 

V. Adamkui rūpi ir diploma
tinių atstovybių vadovų kei
timasis, kuris turėtų atitikti 
Vakarų valstybėse taikomus 
principus. Pasak prezidento, 
būtina skatinti karjeros di
plomatus ir vengti vadina
mųjų „paskyrimų už nuopel-

* 115 tikinčių Lietuvos 
jaunuolių šeštadienį išvyko į 
Ispaniją dalyvauti Europos 
jaunimo susitikime piligrimų 
šventovėje Santiago de Com-
postela. Europos jaunimo susi
tikimas rugpjūčio 4-8 dieno
mis skirtas Didžiajam krikš
čionybės 2000 metų jubiliejui. 
Jame dalyvaus apie 100,000 
jaunų žmonių iš visų Europos 
valstybių. Jaunimas kartu 
melsis už Europos atsinauji
nimą ir naująjį krikščionybės 
tūkstantmetį, vyks spek
takliai, muzikos ir teatro fes
tivaliai. Rugpjūčio 5 d. į šią 
piligrimų šventovę ketina at
vykti Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
kuris čia rengiamoje konferen
cijoje perskaitys pranešimą 
„Tėvynių Europa", pranešė 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos 2000 metų Jubiliejaus 
komitetas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus liepos 23 d. su val
stybine švente pasveikino 
Egipto prezidentą Mohammad 
Hosni Mubarak. 1952 m. lie
pos 23 d. karininkų pervers
mo metu nuverstas Egipto 
karalius Farouk ir valstybė 
paskelbta respublika. <BNS> 

bus įvykdytas jo pažadas at
likti G. Vagnoriaus kabineto 
valdymo laikotarpio patikri
nimą. 

LDDP sieks, kad vyriausybė 
pradėtų vykdyt; „konkrečias 
antikrizinių priemonių pro
gramas": liberalizuotų verslą, 
imtų taupyti lėšas, nutrauktų 
tarnybinių priedų ir premijų 
valdininkams mokėjimą. 

mis". 
Daug vilčių valstybės vado

vas deda į per pastarąjį 
dešimtmeti subrandintą jau
nųjų diplomatų kartą, kuriai 
reiktų suteikti didesnę atsa
komybę. 

V. Adamkaus nuomone, Lie
tuvos diplomatai taip pat 
galėtų būti aktyvesni ir pa
naudojant išeivijos jėgas, ska
tinant užsienyje gyvenančių 
tautiečių verslo ryšius kul
tūrinės bei visuomeninės veik
los galimybes. 

Parlamentarai „pervardija" 
tarnybinius automobilius 

Vilnius, liepos 26 d. (Elta) 
— 20 Seimo narių jau atsisakė 
išskirtinių LRS serijos auto
mobilių numerių, kurie pa
keisti į paprastus valstybi
nius. 

Pasak Seimo transporto 
skyriaus viršininko Jurgio 
Šiaudkulio, parlamentarai da
bar laisvai renkasi, kaip žen
klinti tarnybinius automobi
lius. Tokia galimybė jiems pa
siūlyta šį pavasarį vykusiame 

Valdininkai — į pagalbą eiliniam 
žmogui 

Panevėžys-Vilnius, liepos sikreipinačiojo prašymui ten-
24 d. (Elta) — Panevėžio mies
to savivaldybės skyrių vedėjai 
paraginti kuo skubiau nuo 
savo kabinetų durų nuimti 
lenteles su informacija apie 
gyventojų priėmimo laiką. 
Savivaldybės Teisės skyriaus 
vedėjas Valentas Margevičius 
nurodė, kad taip bus pradėtas 
vykdyti naujasis Viešojo ad
ministravimo įstatymas. 

Kaip rašo dienraštis „Pa
nevėžio balsas", nuo šiol Pa
nevėžio savivaldybės skyrių 
vedėjai pagal galimybes pri
valės priimti kiekvieną žmogų 
savo darbo valandomis — 
anksčiau vedėjai priėmimus 
rengdavo tik trečiadieniais. 

Kai kurie skyrių vedėjai 
kiek subruzdo V. Margevičiui 
priminus, kad ir visus doku
mentus, kurie reikalingi be-

* Lietuvos premjeras Ro
landas Paksas pirmadienį 
pasveikino triatlonininką Vid
mantą Urboną, praėjusią sa
vaitę nuplaukusį Nemunu nuo 
Baltarusijos sienos iki Kuršių 
marių. „Nuoširdžiai sveikinu 
Jus, atlikus dar vieną istorinį 
žygį ir perplaukus visą lietu
viškąją Nemuno dalį. Jūs aki
vaizdžiai įrodėte, jog žmogaus 
galimybės yra gerokai di
desnės nei dažnai galvojama. 
O Jūsų atkaklumas ir valia, 
įveikiant sunkumus, yra už
krečiantis pavyzdys visiems 
mums", sakoma premjero svei
kinimo telegramoje. 41 metų 
panevėžietis, pasaulio ultra-
triatlono čempionas V. Urbo
nas per 8 dienas Nemunu nu
plaukė 460 kilometrų, vande
nyje išbuvęs beveik 77 valan
das. Savo žygiu jis pabrėžė di
džiausios Lietuvos upės ekolo
gijos problemas. 'Eit»> 

kinti, turės 
valdininkas — nebus galima 
siuntinėti žmogaus „to" ar 
„ano". 

„Pasislėpus kabinete, atsa
kymo nebebus galima rašyti 
— teks pačiam su pareiškėju 
kalbėtis. Numatytas ir valdi
ninko nušalinimas, jei bus 
išaiškinta, jog jis suinteresuo
tas pri imamu sprendimu", 
aiškino Teisės skyriaus vedė
jas. 

Savivaldybes administrato
riaus pavaduotojas Albertas 
Vaitelis paragino savo paval
dinius studijuoti ir konspek
tuoti įstatymą, o po to dar 
kartąjį aptar t i susirinkime. 

Seimo valdybos posėdyje, atsi
žvelgus į Gedimino Vagno
riaus vyriausybės sprendimą 
atsisakyti išskirtinių LRV se
rijos numerių. 

Išskirtinių numerių nebėra 
ant buvusių ministrų Juozo 
Galdiko, Vidmanto Žiemelio, 
Kęstučio Skrebio tarnybinių 
automobilių. J ų taip pat atsi
sakė Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Algir
das Katkus, Ekonomikos ko
miteto pirmininkas Albertas 
Šimėnas, Ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisijos pir
mininkas Sigitas Slavickas, 
Jaunimo ir sporto reikalų ko
misijos pirmininkas Sigitas 

surmkt. pats C i r b a J u n g t i n e s f r a k c i J 0 9 ^ 

niūnas Rimantas Smetona, 
Biudžeto ir finansų komiteto 
narė Rasa Melnikienė bei dar 
keletas Seimo narių. 

Tuo tarpu Europos reikalų 
komiteto narys Kazys Bobelis 
pasielgė priešingai: jis papra
šė LRS serijos numeriu pa
ženklinti privatų automobilį, 
kurį naudoja darbo reikalams. 
Pasak J. Šiaudkulio, šis parla
mentaras keletą kartų buvo 
patekęs į keblias situacijas ir 
vėlavęs į svarbius susitiki
mus, kai užsienio ambasadų 
stovėjimo aikštelėse prižiūrė
tojai užrakindavo jo automobi
lio ratus. 

Liepos 24 diena Lazdijų rajone. Veisiejuose. įvyko pirmosios Lietuvoje ari
mo arkliais varžybos Daugiau kaip 30 artojų is visos Lietuvos vartėsi, 
kuris greičiau ir geriau suars Lam skirtus sklypelius Buvo anama vienu 
ir dviem arkliais. 

Nuotr.: Kartu su artojais vagą varė ir Lietuvos ūkio ministras Edvar
das Makelis E l t a l 

Remiantis atsiusta netikslia 
informacija, šeštadienio 'liepos 24 
d ) „Draugo" I psl. išspausdintas 
neteisingas parašas po nuotrauka 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
A. Saudargo kairėje stovi ne I,atvi-
jos ambasados pareigūnas, o užsie
nio reikalų ministras Valdis Bir-
kavs 

KALENDORIUS 
Liepos 27 d.: Danguole. Natali

ja. Pantaleonas. Sergejus. Svalia, 
Gintautas 

Liepos 28 d.: Ada, Augmina. 
Botvydas. Inocentas. Kintibutas. 
Viktoras. Vytaras 1920 m JAV 
pripažino Lietuva df jure 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1999 m. liepos 27 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠALTŲ RANKŲ IR KOJŲ TVARKYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 
Yra žmonių, kurie kasdien 

per visus metus dėvi pirštines 
ir storas kojines. Jie taip el
giasi net ir šiltomis dienomis, 
viduje ir lauke, nes jų plašta
kos ir pėdos visada yra šaltos. 
Tokiai negerovei yra daug 
priežasčių, įskaitant ir šias 
septynias: 

1. Menka kraujotaka dėl šir
dies raumens arterijų priskre-
timo — dėl jų sklerozės. 

2. Reynaud liga — tada ne-
priteka kraujo kiek reikia į 
rankos ir kai kada į kojos 
pirštus. 

3. Nušalimas. 
4. Darbas su trankančiu 

įrankiu. 
5. Kai kurių vaistų pašalinis 

veikimas. 
6. Liga, kuri trukdo kraujui 

smulkiomis arterijomis prite-
kėti į pirštus. Rūkoriai ir rū-
korės gali greičiau taip sune
galuoti. 

7. Įtampa. Už tai su ja rei
kia tinkamai tvarkytis. Štai 
visoms ir visiems būtinas elge
sys įtampos (stress) sutvarky
mui: 

1. Reguliariai sveikai mai
tinkis, sveikų įpročių prisilai
kyk ir pakankamai išsimie
gok. 

2. Būtinai reguliariai dar
buokis. Tas užlaikys ne tik 
sveiką kūną, bet ir nusiteiki
mus. 

3. Neužsidaryk savyje — pa
sidalink savais nusiteikimais 
su kitais. 

4. Pasistenk savo laiką nau
doti naudingai. 

5. Venk nereikalingų gintų. 
6. Įvairiais netikėtumų mo

mentais pasistenk būti ramus. 
7. Kiek galima daugiau iš

venk įtampą sukeliančių ap
linkybių. 

8. Kasdien atsipalaiduok 
nuo įtampos meditacija. 

9. Kasdien pamėgink atpa
laiduoti įtemptus raumenis. 

10. Praktikuok gilų įkvėpi
mą. 

11. Būk gerasis samarietis: 
kasdien ką nors gera atlik ki
tiems. * 

12. Subalansuok savo darbą 
žaidimu. 

13. Kasdien paskirk kiek lai
ko tik sau viertam. 

14. Užsiimk save džiuginan* 
čia veikla ir žiūrėk ateitin. 

15. Išmok džiaugtis. 
16. Juokas užlaiko sveikatą 

— pagerink savo sveikatą šiuo 
būdu. 

17. Bendrauk su tavais rū
pesčiais pasidalinančiuoju. 

18. Pasilepink mažais daly
kėliais, kurie tave gerai nu
teikia. 

19. Stenkis ką nors gera at

likti. 
20. Venk įtampos pripildytų 

kubilų ir tokių statinių. 
21. Nepersistenk, trokšda

mas tapti viršžmogiu — ne 
vienas nėra idealus. 

22. Stenkis siekti pasie
kiamų siekių. 

23. Būk lankstus, turėda
mas reikalų su kitais — ne
būk sukalkėjęs savo dvasia. 

24. Priimk dalykus savyje ir 
kituose, kurių negalima pa
keisti. 

25. Atleisk sau klaidas. 
26. Pasitenkink savais ge

rais darbais. 
27. Įsigyk teigiamą dalykų 

įvertinimą. Kintančius daly
kus geron pusėn slinkimu pa
laikyk. 

28. O, kai reikalas bus, eik 
pas profesionalą. 

Kada kreiptis pas gydy
toją dėl šaltu ranku ir ko
jų? 

Kai rankos ir kojos esti ilgai 
šaltyje, tada nušąlama. Nuša
limo ženklai yra dygciojimas, 
paraudimas, virstąs pabalimu 
ar pamėlynavirnu ir aptirpi-
mu. Dar ir tada kreipkis pas 
gydytoją, kai šaltyje ar įtam
poje rankos ir kojos pabąla, 
pamėlynuoja, o tada ima 
skaudėti ir aptirpsta. 

Su įtampa kova yra svarbi, 
nors ir sunki, bet mums bū
tina dabar karštyje, šąlant 
rankom ir kojom, save tvarky
ti. Kai šiltas oras, liaukis mū
vėjęs pirštines ir vilnones ko
jines, ir kambaryje tupėjęs, 
nes tas nepadeda. Gerai bus, 
jei elgsiesi šitaip septynerio
pai: 

1. Nerūkyk ir prirūkytu oru 
nekvėpuok, nes tai sutrikdo 
kraujotaką. 

2. Negerk kofeino (arbatos, 
kavos), nes jis susiaurina 
kraujagysles. 

3. Neimk į rankas šalto 
daikto. Ledų gabalėlius liesk 
su tam tikru prietaisu. 

4. Neavėk ankštų batų ir ne
dėvėk tokių kojinių. 

5. Judink kojų — rankų 
pirštus. Tas padidina juose 
kraujotaką. 

6. Užsiimk atsipalaidavimu, 
pvz., meditacija. 

7. Ištiestais pirštais rankas 
suk dideliu ratu vienon, tai 
vėl kiton pusėn. Taip save šil
do sportininkai prieš rungty
nes. Tas didina kraujotaką 
pirštuose. Žinoma, taip elkis 
atsargiai, kai turi bursitą ar 
strėnų negalią. 

Kaip matom, šaltas rankas 
ir kojas šildydami, turime la
bai suimti save nagan ir tik 
reikiamai — pagal medicinos 
nurodymus — elgtis. Sėkmės! 

Niiotr. Algimanto Kezio 

PASAKYK, APIE KĄ TU GALVOJI, 
PASAKYSIU, KAS TU 

SVEIKA VALGYTI SOJOS PUPELIŲ BALTYMUS 

Sojos baltymai, naudojami 
žmogaus mitybai kaip gyvuli
nių baltymų pakaitalas, daro 
įtaką cholesterolio koncentra
cijai. Žmogaus organizme nuo 
sojos baltymų sumažėja vadi
namo „blogo" cholesterolio 
(LDL) kiekis, o nekinta ar net 
padidėja „gero" cholesterolio 
(HDL) kiekis. Tyrimuose pa
naudoti abiejų rūšių sojos bal
tymai (koncentratai ir izolia-
tai) mažina bendrą choleste
rolio koncentraciją kraujo 
plazmoje. 

Yra žinoma, kad biologinėse 
sistemose soja pasižymi es
trogeniniu poveikiu. Sojų 
sudėtyje yra izoflavonų, savo 
struktūra panašių į žinduolių 
estrogenus, todėl manoma, 
kad galbūt ir dėl izoflavonų 
sojos baltymai veikia panašiai 
kaip estrogenai, skatindami 
„blogo" cholesterolio mažėjimą 

ir „gero" cholesterolio daugė
jimą. Be to, randama, kad pa
grindinis izoflavonas didina 
kraujagyslių reaktyvumą, 
stabdo jose pirminių pažei
dimų atsiradimą ir trombų su
sidarymą, slopina uždegiminį 
procesą. Tačiau vieni izoflavo-
nai, izoliuoti iš sojos, sveiko 
žmogaus organizme neveikia 
nei arterijų, nei cholesterolio 
lygio. 

Reikia manyti, kad netoli
moje ateityje paaiškės, ar soja 
bus patvirtinta, kaip dabar 
priimta vadinti, maistu, maži
nančiu širdies ir kraujagyslių 
ligų riziką, ir ar izoliuoti iš jų 
izoflavinai taps gydomąja 
priemone. Kad ir kaip būtų, 
sojos pupelės yra vertingas 
maisto produktas ne tik savo 
baltymais, bet ir riebalais, tu
rinčiais linolino, oleino, ir pan. 

(ii „Mokslas ir gyvenimas", 
1999 m. Nr. 2) 

Vienas amžinas nevykėlis, 
ruošdamasis į kelionę, užmir
šo degtukus. Kelionėje pama
tęs, kad jų neturi, skausmin
gai nusišypsojo ir tarė: „Taip 
ir turi būti. Juk aš nevykėlis". 

Neurozinė asmenybė dažnai 
apibūdinama kaip asmenybė, 
kuri • gyvena ir vertina save 
bei ją supančią aplinką rem
damasis praeities patyrimu ir 
prisiminimais. Tokia asmeny
bė neatvira dabarčiai ir dabar
ties pokyčiams ir baimingai 
laukia ateities. 

Svarbi minties idėja. Ji tei
gia, kad prieš bet kurią veiklą 
pirmiausia eina mintis. Mintis 
įgyvendinama veikla ir įkūni
jama daiktuose, formuoja 
žmogaus ateitį. Juk ir Sv. 
Rašte sakoma: „Pirmiausia 
buvo žodis". Mes esame tai, 
apie ką mes mąstome. 

Pastebėkime neurozinio cha
rakterio asmenybės minčių 
įtaką jos elgesiui. Emocinės 
problemos, lydinčios visas 
neurozines asmenybes, turi 
bendrą pagrindą: tokie žmo
nės užmiršta (arba niekad ir 
nemokėjo) valdyti dabartinį 
savo mąstymą taip, kad jis 
būtų malonus. 

Įgūdžiai, įpročiai, reagavimo 
modeliai susiformuoja moky
mosi metu. Jie laikomi atmin
tyje ir ateityje kopijuojami. 
Mokymasis vyksta bandymų 
ir klaidų keliu. Klaidos moky
mesi — natūrali jo dalis. Jos 
aptinkamos, analizuojamos, jų 
stengiamasi nekartoti. Klai
dos, nesėkmės, netgi skriau
dos neišvengiamos ir mokan
tis būtinos. Tai tik priemones 
išmokti, pasiekti rezultatų. 
Klaidos toliau nebetrukdo, jei 
netampa žmogaus galvojimo ir 
prisiminimų objektu. Jeigu 
žmogus savo mintyse laiks 
nuo laiko grįžta prie savo 

klaidų, nesėkmių, už jas save 
kaltina ir smerkia, tada jos 
tampa tikslingos. Žmogus ne 
tik prisimena nesėkmes, bet ir 
įtvirtina jas smegenyse emoci
jų pagalba, nes savo klaidas ir 
nesėkmes kritikuoja, smerkia, 
jų gailisi ir gėdijasi. 

Būtent taip ir elgiasi neuro
zinė asmenybė: nuolat minty
se grįžta prie savo praeities 
klaidų, skriaudų, įžeidimų. 

pažeminimu, juos vis iš naujo 
pergyvena, kritikuoja ir smer
kia save. Tokios asmenybės 
jaučiasi nelaimingos, bejėgės, 
nuskriaustos, tam visada ran-

nimai ir kokios mintys jį ap
lanko! Kiekvienas pats atsa
kingas už savo minčių turinį, 
turi pasirinkimo galimybę: 
galvoti apie skriaudas, nesėk
mes, pralaimėjimus ar apie 
sėkmę, džiaugsmą. 

Vis daugiau ir daugiau kal
bama apie pozityvų mąstymą, 
kaip naują gydymo būdą. Po
zityvus mąstymas — tai gali
mybė pakeisti savo mintis iš 
neigiamų į teigiamas ir būti 
už jas atsakingam. Tai visiš
kai nesako, kad reikia kovoti 
su neigiamomis mintimis. Jei 
jums kilo neigiamos mintys 
ar prisiminimai, svarbiausia, 
nesmerkite, nekritikuokite jų 
ir savęs. Stebėkite jas, never
tinkite ir priimkite tokias, ko
kios iškyla. Pasikeitimai 
įvyksta tada, kai mes suvo
kiame savo mintis, jausmus, 
save tokius, kokie esame. Po
zityvaus mąstymo metodas 
taikomas minčių sferai, taip 
pat formuoja pozityvų požiūrį 
į jausmus, tarpasmeninius 
santykius. 

Pozityvus mąstymas taip 
pat akcentuoja gyvenimo da
bartyje svarbą. Bet kokie pasi
keitimai galimi.tik dabartyje. 
Praeities nesugrąžinsi, o atei
ties dar nėra. Jei jūs rūpi
natės savimi, išvaduokite save 
nuo praeities, ypač praeities 
klaidų, atleiskite už jas tuoj 
pat ir dar šią minutę pradė
kite apie save galvoti palan
kiai.. 

Įpraskite užmiršti nesėk
mes ir prisiminkite tik sėk
mes. Mes galvojame apie tai, 
kur nukreiptas mūsų dėme
sys. Todėl sąmoningai (valin
gai) perkelkite dėmesį į sėk
mės atvejus. Pradėdami kokį 
nors naują darbą prisiminkite 
sėkmes .arba įsivaizduokite, 
kad elgiatės taip, kaip žmo
gus, kuriam visada sekasi. 
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da patvirtmimų, tuo maitina ^ e i g u i r teks padaryti klaidu, 
ir palaike savo bejėgiškumą. *>*&& gailestingas savo neto-
Jos nemato naujų pasikeiti
mų savyje ir aplinkoje, nes vis 
grįžta prie neigiamų praeities 
atšvaistų. ' 

Toks pastovus galvojimas 
apie nesėkmes. klaidas, 
skriaudas, neigiamą patyrimą 
daugelyje psichoterapijos 
krypčių įvardijamas kaip sa
vęs kankinimas. Amerikiečių 
psichoterapuete J. Rainwater 
knygoje „Padėk sau" aprašo 
netgi 39 savęs kankinimo bū
dus. Ji pažymi, kad visi tie 
„žaidimai " vyksta minčių ir 
fantazijų zonoje. 

Kokios mintys valdo ir kon
troliuoja žmogaus elgesį, prik
lauso nuo minčių turinio. 
Tačiau ar ne nuo paties žmo
gaus priklauso, kokie prisimi-

bulumui. Svarbu įsisąmoninti 
savo trūkumus, tačiau už juos 
savęs neteiskite, nesmerkite. 

Daugelį atvejų netinkamo 
elgesio, nepasitikėjimo savim, 
savęs negerbimo kaltininkas 
yra nepakankamas savo tikro
sios vertės ir savo prigimties 
pozityvumo įsisąmoninimas 
(žinojimas). Daugiausia kanki
nasi ir kenčia tie žmones, ku
rie labai stengiasi parodyti ki
tiems ir sau, kad jie nėra 
tokie, kokius juos mato aplin
kiniai. Ir su niekuo nesulygin
sime palengvėjimo ir džiaugs
mo, kurie apima žmogų, paga
liau nustojusį apsimetinėti ir 
sutinkantį būti savimi. 

Irena Masiulienė 
„Sveikata", 1996, Nr.3 

ŠIOS SAVAITĖS SVEIKATOS ŽINIOS 

Kai sunkiai sergantys 
širdies ligoniai gydomi ne 
tik tradicine terapija, bet ir 
„Aldactone" vaistais, 30% ma
žiau miršta širdies sužlugi-
mu (heart-failuro. Šiuos svar
bius tyrimų rezultatus „New 
England Journal of Medicine" 
žurnalas pateikė visuomenei 
greičiausiu būdu. juos pra
nešdami savo tinklalapyje. 
(WSJ) 

Širdies ligos skirtingai 
veikia vyrus ir moteris. 
Pranešti dviejų svarbių ty
rimų rezultatai: 

Širdies ligomis sergančios . 
moterys, nesulaukusios 50 m. 
amžiaus, dvigubai dažniau 
miršta ligoninėse gydymo 
metu, negu to amžiaus vyrai 
(CIK ir 13%). Po 75 m. 
amžiaus nėra skirtumo. Taip 
pat atrasta, kad moterų tarpe 
širdies priepuolio arba angi
nos simptomai dažnai skiriasi 
nuo vyrų. Todėl gali būtų sun
ku teisingai nustatyti diagno
zę. (WSJ) 

Praėjusią savaitę JAV 
FDA vaistu reguliavimo 
agentūra davė leidimą varto
ti naujus „piaglitazone" vais

tus gydyti diabetu sergančius 
ligonius. Naujieji vaistai turi 
mažiau neigiamų pasekmių 
negu anksčiau naudojamas 
„Rezulin", kuris sužalodavo 
kepenis. (Chicago Tribūne) 

Pirma kartą susekta, kad 
ir žmones gali užsikrėsti 
erkių skleidžiamu „ehrlichio-
sis" uždegimu, kuriuo suserga 
šunys. Tyrinėtojai spėja, kad 
tam tikros rūšies erkės, 
anksčiau įkandančios tik šu
nis, dabar įkanda ir žmones, 
arba šoka nuo šuns ant 
žmogaus. Nėra jokių įrodymų, 
kad žmonės užsikrečia 
„ehrlichiosis" uždegimu nuo 
šunų. Simptomai panašūs į 
„Lyme" ligą — karštis, nuo
vargis, galvos skaudėjimas, ir 
pan. Svarbu gydytis antibioti
kais, nes 5% „ehrlichiosis" 
sergančiųjų miršta. Gydytojai 
pataria saugotis nuo erkių 
įkandimų, ypač stovyklavimo, 
iškylavimo metu. (NYD 

Pirmieji tyrimai rodo, 
kad vienos rūšies choleste
rolio lygį mažinantys vaistai 
taip pat veikia prieš uždegimą 
ir sumažina širdies priepuolių 
bei smogių (stroke) atsitikti
numą. Vaistai toliau tiriami. 

VALSTYBINIŲ 
APDOVANOJIMŲ 

PARODA 

Suomijoje, Turku miesto vi
duramžių pilyje, atidaryta pa
roda, skirta Lietuvos nepri
klausomybės dienai. Ekspozi
cijoje, kurią globoja Turku is
torijos muziejus, suomiams 
bei lankytojams iš Švedijos 
rodomi prieškariniai ir nauji 
Lietuvos Respublikos apdova
nojimai. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ambasadoriai šioje Skandina
vijos valstybėje, Suomijos pre
zidentūros bei ordinų kance
liarijos, Turku miesto pareigū
nai. Lietuvos ambasadorius 
Suomijoje Neris Germanas 
pabrėžė, kad iie eksponatai 
simbolizuoja mūsų valstybin
gumo tradirijaa, siekiančias tą . 
patį XIII amžių, kada iškilo ir 
Turku pilis. Paroda buvo pui
ki proga prisiminti Lietuvos ir 
Suomijos ryšius nepriklauso
mybės metais. 

Prieškariniai Lietuvos vals
tybiniai apdovanojimai, Esti
jos bei Latvįjos garbės ženklai 
parodai pateikti iš vilniečio 
Viliaus Kavaliausko rinkinio. 
Šis rinkinys jau trečią kartą 
rodomas užsienyje. Prieš tai 
Baltijos valstybių garbės 
ženklus matė Danijos ir Čeki
jos piliečiai. Naujuosius savo 
valstybių apdovanojimus pa
teikė ir Estijos bei Latvijos 
prezidentūros. 

Pirmąkart viešai buvo eks
ponuota Vytauto Didžiojo ordi
no aukso grandinė, 1931-ai-
siais įteikta Suomijos prezi
dentui Perui Erikui Svinhuf-
vudui (Pehr Erik Svinhufvud) 
ir ligi šiol laikyta Suomijos 
karo muziejaus saugyklose. 
Pirmą kartą viešai demonst
ruojamas ir Suomijos valsty
bės kūrėjui maršalui Karlui 
Manerheimui (Carl Manner-
heim) 1926 metais įteiktas 
Vyčio Kryžius, atvežtas iš 
Karlo Manerheimo muziejaus 
Helsinkyje. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentūra parodai pateikė nau
jąją Vytauto Didžiojo ordino 
aukso grandine bei kitus nau
juosius valstybes apdovanoji
mus. Parodoje taip pat atsis
pindėjo naujoji Lietuvos istori
ja; sausio 13-osios žygdarbis, 
piliečių nuopelnai valstybei, 
Lietuvos vadovų susitikimai 
su Suomijos ir kitų Skandina
vijos valstybių vadais. 

Paroda surengta naudojant 
privačias lėšas. Dalį išlaidų 
padengė aviakompanija „Fin-
nair", firmos jSonera" ir ^ e s 
te Lietuva". (Elta) 
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6317 Fairview, Sts. 6 
Wsstmont.IL 80559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas tofoa IsOjviakai 

ARAS2UOaĄ,H.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

AKIU LIGOS-CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsrt Avs., Sufts 310 

Nap«v—, U.606S3 
• TsJ. (630) 527-0000 

Towr«f 1.Su«s3C 
DOMnars Grava, IL 60615 

Tst (630) 436-0120 

UNASSIDRYS,M.D. 
Akių Hgos/Chirurgija 

9630 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-0622 
4149W.63rd.SL 

Tol 773-735-7709 

DR.2BUTĖZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Suporto. Sufta 402 

Tst 312-337-1286 

• Šeštokai. Birželio 12 d. 
parapija švente 75 metų jubi
liejų. Ta proga šv. Mišias kon-

celebravo Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis, MIC, Alytaus 
dekanas kun. J. Gražulis, 
kun. K. Bekasovas. Parapijos 
šventėje dalyvavo kraštiečiai 
prof. habil. dr. J. V. Uzdila, 
Seimo narys prof. J. Galdikas, 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas V. Sventickas. 125 tikin
tiesiems vyskupas suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Pami
nėtas ir išeivijos šviesuolis 
kun. A. Milukas, 1871 m. bir
želio 13 d. gimęs Šeštokuose. 
Vilkaviškio ganytojas pašven
tino šventoriuje tremtiniams 
atminti pastatytą koplytstul
pi-

http://SL.Oak.LaWm.IL
http://Wsstmont.IL


RUSIJOS DIDYBE IR 
REALYBĖS 
ZENONAS PRŪSAS 

Visais istoriniais laikais lie
tuviai savo charakteriu buvo 
labai skirtingi nuo rusų. Kai 
lietuvius beveik visada vargi
no menkavertiškumo liga, ru
sai sirgo didybės manija, tau
tiniu šovinizmu ir palinkimu į 
imperializmą bei kolonializ
mą. Užkariavę milžiniškus, 
bet mažai apgyventus Sibiro ir 
Centrinės Azijos plotus, nusi-
baladojo net į Aliaską, ten 
pradėjo statyti cerkves ir 
žudyti vietinius indėnus, kad 
parūpintų daugiau erdvės ru
sams kolonistams. Sovieti
niais laikais, kai kolonializ
mas pasidarė nebepopuliariu, 
o anglai, prancūzai, vokiečiai, 
olandai ir kiti europiečiai pasi
traukė iš kolonijų, sovietinė 
Rusija po komunizmo priedan
ga pradėjo brautis į Afriką ir 
kitur. Rusija didybės manijos 
ir imperializmo nenori atsisa
kyti nė dabar. Išžudę Rytprū
sių gyventojus ir kraštą kolo
nizavę rusais, dabar skelbia 
mitą, kad šis kraštas „visais 
laikais buvęs rusų žeme". Gal 
ir dabar ne vienas kraštutinis 
nacionalistas rusas varvina 
seilę, žiūrėdamas į Baltijos 
kraštus, ir pasvajoja, kad būtų 
gerai tą patį padaryti ir su 
jais, kaip ir su Rytprūsiais. Ar 
ne dėl to Rusija taip spiriasi 
Baltijos kraštų įstojimui į 
NATO! ,Ar tokios jų svajonės 
turi realų pagrindą? 

Tai yra nerealistiškas gal
vojimas. Sunku patikėti,, kad 
rusų užpulti lietuviai, latviai 
ir estai šį kartą nes i gi n tų, kad 
neateitų pagalba iš Vakarų, ir 
kad po okupacijos pasaulis 

leistų rusams išžudyti bei iš
tremti Baltijos kraštų gyven
tojus. Net ir tada rusai turėtų 
labai didelę problemą: kur 
gauti rusų žmonių apgyven
dinti per daugelį metų svajo
tos Baltijos kraštų erdvę, kad, 
ją sujungus su Karaliaučiaus 
kraštu, būtų išpildyta Petro 
Didžiojo svajonė priartinti Ru-
sįją prie Vakarų Europos? 

Rusijos demografija tam bū
tų labai nepalanki. Rusų tau
t a mažėja. Iš dalies kaltas yra 
gimimų mažėjimas. Kai ten 
1987 metais tūkstančiui gy
ventojų gimė 17 vaikų, 1993 
m. nukrito net iki 9. Per tą 
laiką mirimai tūkstančiui gy
ventojų padidėjo nuo 10.3 iki 
14.6. Todėl 1993 metais Rusi
joje buvo apie 800,000 dau
giau mirimų, negu gimimų. 
Palyginimui, 1993 metais 
Amerikoje tūkstančiui gyven
tojų buvo 16 gimimų ir 9 miri
mai. Pagal Nicholas Eisens-
tadt (Heritage Foundation), po 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo 
Rusijoje kasmet vidutiniškai 
miršta 2 milijonai žmonių, o 
gimsta tik 1.3 milijonai. At
seit, per 10 metų vien dėl gi
mimų/mirimų skirtumo Rusi
jos gyventojų skaičius suma
žėja 7 milįjonais. Labai daug 
vyrų miršta tarp 40 ir 50 me
tų, ko nebuvo pastebėta anks
tyvesniais laikotarpiais. Gyve
nimo vidutinė trukmė dabar 
gimstantiems berniukams yra 
tik 61 metai, viena žemiausių 
pasaulyje. Dėl to yra kaltos 
šiltinė, cholera, difteritas, 
džiova, vėjaraupiai ir kitos už
krečiamosios ligos, kurios 

Danutė Bindokienė 

Geriau kovoti žodžiais, 
kaip ginklais 

Lietuvos-JAV bendra įmone ,,Brown & Sharpe — Pmizika" pradėjo Vilniuje gaminti koord i natines matavimo 
mašinas pasaulinei rinkai. Gamybos pristatyme kerpama atidarymo juosta. Iš kairės: Vitlita gen. direktorius 
dr. Algimantas Barakauskaa, Ūkio ministras Eugenijos Maldeikis, firmos steigėjas Romas Britkus, Lietuvos 
prez. Valdas Adamkus, P & S-P firmos generalinis direstorius Pranas Vilkas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

lengvai kontroliuojamos ki
tuose kraštuose. Rusijoje tie
siog siaučia širdies ligų epi
demija. Ten proporcingai dau
giau miršta vien nuo širdies 
atakų ir insulto, negu Ameri
koje nuo visų mirties prie
žasčių. Pagrindinės širdies li
gų priežastys yra alkoholiz
mas, rūkymas ir valgymas ne
tinkamo maisto, ypač gyvuli
nių riebalų. Daug miršta ir 
nuo alkoholizmo sukeltų ligų, 
pavyzdžiui, kepenų cirozės. 

Pagrindinė sumažėjusių gi
mimų priežastis yra abortai. 
Pavyzdžiui, vien 1994 metais, 
kai gimimų buvo 1.3 milijonai, 
užregistruotų abortų buvo net 
3 milijonai. Be jų gal dar buvo 
ir neužregistruotų abortų. 

Vien gimimų skaičius ne
duoda tikro vaizdo. Labai 
svarbus yra ir vaikų fizinis bei 
psichologinis stovis. O jis yra 
labai blogas. Daugiau negu 

Š.m. gegutts mėnesi Lietuvos Karo stale Vašingtone Valdas Sarapinas sveikina kariūną Andrių Kaikarį, ga
vusį „Systems Engineering" bakalauro laipsnį. 

10% kūdikių turi rimtų fizinių 
defektų. Apie 50% mokyklinio 
amžiaus vaikų serga įvairio
mis chroniškomis ligomis. Dėl 
jų yra dažnai kaltos ekologi
nės priežastys: dešimtmečiai 
nekontroliuojamų atominių 
bandymų, užteršusių ir orą, ir 
vandenis; chemijos fabrikai, 
nuodingais chemikalais užter-
šę ne tik orą, upes ir ežerus, 
bet ir dirvožemį; žemės ūkyje 
anksčiau naudoti chemikalai 
kenkėjams ir besaikinis trąšų 
vartojimas; atliekos atominės 
energijos gamyboje ir daugelis 
kitų šaltinių. Jei prie to viso 
dar pridėtum prastą medicini
nę priežiūrą, paaiškėtų, dėl ko 
daugelio suaugusiųjų ir vaikų 
sveikata yra labai blogame 
stovyje. 

Blogame stovyje yra ir Rusi
jos ekonomika. Antai, jos BVP 
(bendras vidinis produktas) 
yra nedidesnis už Olandijos, 
kuri plotu yra mažesnė už Lie
tuvą. Ekonomiškai Rusija yra 
trečiojo pasaulio šalis. Birželio 
pradžioje Rusija pranešė, kad 
dėl ekonominių sunkumų ji 
išmontuos „Mir" erdvių stotį ir 
pasitrauks iš erdvės progra
mų. Todėl žinomas kolumnis-
tas George F. Will ir klausia, 
kodėl Amerika ir kiti NATO 
sąjungininkai dar tebešokinė-
ja apie Rusiją, lyg ji dar te
bebūtų „pasaulinė jėga"? Ko
dėl jos tiesiog meldžia, kad ji 
tarpininkautų Kosovo kon
flikte? 

O kalbant apie Lietuvą, ne
reikia užmiršti, kad yra dvi 
rusų kartos: ta, kuri subrendo 
sovietinėje santvarkoje, ir jau
nesnioji karta. Tarp pastarųjų 
gal būtų nedaug tokių, kurie 
tebesvajotų apie „Didžiąją Ru
siją" ir ypač apie „Lietuvos at
gavimą". Laikas dirbs mūsų 
naudai. Kai Rusijoje išmirs 
komunizmo sugadintoji karta, 
išnyks ir pavojus Lietuvai iš 
Rusijos pusės. Gal net ir seno

sios kartos atveju, Miloševič 
„Didžiosios Serbijos" pralai
mėjimą turėtų atidaryti akis 
ir kai kuriems protingesniems 
„Didžiosios Rusijos"7 šalinin-
kams. 

DAUGĖJA 
LIKVIDUOJAMŲ 

ĮMONIŲ 
Šį pavasarį Panevėžyje gero

kai suaktyvėjo įmonių likvida
vimo procesas. Kol kas likvi
duotų įmonių nėra daug, vos 
trys įmonės. Tačiau savo eilės 
seniai laukia daugiau nei 20 
įmonių — tarp jų ir žinomos 
gamyklos — „Aurida", — 
„Elektrotecnika", „Panevėžio 
mediena" ir kt. 

Gegužę kreditoriai paskelbė 
apie valstybinės Panevėžio 
tiksliosios mechanikos likvi
davimą. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas", šios įmonės net nebuvo 
bandyta privatizuoti. Nepriva
tizuota įmonė, kažkada, maiti
nusi apie 2,000 aukštos kvali
fikacijos darbininkų ir inži
nierių, pastaraisiais metais 
turėjo vos daugiau kaip 100 
darbuotojų ir gamino ne elek
troniką, o kietojo kuro katilus, 
termobidonus pienui, garažų 
durų sklendes ir kitokias 
smulkmenas. Įmonės sandė
liai užversti niekam nereika
linga produkcija, jos sukaupta 
beveik už milijoną litų. 

Tiksliosios mechanikos ga
myklos turtas dabartinėmis 
kainomis vertinamas maž
daug 30 mln. litų. Šios gamyk
los pastatais ir gamybine baze 
pastaraisiais metais domėjosi 
Norvegijos, Vokietijos ir Dani
jos verslininkai, tačiau už
sienio kapitalo sulaukta nebu
vo. 

Iš kelių dešimčių beviltiš
koje padėtyje atsidūrusių Pa
nevėžio pramonės ir verslo 
įmonių pastaraisiais metais 
pavyko atsistoti ant kojų tik 
„Auvigai", kurią ėmėsi sanuoti 
Vokietijos verslininkai. R.J. 

Penkiasdešimt metų komu
nistinė Kinija ir demokratiš
kasis Taivanas vedė žodžių 
karą, kuris ilgainiui pamažu 
vėso ir galbūt būtų visiškai 
išblėsęs, jeigu ne Taivano pre-
zindento pareiškimas, kad 
jam nepriimtina „vienos Kini
jos" politika. Nors Taivanas ir 
nereikalauja nepriklausomy
bės, bet savęs nelaiko Kinijos 
provincija, o Beidžingas jokiu 
būdu nesutinka, kad ši, vos 
100 mylių nuo Kinijos krantų 
esanti, sala reikštų pretenzi
jas į savivaldą (iš esmės ji sa
varankiškai tvarkosi jau pus
šimtį metų, nors Beidžingo vy
riausybė to ir nenori pri
pažinti). 

Kai komunistai laimėjo pi
lietinį karą prieš prezidento 
Chiang Kai-shek vadovauja
mus nacionalistus, nemaža 
dalis Kinijos gyventojų, ku
riems buvo nepriimtinas ko
munistinis režimas, pasitrau
kė į netolimą salą, kuri nuo to 
laiko buvo tarytum rakštis pc 
komunistinės Kinijos nagu — 
įrodymas, kad vis dėlto raudo
nieji nėra pasiekę galutinės 
pergalės. 

Iki 1970 m. Taivanas ir Ki
nija nuolat viena kitą apšau
dydavo ir ypač pajūrio ruožo 
gyventojams dažnai tekdavo 
bėgti į slėptuves. Pagaliau pri
eita „susitarimo": lyginėmis 
mėnesio dienomis Kinija šau
dys į Taivaną, nelyginėmis — 
Taivanas apšaudys Kinijos 
krantą... Ilgainiui ir ši „kovos" 
priemonė buvo sustabdyta, 
tačiau liko dar žodžių karas. 
Kinija savo pusėje pastatė 
aukštą užrašą, matomą net 
Taivane, kad valstybė turi 
būti sujungta, nors vartotų ir 
dvi skirtingas valdymosi siste
mas. Taivanas savo ruožtu 
taip pat pastatė užrašą, kad 
valstybė galėtų būti suvienyta 
tik tuomet, jeigu Kinija dau
giau palinktų į demokratiją. 

Tačiau sėkmingiausius tai
kos tiltus tarp žemyno ir salos 
vis tik tiesė pinigas: sėkminga 
Taivano pirklių, pramonės 
įmonių ir investavimų „inva
zija" į Kiniją, nors oficialiai 
Beidžingo nepripažįstama, 
daug prisidėjo prie geresnio 
vieni kitų supratimo ir tolera
vimo. Tiesa, Kinija kartas nuo 
karto, ypač po Hong Kongo 
įjungimo, primena Taivanui, 
kad jis laikomas tik atskilusia 
kiniečių provincija ir ilgainiui 
turės būti vėl prijungtas prie 
visos valstybės, bet tas ne
trukdo vystyti tolimesnių pre
kybos bei pramonės ryšių, o 
pastaruoju metu kiniečiams 

jau buvo leidžiama aplankyti 
savo artimuosius Taivane. 

Tačiau po Taivano preziden
to Lee Tung-hui pareiškimo 
Beidžingo pažiūros „atskilu
sios provincijos" atžvilgiu su
griežtėjo. Keletą kartų jau vi
sai atvirai išsitarta, kad Tai
vaną Kinija ,.galėtų bematant 
sutriuškinti", jeigu jis neatsi
sakys savo „beprotiškų sie
kių". Juo labiau, kad Kinija 
jau galinti pasigaminti neu
trono bombas. 

Įtampa dėl Taivano ir kai 
kurios opios informacijos išvo
gimo iš Amerikos branduoli
nių tyrimų laboratorijų pasta
ruoju metu vėl sujaukė san
tykius tarp Vašingtono ir Bei
džingo. Nepaisant, kad JAV 
pramonininkai ir verslininkai 
siekia kuo geresnių ryšių su 
Kinija, jos elgesys ne visuomet 
gali būti ignoruojamas, ypač 
dėl nuolatinių žmogaus teisių 
pažeidimų krašto viduje ir 
grasinimų Taivanui. Vargiai 
galima tikėtis, kad Amerika 
imtųsi griežtesnių priemonių, 
jeigu Kinijos vyriausybė neat
leis spaudimo Taivanui arba 
dar labiau pradės varžyti de
mokratinius judėjimus. O kad 
Beidžingas eina tuo keliu, abe
joti netenka. Štai šiomis die
nomis vyriausybė uždraudė 
Falun Gong sąjūdį, kuris iš 
esmės nėra nei politinis, nei 
religinis, tačiau savo pa
sekėjus — daugiausia vyres
nio amžiaus kiniečius — jau 
skaičiuoja dešimtimis mili
jonų. Sąjūdis įkurtas 1992 m. 
Li Hongzihi (gyv. JAV-se), pa
remtas meditacijomis ir tam 
tikra mankšta, vadinama 
„ąigong", kuri gydanti ir sielą, 
ir kūną. 

Kad Falun Gong susilaukė 
tokio griežto komunistinės vy
riausybes pasmerkimo, dau
gelį nustebino. Nors visos reli
ginės ir politinės organizacijos 
yra uždraustos, nemanyta, 
kad meditacija ir mankšta yra 
kažkaip pavojinga raudona
jam režimui. Manoma, kad 
uždraudimas jai gali suteikti 
naują pakraipą, o taip pat 
„nuvaryti į pogrindį", kaip yra 
su krikščioniškomis, budizmo 
ar kitomis religinėmis ben
druomenėmis. Kadangi Falun 
Gong pasekėjai jau planavo 
demonstracijas, užsienis rūpi
nasi, kad nepasikartotų Tia-
nanmen aikštės tragedija. 
Galbūt ne tiek dėl galimų au
kų, malšinant demonstracijas, 
kiek dėl prarastų rinkų ir do
lerių. Juk vakariečiai tuo at
veju jau negalėtų Kinijos elge
sio ignoruoti... 

JURGIS JANKUS 

BAJORAS 
L. . JURGIS JANKUS 
Tęsinys 
Nr.14 

— Kodėl nieko nesakai? — pagaliau pasakė. 
— Ką galiu pasakyti, kad dar ir pats nedaug ką 

teišgirdau, — pasidrąsinęs pasakiau, nors ir pats nus
tebau, kiek maža tvirtumo buvo belikę balse. Netik
rumą paslėpti, pasiėmiau kumpio riekę ir ėmiau 
kramtyti be duonos. Buvo sūrokas ir tai savotiškai sti
prino. Už tokį be duonos kramtymą motina ne sykį 
barė 

— Teisybę pasakius nedaug, — jau labai paprastai 
pasakė ir pasiėmė dešros gabaliuką. Žvilgterėjo į ne-
prakimštą buteliuką. — 0 kaip manai? Gal pakeitei 
mintį? Ir kumpis ir dešra smagiau lįstų. 

Kai jo akys ėmė darytis tokios bauginančios ir man 
dingtelėjo, kad gal būtų gera, bet kai jis vėl taip staiga 
supaprastėjo, tepasakiau: 

— Gal tuo tarpu palikim. Man labai knieti išgirsti, 
kaip Kęsminam toliau sekėsi. 

— Toliau?.. Toliau tik viena sarmata. Matai, tas 
Kesminas, tas ketvirtas ar trečias jau buvo turtingas. 
Laukai buvo pilni darbininkų. Belaisvių. Kai su kuni
gaikščiu patraukdavo į Prusus, vis parsivarydavo būrį 
belaisvių vokiečių ir pristatydavo prie darbų. Senelis 
sakydavo, kad jų dar ir dabar yra likę, nors ir patys 
nebežino, kaip čia yra atsiradę. Rudžių Brukmanėliai, 
sako, irgi taip čia atsiradę. 

— Gali būti, — patvirtinau. — Brukmann tikrai vo
kiškas žodis. 

— Matai, ir senelis, ir tėvas ne viską išgalvojo. Jie 
dirbo nuo tamsos ligi tamsos, bet Kęsmino nematė nei 
į laukus ateinančio, nei į namus grįžtančio. Jis pir
mam vokiečiui parodydavo ką šiandien dirbti, o pasku
tiniam vakare, kur pabaigti. Niekas nežinojo nei kada 
jis gulė, nei kada kėlė, bet nežinojo nė jo turtų galo. 
Turėjo dvi dukteris ir sūnų. Dukterys sako, buvo gra
žios, o kad turtingos, tai ir be sakymo visi žinojo. Ku
nigaikštis išpiršo jas į svetimus kraštus, su dideliu 
kraičiu ten išvažiavo, vyrai išpuošė jas šilkais ir viso
kiais blizgalais, pamėgo anų kraštų dyką gyvenimą ir 
tėvo net aplankyti niekada nebeatsisuko. Sūnus irgi 
buvo kitoks. Kai tėvas lakstydavo nuo vieno laukų 
krašto ligi kito, kai su pirkliais derėdavosi dėl grūdų, 
kailių ir medaus statinių, jis sėdėdavo aukščiausiam 
kuore. Dieną norėdavo pamatyti, kas yra anapus miš
kų, o naktį suskaityti, kiek danguje šviečia žvaigž
delių, bet niekada nesuskaitė. Skaitydavo, skaitydavo, 
kol suimdavo miegas, o kitą vakarą vėl pradėdavo iš 
nauja. Tada buvo laikai, kai ponai savo gabius vaikus 
buvo pradėję siųsti į kitus kraštus išmokti to, ko čia 
negalėjo išmokti. Išsiuntė savo sūnų ir Kesminas. Gal
vojo: jeigu nieko kito neišmoks, tai gal išmoks nors 
kaip žvaigždes suskaityti. Vaikas daug metų mokėsi, 
daug tėvo turto mokslams išleido. Kai tėvas per pa
siuntinius paklausdavo, kada baigs mokytis, kada grįš 
dvaro žiūrėti, atsakydavo, kad dar vis randa naujų 
mokslų, kad dar reikia kokį galiuką pasimokyti. Taip 
tėvas visiškai paseno, senatve susirgo, pajuto, kad jau 

ateina paskutinė, išsiuntė pasiuntinį pas sūnų, kad 
sugrįžtų tėvui akių užmerkti. Sugrįžo. Visas išsipus
tęs, labai mokytas, papasakojo tėvui ką pasauly matė, 
ko išmoko, kitą dieną apėjo dvarą, apžiūrėjo kiek ko 
kur yra, paskum nuėjo pas tėvą ir sako: „Išmokau 
kada kokiais drabužiais rengtis, kaip su ponais ir po
niom kalbėti, kaip prie stalo pradėti valgyti ir kaip pa
baigti, dar ir daug kitų mokslų išmokau, bet žiūriu, 
kad dar ne visko. Žiūriu, tavo pilni tvartai gyvulių, 
pilni svirnai javų, pilna kasa pinigų. Pasakyk, kaip tu 
tai padarei, kad visko tau tiek tvinte pritvinę? Sakyk 
kaip gyventi, kad ir man viskas taip tvintų?" Tėvas, 
matai, buvo visiškai netoli mirties, juto, kad daug 
aiškinti nebėra laiko, tai tepasakė: „Matau, kad tu la
bai mokytas, tai ir iš mano trumpų žodžių suprasi ką 
reikia daryti. Ilgiems žodžiams nebeturiu laiko, tai va: 
visada avėk naujutėliais batais, renkis naujais dra
bužiais, eidamas į laukus niekam padėkdie nesakyk ir 
duoną su medum valgyk". Su paskutiniu žodžiu tėvas 
išleido ir paskutinį kvapą, o sūnus pradėjo tėvo vietoje 
gyventi. Jis gerai atsiminė paskutinius tėvo žodžius ir 
gyventi pradęjo tik pagal juos. Su tais žodžiais ėmė 
gulti ir bėdos. Pirmoji bėda užpuolė belaidojant tėvą. 
Berdamas saują žemės ant tėvo karsto įmynė į šlapią 
žemę ir supurvino batą. Iš sykio, kas atsitiko, net ne
pastebėjo, tik vakare žiūri.kad batas nebeblizga. Nu
metė į kampą. Bet žiūri ir kelnės ir švarkas žemėti. 
Numetė ir tuos. Apsidžiaugė, kad parvažiuodamas 
parsivežė ir daugiau drabužių. Norėjosi valgyti, bet 
nebuvo medaus. Dairydamasis po dvarą buvo matęs, 
kur dar yra medaus, liepė atnešti. Medaus su duona 

pavalgęs atsigulė, o kitą dieną, gerai pamiegojęs išėjo 
pasidairyti po laukus. Niekam nė žodžio nebubtelėjęs 
pažiūrėjo ką kas veikia, sugrįžo namo ir vėl pamatė, 
kad apsipurvinęs. Persirengė, pavalgė duonos su me
dum, liepė pakinkyti karietą ir išvažiavo į miestą. 
Mieste susiklausinėjo geriausią batsiuvį ir užsakė, 
kad jam būtų kiekvienai dienai pasiūta po tris poras 
batų, susiklausinėjęs geriausią siuvėją, užsakė, kad 
kiekvienai dienai jam būtų pasiūta po tris eiles dra
bužių. Ir batsiuvis ir siuvėjas traukė pečiais, negalė
dami suprasti, kas tam ponui atsitiko, bet ponas yra 
ponas ir dar jeigu darbo duoda ir nesiderėdamas mo
ka, kitus darbus pastūmė į šalį dirbo tik jam. Dirbo ir 
kiekvieną dieną nešė į dvarą. Vieną dieną tarnas po
nui pasakė, kad ir medaus nebėra, tai liepė tuoj nu
pirkti. Tarnas kitų pirklių nežinojo kaip tik tuos. ku
rie iš Kęsmino medų pifkdavo, dabar tą patį medų 
pradėjo pardavinėti Kęsmino vaikui ir, žinoma, imda
vo trejetą sykių daugiau negu buvo mokėję. Taip jau
nasis Kesminas, vykdydamas tėvo valią ir gyveno: 
vėlai kėlė. valgė duoną su medum, nė žodžio neburb
telėjęs apėjo visus darbininkus, rengėsi naujais dra
bužiais, avėsi naujais batais. Darbininkai buvo nepa
tenkinti, kad naujasis ponas jiems nė gero žodelio 
nepasakė, bet kai pamatė, kad jis vargu ar supranta, 
ką kuris dirba, ėmė dirbti atžagariom rankom. Net ir 
bitininkas, kuris prižiūrėdavo gal kokį šimtą ar dau
giau avilių, sukeltų į miško medžius, nebenešė me
daus į dvarą. Valgė pats, o kas liko pardavinėjo. 
Siuvėjas buvo jaunas ir apsukrus, o batsiuvis jau se
nas. (Bus daugiau^ 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE | 

NORIME JUMS PADĖKOTI 
Šventas i s Tėve! 

Štai Tavo akivaizdoje Ku
nigų Marijonų Vienuolijos ge
neralinės kapitulos dalyviai. 
Šiandien pasaulyje yra 598 
marijonai ( U daugiau negu 
prieš šešerius metus). Marijo
nai gyvena ir darbuojasi 18-
oje šalių: Argentinoje, Austra
lijoje. Baltarusijoje, Brazilijo
je, Čekijos respublikoje, Di
džiojoje Britanijoje, Italijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Kazachstane. Latvijoje, 
Lenkijoje. Lietuvoje. Portuga
lijoje, Prancūzijoje, Ruandoje, 
Slovakijoje. Ukrainoje ir Vo
kietijoje. 

Šventasis Tėve, šiandien no
rime pirmiausia padėkoti už 
Jūsų Šventenybės mums ro
domą rūpestingumą ir didžiulį 
gerumą. 

Rūpinimasis mumis matome 
iš Tavo, Šventasis Tėve, 
mums duodamų nurodymų. 
Turbūt todėl jie taip giliai įk
rinta į širdis, kadangi mus 
pažįsti — jau seniai pažįsti 
Marijonų Vienuoliją. 

Dažnai grįžtame prie nuro
dymų, duotų mūsų generali
nių kapitulų dalyviams. 1987 
m,, -birželio 30 d. esi mums, 
marijonams, sakęs: „Labiau ne
gu bet kada eikite į gausė
jančia* įvairių kultūrų naujų
jų varguolių minias..." Šešetų 
metų vėliau, 1993 m. birželio 
22 d., kalbėjai: „Būkite... Die
vo Gailestingumo" apaštalai , 
Marijos motiniškai su meile 
vadovaujami". Tie nurodymai 
padeda mums išlaikyti kūry
bingą ištikimybę mūsų chariz-

5 m o n ^ „ „ ; 
į Nurodymu laikėme ir Šven

tojo Tėvo dėmesį mūsų apaš
talavimui buvusios Sovietų 
Sąjungos kraštuose. Ten dar
buojasi apie 100 mūsų pašau
kimo brolių, o 14 jaunuolių iš 
tų kraštų studijuoja seminari
jose, Taip pat ten dirba mūsų 
broliai, pašaukti į vyskupo 
tarnystę, su kardinolu Vincen
tu Stankevičiumi priešakyje. 

Dėkojame už nesuskaitomus 
palankumo įrodymus per pas
taruosius šešerius metus. Iš 
jų paminėsiu tėvišką dėmesį 
Stockbridge Dievo Gailestin
gumo šventovės — JAV na
cionalinės šventovės veiklai ir 

LIETUVIŲ KUNIGAS — 

Kovo 31 d. Šiaulių „Aušros" 
muziejuje vykusiame renginy
je prisimintas ir pagerbtas ku
nigas skulptorius Antanas Ri-
mavičius (1865-1933). Visuo
menė buvo supažindinta su jo 
gyvenimu, asmenybe ir kūrv-
ba. 

Apie kun. A. Rimavičių iš
samiau kalbėti pradėta visai 
neseniai. Sovietmečiu jo ko ne 
visos religinio turinio skulp
tūros f apie 200 vnt.) buvo ty
liai saugomos „Aušros" muzie
juje. 1993 m. Šiaulių Šv. Igna
co bažnyčioje buvo surengta 
skulptoriaus Kristaus kančios 
didžiųjų bareljefų paroda. 
1997 m. „Saules Delta" išleido 
Arūno Vasiliausko parengtą 

albumą -Antanas Rimavičius. 
Skulptūra", o 1998 m. — Bi
rutės Žymantienės knygą 
.Testamentas", kurioje pasa
kojama apie kunigo gyvenimą 
ir darbus. 

Nuo Šakynos kilęs A. Rima
vičius savo gimtuoju miestu 
laike Šiaulius, kur baigė ber
niukų gimnaziją, šio miesto 
-Aušros" muziejui testamentu 
paliko savo kūrybos darbus. 
Nuo 1890 m., kai baigė Pe
trapilio dvasinę akademiją ir 

plėtrai, taip pat padrąsinimą 
mūsiškiams kenčiančios Ru
andos misionieriams, palaimi
nimą neseniai įkurtai Brazili
jos provincijai. Buvo dar daug 
kitų tokių ženklų. 

Ypatingai, kuo nuoširdžiau
siai, dėkojame už tai , ką paty
rėme pastarosiomis dienomis. 
Dėkojame tad už mūsiškio 
Lichenio vienuolyno pasirin
kimą savo namais birželio 6-8 
d. Jau tėmės kaip Zachiejus, 
išgirdęs: „Zachejau, greit lipk 
žemyn! Man reikia šiandien 
apsilankyti tavo namuose. Šis 
skubiai nulipo ir su džiaugs
mu priėmė Jį . Tai matydami, 
visi murmėjo" (LK 19,5-7) Ta 
viešnagė daro mums garbę, 
apie kokią nebuvome nė sva
joję. Manau, viešnagės vaisiai 
bus panašūs į tuos vaisius, 
kurių davė Jėzaus apsilanky
mas Zachiejaus namuose. 
Taip pat dėkojame už Liche
nio šventovės pašventinimą. 

Dėkojame už mūsų brolių 
Rosicos kankinių, kunigų ma
rijonų Antonio Leščevičiaus ir 
Jurijaus Kašyros beatifikaciją. 
„Jie žuvo, nes nesutiko palikti 
savo tarnystės.. . Ištvėrė tar
naudami iš meilės ir aukoda
mi savo vargus už žmones". 
Kun. Antonis Leščevičius buvo 
lenkas, kun. Juri jus Kašyra — 
baltarusis; jų kankinystės vie
ta buvo Baltarusijos žemė. 

Negaliu dėkodamas nepri
minti mus didžiai sujaudinu
sio poelgio. Birželio 16 d. 
Stary Sončo mieste Šventasis 
Tėvas panorėjo paminėti mū
sų tėvą Įsteigėją Stanislovą 
Papčinskį, kur is „gimė netoli
mame Podegrodzyje"; priminė 
apie jo šventumo garsą i r bea
tifikacijos bylą. Dalyviai tuos 
žodžius entuziastingai priėmė. 

Sunku bū tų išvardyti visas 
dėkingumo paskatas. 

Dabar savo brolių vardu 
prašau nurodymų tolesniam 
marijonų žygiui, taip pat 
Apaštalinio palaiminimo čia 
dalyvaujantiems marijonams 
ir visai Vienuolijai. 

Genera l in io vyresniojo 
kun . A d a m o Bonieckio, 
MIC, kre ip imas i s 

Popiežiaus audiencija mari
jonų generalinės kapitulos da-
lyvimas, Vatikanas 1999 m., 
liepos 1 d. 

SKULPTŪRŲ MEISTRAS 

buvo įšventintas kunigu, visą 
gyvenimą praleido Latvijoje. 
Kęsdamas nepriteklius ir var
gą, vyskupo nuolat kilnojamas 
iš vienos parapijos į kitą, A. 
Rimavičius sukūrė per 500 
skulptūrų bei bažnyčių puo
šybos darbų (daugiausia iš 
medžio). Šis savamokslis me
nininkas turėjo gilią kūrybinę 
nuovoką. Anot renginyje daly
vavusio menotyrininko V. 
Rimkaus, didžiausią dėmesį 
skulptorius skyrė Kristaus te
mai: jo darbai vaizduoja nu
kryžiuotą ir nenukryžiuotą 
Išganytoją, kurio veide kartais 
atsispindi skausmas, kartais 
— nuolankumas ar gailestin
gumas. Menininkas kūrė ir 
pietas, šventųjų figūras, ypač 
paminėtinos vadinamosios 
„stacijos". 

Šiaulių universiteto prof. 
Aloyzas Toleikis. Aušros" mu
ziejaus direktorius Raimondas 
Balza, žurnalistė Birutė Žy
mantienė ir kiti kalbėjusieji 
apibūdino kunigą skulptorių 
A. Rimavičių kaip neapsako
mo darbštumo žmogų, sponta
nišką, nuoširdžią asmenybę, 
turėjusią gilų vidinį ryšį tiek 
su savo kuriamomis skulptū
romis, tiek su žmonėmis. 

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

Tanko vietoje — kryžių kalnelis, 
išvaduotojas" Nuotr. Eltos 

melų Kaune buvo išmontuotas paminklas „Tankas 

TĖVAS AUGUSTINAS STE1GVILAS 
AUKOJO ŠV. MIŠIAS REBDORFE 

Liepos 18 d., sekmadienį, 
tėvas Augustinas Steigvilas, 
MIC. aukojo šv Mišias Reb
dorfe vienuolyno ba/.nyčios ko
plyčioje. Prieš penkiasdešimt 
metų čia pat kaimynystėje 
esančio Eichstaetto katedroje 
jis buvo įšventintas į kuni
gus, ir taip dabar tėvas Au
gustinas švente savo kuni
gystės jubiliejų. Šios Mišios 
buvo skirtos ir Eichstaetto lie
tuvių gimnazijai paminėti, 
kuri čia veikė iki 1949 metų. 

Baigiantis karui, kai 1944 
metais Lietuvą jau buvo už
ėmusi Raudonoji armija, Ei-
chstaette ir Rebdorfe atsirado 
ypač daug lietuvių pabėgėlių. 
Rebdorfe jie įsteigė gimnazi
ją. Joje mokytojavo Vytautas 
Žemkalnis (žymus architek
tas , Vytauto Landsbergio tė
vas), joje mokėsi daug dabar 
plačiai žinomų politikos, mo
kslo ir kultūros žmonių. Už
tenka jau vien paminėti pre
zidentą Valdą Adamkų, Al
girdą Avižienį. brolius Me
kus, o Eichstaette kunigų se
minarijoje savo studijas tęsė 
ir čia buvo įšventinti iš Lietu
vos pabėgę klierikai. .A ;gusti-
nas Steigvilas buvo v .cnas iš 
to didelio būrio. Po įšventini
mų jis kunigavo Vokietijos 
miestuose. 1955-1959 metais 
toliau studijavo Romoje, o po 
šių studijų savo ordino v MIC 
— Mariae Immaculata Con-

ceptio Marijos .Nekalto Pra
sidėjimo) buvo pasiųstas į Ar
gentiną, kur jau išgyveno 40 
metų. Iš pradžių gyveste Bue
nos Aires mieste, dabar gyve
na Rosario maždaug 3000 km 
nuo sostines. Jis Argentinos 
lietuvių draugi ja pirminin
kas, laikraščio ..Laikas " re
daktorius. 

Tėvas Augustinas iškilmes 
pradėjo lietuviškai, o jo kalbą 
čia esantiems vokiečiams ver
tė prof. Alfredas Bammesber-
ger. Vardu savo tėvynainių, 
kūne po karo rado prieglobstį 
Rebdorfo pabėgėlių stovyklo
je, tėvas Augustinas padėkojo 
vokiečiams už pagalbą. Vokiš
kai pasakytame pamoksle jis 
iškėlė susitaikinimo idėją. 

Šia prasme Eichstaettas yra 
ne vien tik graži ir tikroviška 
pokario legenda lietuviams, 
bet ir naujos Europos kūrimosi 
pavyzdys. Sena, dar karo me
tais prasidėjusi, istorija tęsia
si ir šiandien. Eichstaetto ka
talikiškajame universitete 
profesorius Alfredas Bammes-
berger tęsia lietuvių kalbos 
studijas, palaiko glaudžius 
ryšius su Lietuvos kalbinin
kais. Gimnazijom mokytojai ir 
mokiniai. Anneliese Bammes-
bergftr iniciatyva, bendrauja 
su Kauno Jėzuitų gimnazija. 
Eichstaettto kunigų seminari
joje stažuojasi kanigai iš Lie
tuvos fšiuo metu čia yra ku-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 
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pastatydino kun V, Martinkus Nuotr S. Varno 

nigas Arnas Abraitis ir kuni
gas Mindaugas Puidokas). 

Prof. Albertas 
S teponav ič ius 

LIETUVIAI EUROPOS 
JAUNIMO SUSITIKIME 

ISPANIJOJE 
Didžiajam krikščionybės 

2000 metų jubiliejui skirtame 
Europos jaunimo susitikime 
Ispanijoje. Santiago de Com-
postelos mieste, dalyvauja ir 
Lietuvos pasiuntiniai. O vie
noje iš susitikimo konferencijų 
pranešimą skaitys prof. Vy
t a u t a s Landsbergis. 

Liepos 24 d., kaip informavo 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos 2000 metų jubiliejaus ko
mitetas , iš Vilniaus į Ispaniją 
išvyko 115 žmonių grupė. Tai 
— aktyviai katalikiškose pro
gramose dalyvaujantys iš vi
sų septynių Lietuvos vyskupi
jų jaunimo centrų. Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje Mi
šias aukojo ir jaunimo grupę 
išlydėjo Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas ar
kivyskupas Audrys Bačkis. 

Vykstantys į» Europos jauni
mo susitikimą Lietuvos pa
siuntiniai liepos 28 dieną pri
sijungs prie Madrido vysku
pijos jaunimo ir dalyvaus 100 
kilometrų piligriminėje kelio
nėje pėsčiomis iš Korunos 
miesto į Santiago de Compos-
tela. 

Europos jaunimo susitiki
mas Santiago de Compostela 
mieste vyks rugpjūčio 4-8 d. 
J a m e ketina dalyvauti apie 
100,000 jaunų žmonių iš visos 
Europos. Susitikimo tema: 
„Tavo žodžiu mes galime!" 
J aun imas drauge melsis už 
Europos atsinaujinimą ir nau
jąjį krikščionybės tūkstantme
tį. Susitikimo programoje — 
muzikos ir teatro festivaliai, 
konferencijos. Rugpjūčio 5 d. 
konferencijos tema „Tėvynių 
Europa'" pranešimą skaitys 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas profesorius Vy
t au t a s Landsbergis. 

Santiago de Compostelos 
miestas nuo devintojo am
žiaus yra antrasis po Romos 
piligrimų centras ir kelias į jį 
vadinamas senuoju Europos 
piligrimų keliu. Kasmet daug 
maldininkų pėsčiomis ir va
žiuoti vyksta pasimelsti prie 
šv. apaštalo Jokūbo kapo. Šis 
piligrimu kelias jungia di
džiuosius žemyno miestus bei 
t au tas , st iprindamas ryšius 
t a rp įvairių krikščioniškų Va
karų Europos bendruomenių. 
(Elta) 

IKURTAS BAŽNYTINIO 
MENO MUZIEJUS 

Birželio 17 dieną Kauno ar
kivyskupijos bažnytinio meno 
komisija įteikė Kauno arkivys
kupui metropolitui Sigitui 
Tamkevičiui pasiūlymą, ku
r iame rašoma: „(...) Bažnytinio 

Parduodamas 1982 m. Aries 
auto. Kaina $2,000 arba pasiū
lymas. Automobilis kaip naujas. 
Skambinti: 706-839-1784 arba 

312-835-0396. 

Summer heip needed eirterior 
& interior. Experience a mušt 
Mušt be self-motivated, respon-

sible team-player, alcohol & 
drug free. Own transportation 

Pay based on experience. 
Call 708^45-1223. 

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško išsinuomoti kambarį 
arba mažą butą privačiame 

name. Skambinti vakarais, tel. 
708-371-4560. _ 

Parduodamas vieno miega
mojo kambario butas Pasaulio 

lietuvių centre, Lemom, IL. 
Skambinkite vakarais 

706.388-2041. 

Ieškome patyrusių dalytoją, 
turinčių savo transportą. Darbas 
Siaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės'nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai M » 

Nccd two female care ffveisi 
one in FL, with drivers liceose, 
pay $110 per day; one in Mil-
waukee, WI, pay $90 per day. 
TeL 414-763-2615. *»u 

meno komisija, apsilankiusi 
ne vienoje arkivyskupijos baž
nyčioje, įsitikino, kad dėl ydin
gų laikymo sąlygų a r nepa
kankamos priežiūros ilgainiui 
gali nukentėti sakralinio 
meno vertybių būklė, o dėl 
nepakankamos apsaugos jos 
gali būti išgrobstytos. (...) 
Siekdami garantuoti geresnę 
pačių vertingiausių bažnytinio 
meno paminklų, esančių Kau
no arkivyskupijoje, priežiūrą 
ir apsaugą, siūlome įsteigti 
Kauno arkivyskupuos Bažny
tinio meno muziejų". 

Dokumentą pasirašė Kauno 
arkivyskupijos bažnytinio me
no komisijos pirmininkas vys
kupas Rimantas Norvilą, ko
misijos sekretorė menotyri
ninkė dr. L. Šinkūnaitė, komi
sijos nariai: kanauninkas dr. 
A. Kajackas, menotyrininkė 
dr. M. Matušakaitė, architek
tė I. Grigaitienė ir menotyri
ninkas P. Stanišauskas. 

Atsakydamas į šį pasiūlymą, 
arkivyskupas S. Tamkevičius 
tą pačią dieną pasirašė de
kretą Nr. 210 J)ėl Kauno ar
kivyskupijos Bažnytinio meno 
muziejaus įkūrimo", kuriame 
sakoma: „Siekdamas garan
tuoti jau sukauptų ir Kauno 
arkivyskupijos bažnyčiose 
esančių vertingų meno kūri
nių priežiūrą, tyrinėjimą ir ap
saugą, šiuo dekretu atkuriu 
1935-1940 m., 1941-1944 m. 
Kaune veikusį Bažnytinės dai
lės muziejų ir jam skiriu pa
talpas Kauno arkivyskupijai 
priklausančiame pastate Kau
ne, Vilniaus g. nr. 29". Tuo 
pačiu dekretu arkivyskupijos 
Bažnytinio meno muziejaus 
direktoriumi paskirtas meno
tyrininkas Paulius Stanišaus-
k a S - BŽ, 1999, Nr. 12 

GIMDYMO NAMAMS 
SUTEIKTAS 

PALAIMINIMAS 
Krikščioniškųjų gimdymo 

namų vadovybei, personalui, 
pacientėms bei jų kūdikiams 
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II suteikė apaštališkąjį 
palaiminimą. 1994 m. įsikū
rusiuose Kauno krikščioniš
kuosiuose gimdymo namuose 
per metus gimsta iki 1000 
naujagimių, atliekama 400-
500 sudėtingų ginekologinių 

operacijų. Tai viena iš nedau
gelio Lietuvoje moterų ligoni
nių, kur atsisakyta abortų, 
įstatuose įtvirtinta nuostata, 
kad žmogaus gyvybė turi būti 
neliečiama nuo pat jos pra
sidėjimo. Šiuose namuose dir
bantys medikai kartu su Mal
tos ordino pagalbos tarnyba ir 
Šeimos centru rengia projek
tus, kaip padėti nepasitu
rinčioms kūdikio laukian
čioms bei -krizėje esančioms 
šeimoms, ieško visų dar negi
musios gyvybės išsaugojimo 
būdų, dirba savanoriais Cari
tas diagnostikos centrą, yra 
įsitraukę jaunimo rengimo 
šeimyniniam gyvenimui pro
gramas. 

DAINOS M A R U O S 
GARBEI 

Gegužės 14-16 d. Šiaulių 
vyskupijoje vyko 5-asis tarp
tautinis jaunimo chorų fes
tivalis „Marija, skaisčiausia 
Marija". Festivalio globėjai 
— Alma Adamkienė ir Šiaulių 
vyskupas E. Bartulis. 

Festivalis prasidėjo jaunimo 
chorų eitynėmis Šiaulių gat
vėmis iki Šv. Ignaco bažny
čios. Buvo giedama Švč. Mer
gelės Marijos litanįja, aukoja
mos šv. Mišios. Anot, šią 
šventę atidariusio vyskupo E. 
Bartulio, šis festivalis sureng
tas Marijos — tobuliausio 
Dievo kūrinio garbei. Giedoti 
Marijai — tai teikti garbę 
Viešpačiui. A. Adamkienės at
stovė prezidentūroje S. Ka
činskienė pranešė, kad A 
Adamkienė apgailestauja ne
galėdama dalyvauti festivaly
je ir siunčia širdingiausius 
linkėjimus visiems šio rengi
nio dalyviams tikėdamasi, 
kad krikščioniškos minties ir 
chorinės muzikos jungtis taps 
galimybe visiems artimai pa
bendrauti. Festivalio dieno
mis koncertavo Steiniero 
merginų choras iš Norvegijos, 
merginų choras „Pulsai" i i 
Suomijos, Rėzeknės vyrų cho
ras „Oluts" (Latvija), taip pa t 
įvairus chorų kolektyvai i i 
Lietuvos. 

Gegužės 16 d. festivalio da
lyviai koncertavo Kražių, 
Kuršėnų, Kurtuvėnų, Šedu
vos bažnyčiose. Festivalis bai
gėsi Šiaulių šv. Ignaco baty-
čioje. 

http://414.7C3.2fll
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• „BROWN & SHARPE — 
PRECIZIKA" — MATAVIMO 

MAŠINOS 
PASAULINEI RINKAI 

Lietuvos — JAV bendra 
įmonė JJrown & Sharpe — 
Precizika" (B&S-P) užsienio 
žiniasklaidai pranešė, kad 
pradėjo gaminti koordinatines 
matavimo mašinas (KMM) pa
saulinei rinkai. 

Įvykusiame KMM „Gage 
2000" gamybos pristatyme da
lyvavo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, ūkio mi
nistras Eugenijus Maldeikis, 

' Lietuvos taupomojo banko val
dybos pirmininkas Romualdas 

«Visokavičius ir daug kitų pa
reigūnų. Pranas Vilkas, ben
dros įmonės generalinis direk
torius, sakė: „Pirmais metais 
gamyba sieks apie 400 ma
šinų. Globalinį pardavimą ir 

. aptarnavimą vykdys 'Brown & 
Sharpe Company' (BNS) iš 
Rhode Island valstijos, JAV. 
Po LEITZ (Vokietija) ir DEA 
(Italija) fabrikų išpirkimo, 
BNS tapo pasaulyje didžiausia 
metrologinės įrangos firma, o 
jos platinimo ir paslaugų tink
las dabar apima visus konti
nentus. Prieš aštuonerius me-
tus 1991 m. liepos 1 d. pradėjo 
savo gamybinę veiklą ben
dra Lietuvos — JAV įmonė 

..'Brovyn & Sharpe — Precizi
ška'- Šios bendros įmonės part-
neriai-stengėjai buvo firmos 
'Brown & Sharpe ir Euromedi-
ka' iš JAV ir mokslinės gamy
binės bendrovės 'Precizika' iš 
Lietuvos. Investuodama į Lie
tuvą, BNS turėjo pagrindinį 
tikslą sukurti aukštos techno
logijos įmonę Lietuvoje, vėliau 
perkelti atskirų gaminių bei 

-4ct#Į#l gamybą iš kai kurių 
savofabrikų Vakaruose į Lie
tuvą. Bendra įmonė buvo 
įkurta buvusio staklių institu
to ir jo bandomosios gamyklos 
Trecizika' bazėje. 
- Mūsų įmonė 97 proc. savo 

f aminių eksportuoja į JAV, 
veicariją, Italiją, Vokietiją, 

Lenkiją, Čekiją ir NVS val
stybes, šiandien mes esame 
liudininkai naujo, labai svar
baus tiek mūšų įmonei, tiek 
Lietuvos masinių gaminto
jams, produkto gamybos 
pradžios. 

Šiandien 'Gage 2000' suren
kama ir atestuojama Vilniuje. 
Jos 'širdis' — optinės mikronų 
tikslumo skalės — pagaminta 
Lietuvoje. Kai lietuviškos de
talės ir mazgai viršys 50 proc., 
šių KMM etiketės pasikeis iš 
'Surinkta Lietuvoje' į 'Paga
minta Lietuvoje'. Tam tikslui 
iš Šveicarijos jau įsigyta trys 
preciziniai detalių apdirbimo 
centrai. Pirmoji siunta (14 vie
netų) šių 'Gage 2000' mašinų 
iškeliavo Vakarų Europos už
sakovams. Tai didžiulis įvykis 
mūsų darbe". 

Oficialioje ceremonijoje pre
zidentas Valdas Adamkus sa
kė: JLietuvoje yra daug pajėgų 
ir aukštos kvalifikacijos spe
cialistų, todėl 6a galima ir 
reikia plėtoti sudėtingas tech

nologijas, aukštos kokybės 
produktų gamybą. Mašinos, 
kurios jau iškeliavo į Europą, 
yra praktiškai Lietuvos grą
žinimas į tarptautinę aukštos 
kokybės klasę. Man dažnai 
kildavo mintis, kodėl turė
dami tiek daug kvalifikuotų 
žmonių, mes neprasimušėme į ' 
Europos ir pasaulinę rinką. 
Šiandien mes turime atsa
kymą. Tuo aš ypatingai džiau
giuosi ir sveikinu jus". 

Pristatyme, susipažinęs su 
„Brown & Sharpe — Precizi
ka" veikla, ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis, džiaugėsi, 
kad „šios firmos veikla Lietu
voje pareikalauja daug sme
genų, mažai žaliavų, neteršia 
gamtos, kelia šalies eksportą 
ir ateityje sutelks sau ir pir
mos grandies firmoms darbo 
vietų. Reikėtų ir kitoms mūsų 
firmoms pasekti 'Brown & 
Sharpe — Precizika' pramintu 
keliu į pasaulinę rinką". 

Lietuvos taupomojo banko 
pirmininkas Romualdas Viso
kavičius sakė, kad „turėti tokį 
veiklos partnerį ir klientą 
kaip Lietuvos — JAV bendra 
įmonė 'Brown & Sharpe — 
Precizika' jo bankui garbė ir 
didelis įsipareigojimas". Atsa
kydamas į prezidento ragini
mus, R. Visokavičius sakė, 
kad jaučia pareigą operatyviai 
vykdyti atsiskaitymus su 
'Brovvn & Sharpe — Precizika' 
ir teikti įmonei būtinus kredit
us". 

Apsilankiusiems pristatyme 
Lietuvos Respublikos vado
vams ir pareigūnams Romas 
Bročkus, „B&S-P" firmos stei
gėjas iš Bostono, JAV, sakė: 
„Agresyviai ir intensyviai dir
bant devynerius metus, mums 

. pasisekė palaipsniui įsiveržti į 
Šveicarijos, JAV ir Vokietijos 
rinkas su mažesniais metrolo
gijos produktais, išstumiant 
gamintojus iš jų rinkos. Mes 
neturėjome kritinės masės, 
kad pajėgtume įsteigti di
džiulę pardavimo ir paslaugų 
organizaciją ir įsimušti į glo
balinę KMM rinką. Todėl teko 
glaustis prie BNS firmos ir su
rasti abiem pusėm naudingą 
sprendimą". 

Romas Bričkus toliau ko
mentavo: „ilgai mūsų produk
tai keliavo į Vakarų rinkas ta
keliais ir žvyruotais keliukais, 
o dabar Lietuvoje gaminama 
'Gage 2000 KMM pastatyta į 
globalinę autostradą". 

Toliau „B&S-P" steigėjas pa
sakojo : „Dabar konkurencija 
pasaulinėje rinkoje reikalauja 
iš produktų gamintojų aukštos 
kokybės ir žemesnių kainų. 
Daug firmų gamintojų iki šiol 
finansiškai neįstengė įsigyti 
jiems kritiškai reikalingų ma
tavimo mašinų dėl jų aukštų 
kainų. Tai sustabdė tokių 
firmų augimą ir pelningumą, 
o kitas net nuvedė į bankrotą. 
Taip pat daug karinių už-

DRAUGAS, 1999 m. liepos 27 d., antradienis 

Prez. Valdas Adamkus su nauja lietuviška KMM „Gage 2000" matuoja sprausminio lėktuvo detalę. Iš kaires 
„B&S-P* gen. direktorius P. Vilkas, prez. Adamkus, inz. K. Ščiuka Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
LABAI REIKIA! 

„Draugo" vedamajame 
straipsnyje, 1999 m. liepos 21 
d., trečiadienį, kaip visados 
Danutės Bindokienės kruopš
čiai, dalykiškai, išsamiai ir 
stilingai paruoštame „Taip ir 
neaišku: reikia ar nereikia", 
BALFas pagrįstai atsako: rei
kia! Labai reikia! Grįžkime 
prie vedamojo pradžios: „Par
duotuvės visko pilnos, lietu
viai rengiasi skoningiau, kaip 
šiame krašte, tad amerikie
tiškos mados, ten netinkan
čios. Antra vertus, nemaža da
lis rūbų, kuriuos jis padeda 
supakuoti, išsiųsti, arba pras
tos kokybės, nešvarūs, tinka 
tik į sąvartyną". Skarmalų, 
tikra to žodžio prasme, tai tik
rai nereikia. BALFas jų ne
siunčia, ir nešvarių rūbų BAL-

sakymų sąlyginai reikalauja, 
kad gamintojas turėtų KMM 
savo pagaminto produkto ko
kybei sertifikuoti. Neturi 
KMM, negali dalyvauti kon
kurse! 

Šiandien mes Lietuvoje 
pradedame gaminti koordina-
tinę matavimo mašiną 'Gage 
2000'. Ji pasaulinėje rinkoje 
kainuos mažiau šimto tūks
tančių litų (100,000 Lt) ir bus 
geriausias pirkinys klientams. 

Ši KMM 'Gage 2000' taip 
pat padės ir Lietuvos firmoms 
su savo produktais realiau įsi
veržti į pasaulines rinkas, tuo 
padidinant savo pajamas ir 
pelną. Žinoma, padidėjęs įmo
nių pelningumas, padidins 
Lietuvos biudžeto įplaukas, o 
žmonėms — bus daugiau ir 
geriau apmokamų darbų". 

„Brown & Sharpe — Precizi
ka" iki šiol gamino savo su
kurtas koordinatines matavi
mo mašinas, aukštimačius, 
matavimo sistemas, tikslias 
linijines skales, limbus ir 
mechanines detales. „B&S-P" 
firmoje dabar dirba 125 žmo
nės. 

F i rmos informacija 

Pret. Valdas Adamkus sveikina „Brown k Sharpe — Precizika* darbuotojus u* jų pasiektus rezultatus, gami
nant pasaulinei rinkai „Gage 2000" I* kaires: prez. Adamkus. Egidijų* Prancevičius, Bronius Jakutis. Vladio-
lava Meilienė, Rimvydas Kuzmickas, Kęstutis Sciuka Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Fas tikrai nededa į siuntinius. 
BALFo talkininkai, kurie 

paruošia drabužių siuntinius, 
yra ilgamečiai, pareigose pri
tyrę, aukoję pinigus, laiką, 
kun. G. Kijausko viename pa
moksle pavadinti šventaisiais 
idealistais, kruopščiai atsako į 
laiškų prašymus ir drabužius 
parenka pagal metus, ūgį, svo
rį, prašymą. 

Turtingiems miestelėnams, 
kurie gaudo madas, BALFas 
nesiunčia, o nuo visokių „ma
fijozų" atsikrato. 

Visi siunčiami drabužiai ge
ros kokybės, švarūs, išvalyti, 
rinkti ir perrinkti. 

Šimtai šimtų vaikų gali lan
kyti mokyklas, nes BALFas 
pasiunčia jems žieminę apran
gą. Siunčiamuose siuntiniuose 
įdedama ir visokių kitokių gė
rybių, nuo mažiems kūdikė
liams reikalingų iki ilgų metų 
pasiekusiems. Taikliai viena
me padėkos rašte parašyta: 
ačiū BALFui, apšlubę stipriau 
vaikšto, apkurtę aiškiau girdi, 
apakę geriau kelią mato (visa 
tai su sveikatos nurodymais 
ir leidimais). 

Kai Lietuva atgavo nepri-. 
klausomybę, BALFo pirm. 
Maria Rudienė tada Seime pa
sakė labai reikšmingus ir įgy
vendinamus žodžius: „BAL
Fas dar bus reikalingas ma
žiausiai ateinančiam penkias
dešimtmečiui ir tam laikui 
ruoškimės planingai". Ir tą 
planą BALFas, turįs 55 metų 
patyrimo labdaros veikloje 
vykdo, padedamas nuoširdžių 
rėmėjų, apimančių tris kartas. 
BALFas rūpinasi vargstan
čiais tremtiniais, partizanais, 
politiniais kaliniais, seneliais, 
ligoniais, našlaičiais, mokykli
nio amžiaus vaikais, atsaky
dami į kasdien gaunamas krū
vas laiškų. Didelis rūpestis, 
kad vaikai lankytų mokyklą. 

| paskutini vedamojo sakinį: 

tai dėl ko BALFas prašo auko
ti rūbų, avalynės, kas atsakys 
į klausimą: reikia to ar nerei
kia? — atsako: „Valstiečių 
laikraščio" redaktorius Jonas 
Švoba, geriausiai pažįstąs Lie
tuvos gyvenimą, atsakydamas 
į neigiamą pastabą, kad Lietu
vai tų „skudurų" jau neberei
kia, teigia: „dar tų 'skudurų' 
Lietuvai ilgai reikės" („Dirva", 
1999. 02.16J. 

Dėl to BALFo paruoštas 50-
mečio planas, išgyvenęs pir
mą dešimtmetį, ruošiasi atei
nančiam 40-ciui su pliusu, su 
širdinga, vieninga baltininkų 
pagalba. 

Vytautas Kasniūnas 
Beverly Shores.IN 

STABŲ MUZIEJUS 
GRŪTOJE 

Tik grįžus iš Lietuvos ir 
aplankius tarp kitko ir tą kon
troversinį „stabų" muziejų, 

nieko blogo ten neteko matyti. 
Rašantis apie šį muziejų tu
rėtų pats aplankyti ir savo 
akimis pamatyti, kad tie sta
bai nėra pagarbiai sukišti į 
pelkę. Kas panorės, galės su
mokėti 12 litų, trenkti su 
kiaušiniu Stalinui į ūsus ar 
Leninui į plikę. Mokestis tik 
už jų nuvalymą. Dėkingas 
Ričardui Malinauskui už ap-
vežiojimą visureigiu ir paaiš
kinimą, jog prie kiekvieno pa
minklo bus paaiškinimai, kiek 
žalos bus jie pridarę mūsų 
tautai, kad ateities jaunimas 
galėtų pamatyti visą praeitį. 
Jei R. Malinauskas savo lė
šomis apsiėmė įsteigti tokį 
muziejų ir laikosi nustatytų 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
ministerijos gairių, niekas ne
turėtų ardyti tą pradėtą dar
bą, kur tik buvo gauta vos 
300 parašų nusistačiusių 
prieš. 

Stasys Prakapas 
Toronto, Ont. Canada 

MES NEĮVERTINAME 
, .DRAUGO" NAUDOS 

Nors „Draugas" turi tik apie 
5,000 prenumeratorių, tačiau 
jis yra globalinės apimties 
laikraštis. Žinoma, Čikagos ži
nios pirmauja. Pirmasis pus
lapis yra objektyvesnis už bet 
kurį lietuvišką laikraštį išei
vijoje ir Lietuvoje. Tačiau 
„Draugo" finansinė padėtis 
yra sunki ir jo darbininkų al
gos yra net mažesnės, palygi
nus su kitais „panašaus tira

žo JAV laikraščiais. 
Kur yra lietuvių laisvų pro

fesionalų skelbimai, kai tokių 
profesionalų yra tūkstančiai? 
Kur yra šeimyniniai pasveiki
nimai? Kur yra Lietuvos ver
slininkų skelbimai, kai jie 
skundžiasi pinigų stoka rek
lamuotis pasaulinėje spaudoje 
ir kai „Draugas" galėtų būti 
jų kelias į tą platųjį pasaulį. 
Mes patys neįvertiname 
„Draugo" naudos. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

LEISKIT MAN PASIGIRTI 
Liepos 10 dienos šeštadienį 

„Draugo" numerį gavau liepos 
13. Gyvenu New Hampshire 
(1,000 mylių nuo Čikagos). 
Paprastai, dienraštis keliau
davo 5-6 dienas. 

Kazys Daugėla 
Bedford, NH 

REDOA RASTI IŠEITIES 
VIDURĮ 

Skaitant Lietuvoje ir išeivi
joje išeinančius laikraščius, 
pastebėsime didelį sujudimą 
dėl „stabų" parko steigimo. 
Buvę „didieji stabai" seniai 
yra mirę ir jie gyviems nebe
daro žalos. Reikia atsikratyti 
gyvaisiais stabais, kuri išžudė 
tūkstančius nekaltų žmonių ir 
dar šiandieną tebevaikšto mū
sų tarpe, džiaugiasi laisve, 
kurios nedavė tūkstančiams 

mūsų tautiečių. 
„Draugo" laiškų skyriuje dr 

Romualdas Kriaučiūnas rašo: 
„Protestuoti madinga, bet ar 
visada naudinga". Laiške yra 
išdėstytos jo mintys dėl parko 
steigimo. Šaltai galvojantys 
protai, apsvarstę pateiktas 
mintis, sutiks, kad parkas bus 
naudingas kaip istorinis įvy
kis. 

Reikia taip pat atminti, kad 
mūsų vietą užims kartos, ku
rios mažai žinos apie praeitus 
įvykius ir žmones. Todėl vi
same kultūringame pasaulyje 
yra kuriami muziejai. Šalia 
kiekvieno „stabo" turėtų būti 
didžiuliai paveikslai ar mani-
kenai su aprašymais, paro
dant išniekintų partizanų kū
nus, parodant, kaip atrodė 
partizanų slėptuvės su jų 
spausdinama spauda. Taip 
pat reikėtų paminėti, kad šių 
„stabų" garbintojai buvo tik
rieji žudikai ir laisvės kovo
tojų kankintojai. Tik jų pas
tangomis buvo užpildyti ka
lėjimai ir Sibiro kančių lage
riai. 

Dr. R. Kriaučiūnas minėjo, 
kad pasaulinė visuomenė (tu
ristai) domisi praeities įvy
kiais ir mielai lanko parkus, 
muziejus. Surinkti pinigai iš 
lankytojų praturtintų ne tik 
savininkus, bet ir valstybės 
iždą. 

Antanas Pauiuol is 
Chicago, IL 

A.tA. 
ANTHONY MIKŠTAS 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1999 m. liepos 24 d., sulaukės 75 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Pauline Petrikaitis, podukra 

Aldona Sterba, jos vyras George, sūnus Vyto, žmona 
Helen ir Renius Bernotas; Lietuvoje penkios seserys ir 
vienas brolis. 

Velionis pašarvotas antradienį, liepos 27 d. nuo 2 iki 
9 v. v. Kosary Funeral Home laidojimo namuose, 9837 
S. Kedzie, Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės trečiadienį, liepos 28 d. Ii laidojimo namų 
8:45 vai. ryto a. a. Anthony bus atlydėtas \ švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos iv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, podukra, sūnus, 
brolis ir kiti gimine*. 

Laidotuvių direkt Kosary Funeral Home. 
Tel. 708-499-3223. 

£ STSAAUJAMCS 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easierand more converscnt 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily senrtce to Vilnius wrth 

just one hassle-free connectton 

throogh Stockholm. Our 4:30 pm 

departure gkes you a refcrad mom-

mg antai for business or pleasure 

When you're ready to retum, yoult 

enjoy SBSJH dty travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business CHss 

or Economy Ctass, you can be 

sure our servtce wW be world-dass, 

and w« aHow you to amVe rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find out what a world of difference 

SAS can maKe for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Atvyki te į j u b i l i e j i n ę 
„ D r a u g o " vasaros šventę-ge-
gužinę ir dalyvaukite loterijo
je; ,,Draugo" kambarėlyje j au 
kyla nemaža laimėjimų krū
velė, šias dovanas dovanojo: 
J o n a s Giba i t i s , V i d a Saka 
v ič iū tė , E u g e n i j a i r Kazys 
K r i a u č i ū n a i , B r o n ė Malec-
k i enė , Apolonija T u s k e n i e -
nė , A n t a n a s Ku l i e š i s , Leo
n o r a i r Genė P a k a t ū r a s , 
Vida i r Alg is J o n u š a i i r Sa
lomėja V i r k u t i e n ė . Dėkoja
me dosniesiems ..Draugo" 
šventės rėmėjams ir laukiame 
daugiau dovaneiių - kuo dau
giau laimėjimų, tuo smagiau 
juos traukti! 

Švč. M. Mar i jos G i m i m o 
parapija Maąuette Parke pra
neša, kad jau galima regist
ruotis kitiems 1999-2000 mok
slo metams. Skambinkite tel. 
773-476-0571. 

Čikagos skautų Rako sto
vyklavietėje j a u prasidėjo 
stovyklavimas. LSS ..Ąžuo
lo" ir „Gintaro" jaunųjų va
dovų ir vadovių mokyklų sto
vykla prasidėjo liepos 20 ir 
baigsis liepos 27 d. LSS JAV 
Vidurio rajono skautų ir skau
čių stovykla prasidės atei
nantį trečiadienį, liepos 28 d. 
ir baigsis šeštadienį, rugpjūčio 
7 d. Stovyklautojai laukia na
miškių ir draugų laiškų. Ofi
cialus stovyklos adresas yra: 
CAMP RAKĄS, Custer, MI 
49405. Stovykla pasiekiama 
šiais telefonais: Administraci
ja ir ambulatorija - 616-737-
3440; ,Aušros Vartų" t-to raj.: 
231-757-2572; „Kernavės" t-to 
raj.: 231-757-3372; „Lituani-
cos" t-to raj.: 616-757-2791; 
„Nerijos" t-to raj.: 616-757-
3693. Reikalui esant, prašoma 
skambinti stovyklos vadovy
bei. Individualūs stovyklauto
jai prie telefono bus kviečiami 
tik rimtam reikalui kilus. 

L i u d a R u g i n i e n ė , JAV Lie
tuvių Bendruomenė veikėja, 
dalyvaus Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje ir skaitys 
įdomią paskaitą. Rugpjūčio 11 
dienos trečiadienis bus skir tas 
lietuvių bendruomenės klausi
mams aptart i , L. Ruginienė 
kalbės tema „Lietuvių Char-
tos principai ir šiandienos tik
rovė". Studijų ir poilsio savai
tė, kurią rengia LF bičiuliai, 
vyks rugpjūčio 8-14 d. Norin
tieji joje dalyvauti, registruo
jasi ir kambarius užsisako 
šiais telefonais: 734-953-9182 
(Marytė Petrulienė) arba 330-
644-7411 (Jonas Vasaris). 

87- tas m e t i n i s L i e tuvos 
Vyčių s u v a ž i a v i m a s š. m. 
liepos 29 - rugpjūčio 1 d. vyks 
Sheraton Society Hill viešbu
tyje, Philadelphia, PA. Suva
žiavimą globos Philadelphijos 
3 kuopa. Visi Lietuvos Vyčiai 
ir jų šeimos kviečiami daly
vauti . 

Prof. d r . Jo l i ta Kaval iū
n a i t ė supažindins studijų sa
vaitės dalyvius su vaikų lite
ra tūros rašytoju Vytautu Ta-
mulaičiu. Visais studijų savai
tės reikalais prašome kreiptis 
į Audronę Elvikienę tel. 630-
435-6349. 

„ŽALIŲ KORTELIU" 
LOTERIJAI 

J a u yra pranešta, kad bus 
rengiama „Žalių kortelių" lo
terija 2001 metams. Prašymus 
reikės siųsti nuo š. m. spalio 4 
d. vidurdienio iki lapkričio 3 
dienos vidurdienio. Dar nėra 
praneš tas nei adresas, nei ko
kią informaciją norintys daly
vauti loterijoje turėtų siųsti. 
Tai bus padaryta rugpjūčio 
mėnesį. Kai tik sužinosime 
daugiau žinių, paruošime an
ketos užpildymo pavyzdžius-
formas, kurias įsigyti bus gali
ma „Seklyčioje". 

Birutė J a s a i t i e n ė 

Alfonsą Paž iū r i enė , gyve
nanti Oak Park, CA, Draugo 
fondui atsiuntė 200 dol. a.a. 
Vlado Pažiūros atminimui, 
tuo pasiekdama 1,000 dolerių 
įnašą tampant garbės na
riais. Už stambią paramą pri
simenant artimuosius nuošir
džiai dėkojame. Didelė padėka 
priklauso j a i kaip Draugo fon
do h Ji., komiteto iždininkei. Ji 
neseniai pranešė, kad LA. DF 
komitetas užbaigė savo darbą, 
ir atsiuntė komiteto iždo likutį 
- 152.55 dol. bei revizijos pa
tikrinimo aktą. Jame komisi
jos nariai Alfonsai Pažiūrienei 
reiškia padėką už pavyzdingai 
vestą iždo knygą. A. Pažiūrie
nė pavyzdingai atsiskaitė ir su 
pačiu Draugo fondu. Padėka 
priklauso ir visam Los Ange
les Draugo fondo komitetui, 
užbaigusiam savo darbą! 

„P ip i rų r a t e l i s " - ikimo
kyklinė vaikų įstaiga - laukia 
naujų pipiriukų 1999-2000 
mokslo metams! Ratelio užsiė
mimai prasideda rugpjūčio 9 
d. ir vyks trečiadieniais bei 
penktadieniais nuo 9:30 ryto 
iki 11:30 ryto. Prašome pasi
rinkti jums patogią dieną. Su
siėję mes dainuojame, skai
čiuojame, šokame, žaidžiame, 
gražiai bendraujame lietuviš
koje aplinkoje. Kreipkitės į 
Elytę Reklaitytę-Sieczkovvski 
tel. 708-403-7858. 

Rugpjūčio 8 d. visi vėl 
kviečiami į pavėsingą Pasau
lio lietuvių centrą Lemonte, 
kur tuoj po šv. Mišių Lemonto 
LB ruošią linksmą gegužinę. 
Vaišes paruoš Talman delika
tesu parduotuvė. Bus laimėji
mų. Kad būtų patogiau, valdy
ba nutarė ne bilietų traukimo 
keliu išaiškinti laiminguosius 
numerius, dabar kiekvienas 
galės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. O kokia gegužinė be 
muzikos, be dainų? Tad visi 
kartu galėsime pritarti P. 
Strolios ir A. Blažuko dainuo
jamoms nuotaikingoms lietu
viškoms dainoms. Atvykite! 

#jr «*»r-r/ 

Algimantas Kezys Vilniuje. 

A. KEZIO 
PARODA - VILNIUJE 

Žinomo fotomenininko Algi
manto Kezio ankstesnių ir 
naujausių nuotraukų paroda 
nudaryta Vilniaus paveikslu 
galerijoje. 

Ši paroda, pasak autoriaus, 
lyg retrospektyva - joje yra 35 
senesni nespalvoti darbai, o 
viena galerijos salė skiriama 
naujausioms kompiuteriu su
kurtoms spalvotoms nuotrau
koms. Jose - netikėtai nušvitę 
Lietuvos paminklai, bažny-

Nuotr El tos 

čios, Vilniaus senamiesčio 
kampeliai, užfiksuoti nespal
votoje fotojuostoje, perkelti į 
kompiuterį ir labiau prime
nantys piešinius negu nuo
t raukas . Paroda Vilniaus dai
lės galerijoje veiks iki rugpjū
čio pabaigos. Išeivijos fotome
nininko darbų ekspozicijas 
taip pat galima pamatyti Kau
ne ir Šiauliuose. 

Lietuvos muziejus saugo 
vertingą Lietuvai padovanotą 
A. Kezio nuotraukų kolekciją. 

(Elta) 
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LKRŠ LOTERIJA-
RUGPJŪČIO 8 DIENĄ 

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa prašo savo aukotojus 
grąžinti laimėjimų knygutės 
šakneles su atitinkama auka. 
Loterijos, kuri vyks rugpjūčio 
8 dieną, pelnas bei pridėtos 
aukos padeda LKRŠ toliau 
sėkmingai teikti taip reikalin
gą pagalbą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai ir įvairioms jos or
ganizacijoms. Čekius rašykite 
ir siųskite: Lithuanian Catho-
lic Religious Aid, 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Visos aukos, aukotos 
LKRŠ, nurašomos nuo mokes
čių. 

/ i i i m i n ė f / 

„ T r i m i t a s " - Lietuvos šau
lių žurnalas. 32 psl. leidinys 
rašo apie svarbiausius Šaulių 
gyvenimo įvykius, pasižymėju
sius šaulius ir apie paprastą 
kasdienybę. Norėdami „Trimi
tą" užsisakyti, rašykite: Lais
vės al.34, 3000 Kaunas, Lietu
va. 

Katalikiškame mėnesi
niame žurnale šeimai .Artu
ma" spausdinami straipsniai 
motinystės, religijos temomis, 
psichologo, gydytojo patari
mai. Užsisakykite šį žurnalą! 
Redakcijos adresas: .Artuma", 
M. Daukšos g. 21, 3000 Kau
nas, Lietuva. 

Kas naujo 

Pakuojant „Saulutės", Lietuvos vaikų globos barelio, siuntinius, yra gera proga pasimankštinti, pabendrauti, 
susipažinti. Lietuves moterys į talką pasikviečia ir savo pažįstamas amerikietes, tad fotografė Indrė Tijūnėlienė 
jų pavardžių nesužinojo, tačiau lietuves yra: antroji ifi kairės Žiba Pranckevičienė, Loreta Lagunavičienė, o an
troji iš dešinės — Viktorija Silionienė. 

„TIKROJI PRASMĖ — DUONOS KĄSNIU 
DALINTIS..." 

Augome svetimose šalyse. 
Žinojome, kad tėvynė už „ge
ležinės uždangos''. Klausiami 
„Ar grįši į Lietuvą?", nedvejo
dami atsakydavome — „Kai 
Lietuva bus laisva!" 

Akimirkos greičiu prabėgo 
laikas — užaugome ne tik 
mes, bet ir kai kurių vaikai 
bei vaikaičiai, o gal ir net 
proanūkai. Ir grįžtame į Lie
tuvą. Kaip gi ne — ar tiek 
metų buvome melagiai? 

Grįžtame pelenų pavidalu, 
grįžtame į senelių namus. 
Grįžtame kaulus priglausti 
patriotų, partizanų krauju 
prisotintoje žemėje. 

Gyvenome ne tėvynėje, bet 
tėvynė gyveno mumyse. To
dėl stengėmės tą meilę per
duoti savo vaikams, kurie da
bar, nors ir atsargiai, po tru
putį iš viso pasaulio grįžta į 
savo protėvių žemę, kad joje 
augintų šeimas, kurtų gyve
nimą, prisidėdami prie tėvy
nės atkūrimo. 

Grįžtame ir savo darbais. 
Gyvendami užsienyje sergėjo
me vaikus nuo visiško „ištir
pimo" svetimoje aplinkoje. 
Stengėmės jauniems daige
liais perduoti pareigos jausmą 
tėvų žemei, dirbome šeštadie
ninėse mokyklose, organiza
cijose, parapijose. Mokėme 
branginti tikrąsias vertybes. 

Grįžtame ir per humanitari
nę veiklą. Kiekviena labdara 
kam nors padeda nepulti į ne
viltį, iškęsti sunkų ekonomi
nį, dvasinį laikotarpį. 1993 
metų pavasarį įkurta „Saulu
tė", Lietuvos Vaikų globos 
būrelis, kasmet išsiunčia apie 
1,000 siuntinių įvairiems vai
kų globos namams ir pinigais 
paremia vaikus globojančias 
šeimas, sriubos virtuves, stu
dentus, invalidus vaikus, bei 
daugiavaikes šeimas. Veikia 
konkretaus vaiko rėmimo pro
grama, aukojant 20 dol. per 
mėnesį galima remti atskirą 
va iką . Praėjusiais metais 
Lietuvoje buvo išdalinta apie 

80,000 dol. „Saulutės" narės 
pačios lankosi Lietuvoje ir 
turi tinklą ištikimų bendra
darbių, o iždininkė Ramunė 
Račkauskienė kiekvieną mė
nesį nusiunčia PLB iždinin
kui banko apyskaitą. 

Pinigų banke „Saulutė" il
gai nelaiko. Surinktas aukas 
kas pora mėnesių persiunčia 
remiamiems žmonėms. „Sau
lutės" savanorių ir talkininkų 
nuoširdžios pastangos yra tik 
lašas jūroje, bet neturint ap
mokamų tarnautojų, veiklai 
skiriamas laikas ribotas, o 
Lietuvoje vargo daug. Ramin
ta Marchertienė rūpinasi 
daiktų surinkimu ir pakavi
mu, o Aušra Šaulienė išsiun
tinėja padėkas aukojusiems. 

Kartais liūdna, kad bandyta 
šis bei tas , bet nepasisekė. Ir 
prisimenama, jaudinamasi 
dėl neįvykdytų projektų. Bet 
iš šimto bandymų švysteli 
keli pasisekimai, ir jie bei Lie
tuvoje paramos laukiantys 
vaikai skatina stengtis to
liau. 

Štai rūbinės dydžio kam
barėlyje be vandentiekio gyve
nusi jauna akla motina gavo 
mažą butuką. Apie jos dilemą 
žinojo Gražina Landsbergie
nė, Alma Adamkienė, „Lietu
vos aido" labdaros fondo di
rektorė Eglė Dudėnienė, Sei
mo narė Vilija Abramikienė, 
Vilniaus meras Rolandas Pak-
sas ir po kelių metų visų pas
tangų — sėkmė! Pasisekė 
gauti butuką, pasisekė įtikin
ti aklą motiną, kurios vyras ją 
su vaiku paliko, kad dukrelei 
naujoji aplinka teikia sauges
nę gyvenvietę. Tik vėl bėda — 
naujai gautą seną butuką re
ikia suremontuoti. Langai 
neužsidaro, santechnika sena, 
baldų nėra ir 1.1 Reikia kaip 
nors kurtis. Todėl „Saulute" 
skelbia „Birutės buto" vajų 

..Saulute, 419 VYtndner Kd.. 
Buffalo Grove, IL 60089). 

Prieš keletą metu per 
„Saulutę" konkrečius vaikus 

pradėjo remti Robert Dūda, 
buvęs JAV Airforce Leutenant 
Colonel ir National Guard of-
ficer. J is nuvyko į Lietuvą, su
sirado savo protėvių kaimą, 
gimines, remiamus vaikus. 
Grįžęs užmezgė ryšius su Ma-
ssachussets valstijos gydyto
jais, pradėjo vežti žmones iš 
Lietuvos gydymui („Charity" 
pagrindu), pvz., vienai mote
riai perstatė širdies vožtuvė-
lius). 

Sužinojęs apie Alytuje gy
venantį dešimties metų Remi
gijų, neturintį rankos nei ko
jų, Bob Dūda padėjo „Sau
lutei" surasti tinkamą elektro
ninį vežimėlį ir ,.Saulutei" 
užmokant minimalias išlai
das tą vežimėlį birželio mėne
sį pervežė Remigijui. 

Papildomai Bob Dūda kele
tą metų stengėsi ir dabar rado 
ne tik medicininės įrangos 
sandėlius, bet ir savanorių 
personalą, kuris rudenį viską 
perveš į Lietuvą ir įrengs 
Kaune, Alytuje bei Simne. Iš
tikimajam pagalbininkui pa
dedant rudenį į Lietuvą bus 
nuskraidinti du C130 lėktuvai 
ir 50 savanorių medikų, kurie 
skiepys vaikus. Tas projektas 
koordinuojamas su Sveikatos 

Dt.nujt) knygynvlyjv 

Naujoji Šv. Ra i to knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje! 
Jos kaina - 20 dol., su per
siuntimu - 30 dol. 

ministerija. Bob Dūdos ištiki
ma draugė Ginger Houghton 
ne tik pati remia vaikus per 
„Saulutę", bet ir užmezgė ry
šius tarp amerikiečių skautų 
skilties ir Lietuvos vaikų. J i 
dirba gailestingąja sesele 
operacinėje (buv. Chief Nurse 
109th Airlift Wing, Schenecta-
dy, NY.). Ginger entuzias
tiškai remia labdarą Lietuvai 
ir su Bob sudaro nuostabiai 
veiklią komandą. Jiems talki
na seselė Helen, o prireikus 
daugiau pagalbos jiems žadė
jo rasti Marija Goštautienė, 
nes pagalbos tikrai reikės 
kraunant „Lituanian Mercy 
Lift" parūpintus talpintuvus. 

Kiekvieno pastangos įverti
namos. Nustebina žmonių 
nuoširdumas, kai pranešama, 
kad žmogus įtraukė PLB 
„Saulutę" į savo testamentą 
ar '# paaukojo savo investici
jas („annuities") „Saulutei". 
Tokiu būdu ne valdžiai mo
kesčiais nueina pinigai, o Lie
tuvos atstatymui. Aukotojas 
gali pateikti savo pageidavi
mus savo aukos panaudoji
mui, paskirstymui. 

Sujaudino anoniminis gera
daris, norintis steigti (pra
džiai aukojant 50,000 dol.) 
fondą, kuris remtų benamius 
ne tik Lietuvoje, bet ir Ameri
koje. Su parama vyktų ir 
evangelizacija, todėl pagei
daujama, kad fonde dirbtų pa
ruošti savanoriai, vyskupai, 
kunigai, gydytojai, advokatas. 
Būtų dirbama su tikrais ga
tvėje gyvenančiais benamiais, 
prostitutėmis", jaunomis mer
ginomis. Šis geradaris nori 
gatvės žmones grąžinti į gyve
nimą ne tik materialiai, bet ir 
dvasiškai. 

Gyvenime yra daug vilio
jančių blizgučių — gražesni 
namai, geresni baldai praš-
matnesės atostogos, maain-
gesni rūbai, naujesni kompiu
teriai... Visa tai yra tik man-
dresni žaislai, suteikiantys 
laikiną pramogą užpildyti vi
dinę tuštumą. Tikrą gyveni
mo prasmę randa išmokę pas
kutiniu kąsniu dalintis... 

Indrė Tijūnėlienė 

„SauluU's" talkininkai 

• Aleksas Lauraitis, Palos 
Heights, IL, įteikė Lithuanian 
Mercy Lift $26 auką a. a. Rena
tos Slonskytės atminimui. Lit
h u a n i a n Mercy Lift reiškia 
užuojautą a. a. Renatos Slons
kytes artimiesiems ir dėkoja A. 
Lauraičiui už auką. •«*> 

I R A N S I ' A K 
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Vile Marchertienė PLC gegužinę susirinkusius svečius vmftino kavute 
Nuotr I n d r t s Tijūnėlienė* 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja šiems rė
mėjams už aukas, kurios buvo 
atsiųstos grąžinant loterijos 
šakneles: Mar t in G. Kal in , 
Chicago, IL, $500 ir I rena i 
Kairytei, Oak Lawn, IL, $300. 

*439 

• Amerikos L ie tuv iu tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus g e g u ž i n ė įvyks i . m. 
rugpjūčio 1 d„ sekmadieni , 
11:30 p.p. Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Bus skanūs pietūs, 
gaivinantys gėrimai, dovanų 
paskirstymas ir kitokie ma
lonumai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. m 

773-585-9500 




