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Seimas r ag inamas nekeisti savo 
nuomonės dėl r inkimų įstatymo 

Vilnius, liepos 17 d. (Elta) mas, kuris balsavo už Seimo 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis tikisi, kad 
parlamentas, įteisinęs Seimo 
rinkimų įstatyme vieną rinki
mų ratą, nepakeis savo nuo
monės. Pirmadieni spaudos 
konferencijoje jis pastebėjo, 
kad, atsisakius antrojo rinki
mų rato, rinkimai taptų la
biau tiesioginiai, skaidresni ir 
būtų mažiau manipuliacijų. 

„Būtų skaidresnis vaizdas, 
nepaliekantis erdvės partinių 
bosų susitarimams už rinkėjų 
nugarų ir paskui rekomenduo
jan t j iems balsuoti", pastebėjo 
V. Landsbergis. Atsisakymas 
antrojo rinkimų rato nepalie
ka, jo nuomone, erdvės to
kioms spekuliacijoms, kaip iš-
vingiavimams ir žmonių klai
dinimams. 

V. Landsbergis pastebėjo, 
kad, norint įveikti šį Lietuvos 
prezidento veto, reikalingas 
didesnis skaičius apsisprendu
sių balsų — 71 balso. „Sei-

rinkimų įstatymo pataisą, tur
būt nepakeitė savo nuomonės. 
Tai bus dar kartą patikrinta", 
sakė Seimo vadovas. Jo nuo
mone, Seimo rinkimų įstaty
mo pataisų vetavimo prašė 
Liberalų sąjunga. „Truputį 
keistoka, kad prezidentas pri
ėmė tą pažiūrą, kad įstatymo 
pataisa dėl tiesioginių vieno 
rato rinkimų yra blogesne už 
iki šiol turėtą dviejų rato rin
kimų sistemą", pastebėjo V. 
Landsbergis. 

Šią savaitę Seimas ketina 
apsispręsti dėl Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus grą
žinto parlamentui persvarsty
ti Seimo rinkimų įstatymo pa
taisų. Valstybės vadovo nuo
mone, Seimo priimtas įstaty
mas iš esmės keičia rinkimų 
tvarką prieš pat Seimo rinki
mus. Pasak jo, naujoji tvarka 
plačiau nebuvo aptarta nei su 
visuomene, nei su politinėmis 
partijomis ir organizacijomis. 

Buvęs „Mažeikių naftos" 
vadovas tapo ta rp tau t inės 

mafijos įkaitu 
Vilnius , liepos 15 d. (BNS) naftos" vadovo postą ir įkūręs 

— Praėjus devynioms pproms 
nuo buvusio naftos susivieniji
mo „Mažeikių nafta" vadovo 
Gedimino Kiesaus, jo sūnaus 
Valdo bei asmeninio vairuoto
jo Alfonso Galmino dingimo, 
policijos surinkti duomenys 
leidžia daryti prielaidą, kad 
mažeikiškius pagrobė viena iš 
tarptautinės mafijos grupuo
čių. 

Dienraštis „Respublika" šeš
tadienį rašo, kad policijos pa
reigūnai neseniai gavo duo
menų, jog G. Kiesaus turtais 
buvo susidomėjusi tarptautinė 
mafija. 

Pasak G. Kiesaus aplinkos 
žmonių, jau palikęs Mažeikių 

* Buvusio „Mažeikių 
naftos" vadovo pagrobėjai 
praktiškai neturi jokių gali
mybių ištuštinti Valdo Kie
saus sąskaitų, rašo „Kauno 
diena". „Patirtis sufleruoja, 
kad labai dažnai pirmąsias 10 
dienų grobikai sąmoningai 
neatlieka nė vieno veiksmo, 
galinčio juos išduoti. Priešin
gai — jie laukia, kol spauda 
viešai išnagrinėja visas teisė
saugininkų tiriamas versijas 
ir priklausomai nuo jų kore
guoja savo taktiką. T. y. pa
teikia reikalavimus ar bando 
gauti norimas sumas kokiais 
kitais būdais'', sakė „Eksko-
misarų biuro" vadovas Petras 
Liubertas. Sprendžiant iš 
kompiuterines bankų siste
mas išmanančių žinovų pa
aiškinimų, laikydami įkaitais 
G. ir V. Kiesus, nusikaltėliai 
neturi jokių galimybių ištuš
tinti jų sąskaitų, net ir suge
bėję iškvosti bankų sąskaitų 
numerius bei slaptažodžius. 
„Kuriant nuotolinio sąskaitų 
valdymo sistemas paplito ke
letas pakankamai skirtingų 
elektroninės bankininkystės 
variantų, tačiau visas jas vie-
ny'a keletas 'saugiklių' ", sakė 
vieno Lietuvos banko progra
muotojas. „Tiksliai nežinau, 
kokia sistema naudojama 
'Merrill Lynch' banke, iš kurio 
bandyta paimti ponui Kiesui 
priklausančius 300,000 JAV 
dolerių, tačiau galima neabe 
joti, kad kuo klientas solides
nis, kuo didesnėmis sumomis 
j is disponuoja, tuo apsaugos 
sistema yra sudėtingesne", už
tikrino jiS. F.lt.T 

bendroves, maždaug prieš 
pusmetį G. Kiesus pastebėjo, 
jog yra sekamas. Jis pa
stebėjo, kad šalia jo namų sto
vi vis tas pats automobilis, 
tačiau jam panorėjus nustaty
ti, kam jis prik'auso, automo
bilis dingo ir daugiau nebepa
sirodė. Patikrinus paaiškėjo, 
jog automobilis su tokiais vals
tybiniais numeriais neegzi
stuoja. 

Kriminalinė policija mano, 
kad šis automobilis buvo at
važiavęs iš užsienio, o valsty
biniai numeriai padirbti. 

Pasak dienraščio, pareigū
nai beveik neabejoja, jog nusi
kaltėlių, norinčių pasisavinti 
G. Kiesaus nedeklaruotų mili
jonų, netenkino variantas pa
grobti vien jį arba vieną iš jo 
šeimos narių, reikalaujant iš
pirkos arba bandant fiziniu 
smurtu išgauti pinigus. Nusi
kaltėliams buvo reikalinga pa
grobti du šeimos narius, kurių 
vieną galbūt kankinant, kitą 
pavyks palaužti ir išgauti 
bankų sąskaitų numerius bei 
sužinoti būdus, kaip pinigus 
pasiimti. 

Būtent todėl pareigūnai 
šiandien nėra tikri, kad gyvas 
gali būti paliktas vairuotojas 
A. Galminas, nes tarptautinė 
mafija atsikrato nereikalin
gais liudytojais. 

Taip pat neatmetama prie
laida, kad su vairuotoju gali 
būti susidorota norint įbau
ginti Kiesus. 

G. Kiesus, jo sūnus ir vai
ruotojas dingo liepos 6 d., pa
keliui iš Vilniaus oro uosto į 
namus Mažeikiuose. Liepos 10 
d. Vilniuje policija rado pra
bangų G. Kiesaus „Mercedes" 
visureigį, tačiau jame neaptik
ta jokių smurto pėdsakų. 

Tarp pagrindinių verslinin
ko dingimo prielaidų nagri
nėjamas pagrobimas, siekiant 
išpirkos. Taip pat neatmeta
ma prielaidos, kad G. Kiesaus 
pagrobimas galėjo būti už
sakytas jo kreditorių, siekiant 
išsireikalauti skolų sugrąži
nime. 

45-rių metų G. Kiesus laiko
mas vienu turtingiausių žmo
nių Mažeikiuose ir visoje Lie
tuvoje. 5 metus vadovavęs naf
tos perdirbimo gamyklai „Ma
žeikių nafta". G. Kiesus iš 

Nuotr.: Liepos 15 d Lenkijon prezidentas Aleksandcr Kwa-ni.v.^ki kairėje' ir Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus Žalgirio mūšio minėjime (iriunvalde iš Lietuvos ir UTIM.: >- t.uk<>s pniaikymo bataliono LITPOLBAT kanų gavo 

EPA-Elta dovaną — paveikslą „Žalgirio mušis". 

Žalgirio mūš io paminėjime — 
lietuvių i r lenkų santykiai 

batalioną LITPOLBAT. Vilnius , liepos 15 d. (BNS) 
— Žalgirio mūšio paraleles 
prezidentas Valdas Adamkus 
įžvelgia ir dabartiniuose Lie
tuvos ir Lenkijos santykiuose. 

Liepos 15 d. kalbėdamas 
Griunvalde, Žalgirio mūšio 
590-ųjų metinių minėjime, jis 
teigė, kad Žalgirio mūšis ir 
šiandien yra lietuvių ir lenkų 
tautas sutelkiantis istorinis 
įvykis. V. Adamkus pažymėjo, 
kad Žalgirio kovoje buvo pra
dėtas vienas svarbiausių Lie
tuvos ir Lenkijos etapų, nes 
„čia pirmąkart taip įspūdingai 
nugalėjo mūsų vienybė ir part
nerystė". 

Lietuvos vadovas pastebėjo, 
kad šiuolaikinėje Europoje 
Žalgirio mūšio idealai atgims
ta naujomis formomis. „Bend
radarbiavimas ir kaimynų 
strateginė partnerystė yra ' 
ypač svarbūs, Lietuvai ir Len
kijai integruojantis į euroat-
lanto struktūras, mūsų valsty
bės sėkmingai žengia istorijos 
patikrintu keliu, drauge stip
rindamos Europos saugumą, 
stabilumą ir gerovę. Tai bend
radarbiavimo ir savitarpio pa
ramos kelias", kalbėjo V. 
Adamkus. 

Lietuvos prezidentas teigė, 
kad Žalgirio paralelės iškilo ir 
inauguruojant bendrą Lietu
vos ir Lenkijos taikos palaiky-

generalinio vadovo posto pasi
traukė pernai rugpjūtį ir 
įkūrė savo bendroves, užsi
imančias komercine veikla. 

Remiantis paskutiniais BNS 
pranešimais, policija kol kas 
neturi „apčiuopiamų" rezul
tatų ir įtariamųjų pagrobimo 
byloje, teigia Policijos departa
mento generalinis komisaras 
Visvaldas Račkauskas. 

Pirmadienį, po susitikimo su 
prezidentu, V. Račkauskas sa
kė, jog „G. Kiesaus byloje jo
kių rezultatų. Nėra (žinoma) 
asmenų, kurie galėjo padaryti 
šį nusikaltimą. Tačiau dirba 
labai didelė žmonių grupė ir 
mes tikime, kad šie žmonės 
yra gyvi", sake V. Račkauskas. 

„Aš labai skeptiškai žiūriu į 
ekstrasensų pagalbą, tačiau, 
nežiūrint į tai. tiriame bet ko
kią jų informaciją. J au patik
rintos bent 3 informacijos, kai 
policijos pareigūnai ieškojo 
konkrečiose vietose galimai 
įkalintų Kiesų". sakė jis. 

mo 
„Šįkart mūsų kariai kuria is
toriją, tarnaudami taikai ir 
Europai. Šiuolaikinei besivie
nijančiai Europai, kurioje 
šimtmečius tarpusavy kovoję 
kaimynai dabar kartu kuria 
ateitį", kalbėjo V^Adamkus. 

J is išreiškė viltį, kad ateities 

Europoje, kaip ir šiandien Žal
girio mūšio lauke, priešprieša 
bei kovos įniršis bus „tik žais
minga istorijos imitacija". 

Griunvaldo lauke prieš 590 
metų jungtinės lietuvių ir 
lenkų pajėgos laimėjo vieną 
reikšmingiausių mūšių prieš 
Kryžiuočių ordiną. Lietuvoje 
šis mūšis vadinamas Žalgirio, 
Lenkijoje — Griunvaldo var
du. 

Rusai laukia draugiškų 
Lietuvos Seimo žingsnių 

Vilnius , liepos 17 d. (BNS) mos parlamentinių 
— Rusijos Valstybės Dūmos 
deputatas Aleksandr Čiujev 
teigia nesąs užtikrintas, kad 
rudenį Rusijos parlamentas 
patvirtins sienos sutartį su 
Lietuva. 

Vilniuje su privačiu vizitu 
viešintis Rusijos parlamenta
ras teigė, kad Dūmos rudens 
sesijoje bus teikiamos tvirtinti 
su Lietuva pasirašytos sutar
tys dėl valstybes sienos, inves-

santykių 
su Lietuva grupei. Šios grupės 
vizitas į Vilnių praėjusį mė
nesį demonstratyviai atidėtas 
dėl Seime priimto priešta
ringai vertinamo įstatymo, 
įpareigojančio Lietuvos vy
riausybę siekti SSRS okupaci
jos žalos atlyginimo. 

Paklaustas, ar jis turėjo gal
voje Lietuvoje nuteistus 1991 
m. sausio 13 d. perversmi
ninkus Mykolą Burokevičių ir 

ticijų apsaugo- ir dvigubo ap- Juozą Jermalavičių, A. Čiujev 
mokestinimo išvengimo. 

Pasak A. Čiujev, investicijų 
apsaugos ir dvigubo apmokes
tinimo sutartys tikriausiai 
bus patvirtintos, tačiau jis 
nėra tuo įsitikinęs dėl Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos Res
publikos valstybės sienos pa
žymėjimo povandeninės žemy
no dalies ir ekonominės er
dvės Baltijos juroje atskyrimo 
sutarčių. 

Jos pasirašytos 1997 metais 
tuometinių Lietuvos ir Rusijos 
vadovų Algirdo Brazausko ir 
Boris Jelcin bei 1999 metų ru
denį patvirtintos Lietuvos 
Seime. 

Paprašytas pakomentuoti, 
kokios gali būti nepatvirtini
mo priežastys. A. Čiujev teigė. 
jog taip galėtu atsitikti del pa
starųjų įvykiu dvišaliuose Lie
tuvos ir Rusijos santykiuose, 
pelniusių neigiamą įvertinimą 
Rusijoje. „RinKimų kampanija 
yra rinkimu kampanija, o 
tarpvalstybiniai santykiai ku
riami ilgam'. >ikė A. Čiujev. 

Jo teigimu, daug ką galėtų 
nulemti ir Lietuvos nuostata. 
Lietuvos Seimo žingsnis, kuris 
galėtų būti įvertintas ..kitaip", 
pavyzdžiui. ..kelių asmenų li
kimo pakeitinas". A. Čiujev 
sake nekomeituosiąs, kokie 
gali būti tie žingsniai, nes 
nenorįs įsiveli: į rinkimų kam
paniją Lietuvoje. 

Jis vadovauja Valstybės I)ū-

diplomatiškai išvengė atsaky
mo, retoriškai klausdamas, 
kiek kartų krikščionims de
rėtų atleisti, ypač. kai kalba
ma apie žmones, kurių liki
mas rūpi kitai valstybei ir jos 
tautai. 

* An tano Smetonos vai
kaičiai neke t ina j o pa la ikų 
iš JAV gabenti į tėvynę, tvirti
na..Lietuvos rytas". Anot jo, 
šiuo metu Cleveiande gyve
nantys A. Smetonos anūkai 
Antanas ir Vytautas Smeto
nos pateikė šeimos nuostatą, 
teigiančią, kad tokia buvusi 
prezidento valia. Be to. reiš
kiamos abejonės, kad nėra ga
rantijų apsaugoti prezidento 
atminimą nuo tų jėgų. nuo ku
rių A. Smetona buvo privers
tas bėgti 1940 metais. „Baž
nyčios kanonai, kaip ir tarp
tautinės teisės įstatai, leidžia 
kiekvienam žmogui pasirinkti, 
kur jis bus palaidotas. Prezi
dentas Antanas Smetona sa
ke, kad apie jo laidojimą kom
unistų okupuotoje Lietuvoje 
negali būti ne kalbos. O Die
vui davus, situacijai pasikei
tus, jis vis tiek nebenorėtų 
grįžti į Lietuva, nes po ilgų 
okupacijos metų, nepaisant la
bai retų išimčių, žmonės bus 
pasikeitę į bloga, nebebus to
kie, kokie buvo prieš II pasau
linį karą", pažymini;", prezi
dento vaikaičių pasirašytame 
pareiškime. Eita. 

L^j Tėvynėje pasižvalgius 
* Seimo vadovo V y t a u t o 

Landsbergio n u o m o n e , iki 
liepos 18 d. pratęstą pavasario 
Seimo sesiją dar teks pratęsti, 
nes dar reikės įvykdyti kai ku
riuos įsipareigojimus, baigti 
priiminėti jau pradėtus įsta
tymų projektus. Seimo vado
vas sakė, kad parlamentarai 
turės priimti Elektros įstaty
mo projektą, patvirtinti poli
tiškai labai svarbias Lietuvai 
sutartis su Vatikanu, kas 
reikštų santykių sureguliavi
mą su Katalikų Bažnyčia. V. 
Landsbergis tikisi, kad pavyks 
užbaigti milžinišką darbą — 
priimti naują Civilinį kodek
są. Keistoku dokumentu jis 
pavadino dar birželio mėnesį 
net 48 Seimo narių pasirašytą 
dokumentą, kuriame jie siūlė 
nepratęsti pavasario sesijos ir 
išeiti atostogų. 

* Vincas B a b i l i u s legali
zavo savo mi l i j onus , tvirti
na „Lietuvos aidas". Pasak jo, 
buvęs ūkio ministras V. Babi
lius svečius dabar pasitinka 
naujame viešbutyje „EMH-E1-
gama", kuris dar vadinamas ir 
verslo centru, ir svečių na
mais. Anksčiau žinomas kaip 
skaitiklių gamyklos „Skai-
teks" bendrasavininkas, dabar 
V. Babilius neslepia valdantis 
didelius akcijų paketus keliose 
stambiose įmonėse. Dienraštis 
tiria, ar atsi t iktinumas tai, 
kad V. Babilius 4.4 mln. litų 
kreditą Vakarų bankui grąži
no eidamas ūkio ministro pa
reigas. Nors per jam pavaldžią 
.Lietuvos energiją" priva
čioms V. Babiliaus įmonėms 
buvo pervesta dešimtys milijo
nų litų, šiandien buvęs minist
ras — garbingas verslininkas: 
Mokesčių inspekcija ir proku
ratūra nebeturi jam klausimų. 

* Nuo b i r že l io 26 d. sto
vyklavę G i r u l i u o s e , dabar 
Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės kandidatai pluša 
Klaipėdoje, kur treniruosis iki 
liepos 17 d. Vis dar neaišku, 
ar galės Lietuvos komandoje 
rungtyniauti Arvydas Sabonis 
bei Artūras Karnišovas, ku
riems po operacijų paskirta 
reabilitacija. Lietuvos krepši
nio federacijos prezidentas Al
gimantas Pavilonis, kalbėda
mas apie A. Karnišovą, vakar 
sakė, kad „praktiškai tikimy
bės nėra, jog jis rungtyniaus. 
Reabilitacija — ilgas procesas 
ir jis užtruks". Kiek optimis
tiškiau LKF vadovas kalbėjo 
apie A. Sabonį. „Linkiu, kad 
jis kuo greičiau pasveiktų. 
Žaizdos užgijimas — dar ne 
viskas. Žiūrėsime, kaip greitai 
ji sugis ir kaip Arvydas jausis. 
Tada medikų balsas bus tik 
patariamasis", sakė A. Pavilo
nis. 

* S ta t i s t ika i p a n e i g i a mi
tą apie p r a s i g ė r u s į Lietuvos 
kaimą ir teig u, jog per pra
ėjusius metus alkoholizmu 
sergančių žmonių sumažėjo 5 
proc.. o 1999 metais, palyginti 
su 1995 metais, lėtiniu alko
holizmu sergančiųjų skaičius 
buvo dešimtadaliu mažesnis. 
Praėjusių metų pabaigoje įvai
riomis priklausomybės nuo al
koholio formomis sirgo beveik 
70,000 gyventojų. Alkoholiz
mu serga 50,900 miesto ir 
18,200 kaimo gyventojų. Per
nai į įskaitą buvo įrašyta 
1,960 alkoholizmu sergančių 
kaimiečių ir 2,660 miesto gy
ventojų. .£lt.v 

* Kel in t i m e t a i p r i e š so
viet inių s k u l p t ū r ų p a r k ą 
Grūto (Varėnos r.) miške kovo
jantis Vilniaus sąjūdžio gru
pių susivienijimas „Labora", 
pasirodo, nėra įteisinęs savo 
veiklos, rašo „Lietuvos rytas". 
Visuomenine organizacija sa
ve vadinanti „Labora" nėra 
oficialiai registruota nė vieno
je visuomenines organizacijas 
registruojančioje Lietuvoss in
stitucijoje. Tai sužinojęs Grūto 
parko steigėjas verslininkas 
Viliumas Malinauskas suma
nė pats įsteigti ir įregistruoti 
„Laboros" vardu pavadintą 
bendrovę, kurios pagrindinė 
veikla būtų parko skulptūrų 
priežiūra. Tačiau sumanymo 
jam teko. atsisakyti, paaiškė
jus, kad viena taip pavadinta 
bendrovė Lietuvoje jau yra. 
Verslininkas mano, kad jo ke
tinimas parko priežiūra besi
rūpinančią bendrovę pavadin
ti taip pat, kaip vadinasi ir ak
tyviausiai šiam parkui besi
priešinanti organizacija, nėra 
itin įžūlus. „Gal įžūliau elgia
si tie, kurie skelbiasi esą orga
nizacija, nors tokia organizaci
ja niekur nėra įregistruota, 
neturi veiklos įstatų, nors ša
lies įstatymai to ir reikalauja", 
svarstė V. Malinauskas. 

* „ L i e t u v o s d i p l o m a t a i 
p r i v e r s t i e l ge t au t i " , rašo 
„Lietuvos rytas". Pernai \ nau
jai atidarytą ambasadą Portu
galijoje paskirtam ambasado
riui Daliui Čekuoliui teko 
atsidurti nemalonioje situaci
joje — nustojo veikti atsiskai
tymo kortele. Bankas užblo
kavo sąskaitą, kurioje neliko 
pinigų, o dėl kredito nebuvo 
tartasi. Ambasadoriaus darbo 
pradžia Lisabonoje sutapo su 
Lietuvos ūkio sunkmečiu. 
Anot D. Čekuolio. taip sunku 
dar nėra buvę, nors per de
šimt jo diplomatinio darbo me
tų tai — ne pirmoji užduotis, 
kurioje viską reikėjo pradėti iš 
pradžių. Ambasadoriaus kabi
nete buvo tik užuolaidos. Lie
tuvos vėliava ir telefonas ant 
grindų. Dalis tarnybinių baidų 
buvo nupirkta už šeimos san
taupas, aiškina laikraštis. Pri
dengti nuolatinį pinigų stygių 
priversta ne viena Lietuvos 
ambasada užsienyje, teigia 
laikraštis. Del įsiskolinimo 
bankams kuriam laikui buvo 
blokuota net Lietuvos amba
sados JAV7 sąskaita. 

* Lenk i jo s p r o k u r a t ū r a 
p a t e i k ė k a l t i n i m ą Kroatijon 
turistus vežusio Vilniaus L"AB 
„Diližansas" vairuotojui Ser
gejui Sadovskiui, kurio vai
ruojamas dviaukštis autobu
sas „Setra" liepos 1-osios pa
ryčiais šio miesto apylinkėse 
nuvirto nuo 7 metrų aukščio 
pylimo. Nelaimes metu dvi 
turistės žuvo. Apie 40 jų bend
rakeleiviu prireikė Lenkijos 
mediku pagalbos, nors dau
giau ar mažiau sužaloti visi 
šiuo autobusu važiavę žmones 
— 71. Trisdešimtmetis S. Sa-
dovskis kal t inamas „netyčiniu 
autoįvykio sukėlimu, turėju
siu sunkias pasekmes". Kalti
nimas, pateiktas S. Sadovs
kiui. grindžiamas tuo. kad . jo 
pasirinktas greitis neatitiko 
vietoves kelio sąlygų". mtm 

KALENDORIUS" 
Liepos 18 d.: Arnoldas. Eimante. 

Ervinas. Fridrikas. Gaudenis. Kaim-
lis. Milius. Tautvilas. 

Liepos 19 d.: Aura. Aurėja, Ga-
ligantas. Mantigaile, Sakalas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AUGALINIS MAISTAS SUKA SPRANDĄ 

SKLEROZĖS SUKĖLĖJUI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Pranešimai apie širdies 
arterijų užsikimšimo pavojų 
dėl daugelio priežasčių vis 
nuolat gausėja, šalia jau se
niai žinomo riebaus kraujo su
keltų pavojų, dabar susekta. 
kad ir kraujyje homocysteino 
kiekis tiesiogiai kelia širdžiai 
pavojų. Ta: amino rūgštis, va
dinama hornc*cys:e:r.e Dar to 
negana. Tas rūgšties kiekis 
kraujyje artina smegeninį pa
ralyžių — _stroka" ir didina 
kojose skleroze. Ir bet koks 
kiekis tos rūgšties taip kenkia 
viso kūno arterijoms jas pri-
skretindamas pirma laiko. 

Tos rūgšties tokį pavojų ša
lina ne tik B vitaminai, ypač 
folinė rūgštis. B6 ir Bi2, ypač 
augalinis maistas ir dar kitais 
būdais nenormalaus gyveni
mo sutvarkymas, kurio sunor-
mavimas šalina širdžiai ir 
smegenims pavojų. Štai tie 
dar kiti tokį pavojų šalinan
tieji veiksniai: vegetariškas 
maistas, vidutinis darbštu
mas, įtampos tvarkymas, dva
sinė atgaiva, kad ir meditaci
jos — maldos pagalba, grupinė 
pagalba, neliečiant tabako, al
koholio ir kofeino, taip pat mi
nėti B rūšies vitaminai. 

Atliekant tyrimus su minėto 
gyvenimo sutvarkytaisiais, ho
mocysteino kraujyje kiekis 
krito 13 proc. (nuo 8.66 gama 
mol/L). 

Svarbiausi žodžiai yra: ho-
mocysteinas, kraujas, valgis, 
.širdies arterijų liga, medžia
gos apykaita, moteris, žmo
gus, gyvenimo būdas, vyras, 
pavojingi veiksniai. 

Iš visų su skleroze kovotojų 
svarbiausias karys yra augali
nis maistas, kuris tvarko tą 
naują žmogaus priešą homo-
cysteiną. 

Reikia tik lietuvišką stam
biai maltų miltų duoną valgy
ti, nes tokia gamina folinę 
rūgštį. 

Stabmenų 50 gramų kas
dien nuryjimas žymiai padidi
na folinės rūgšties kiekį (jį 
žarnose pasigamina), o ji ma
žina homocysteine. 

Augalinio maisto 
sveikatingumas 

To sklerozės prišaukėjo ho
mocysteino nėra normaliame 
maiste. Jis gaminasi iš su 
maistu gauto metionino. kurio 
augalinis maistas mažiau tori 
negu gyvulinis. Todėl, mm-
tant augaliniu — •.^•.įrj;<-J 
maistu, mažiau gaunama me
tionino ir tuo pačiu rožiau 
homocysteino. 

Cholesterolio mažėjimas 
mažina homocysteiną 

Tyrimai patvirtino, kad gy
vuliniame maiste sausa cho
lesterolio gausina metioniną. o 

iš pastarojo išrėplioja žmo
gaus žudikas homocysteinas. 

Gausinamas cholino 
mažina homocysteiną 

Amino rūgštis — cholinas — 
padeda susidaryti kūno ląste
lių apvalkalams. Augalinis 
maistas turi daugiau cholino 
negu gyvulinis ir tuo pačiu 
mažina homocysteino kiekį. 
Cholino labai daug turi pilnų 
grūdų kvietinė duona, kalafi-
jorai, salotos, žemės riešutai. 
Vidutiniai cholino turi: karvės 
pienas, agurkas, bananas ir 
bulvė. Mažai jo yra kukurūzų 
aliejuje, svieste, kiaušiniuose, 
jautienoje —jų venkime. 

Naujai susektas homostei-
nas yra žmogaus didžiausias 
priešas, nes sukelia sklerozę, 
kuri neša ankstyvą mirtį šir
džiai ir smegenims. 

Augalinis hormonas 
šalina homocysteiną 

Augaliniame maiste, ypač 
pomidoruose, esąs augalinis 
hormonas — phytoestrogenas. 
Todėl vegetariškas maistas 
talkina, šalinant sklerozės su-
žadintoją homocysteiną. 

Be kavos gyvenimas — 
šalina iš žmogaus kūno 

homocysteiną 

Tyrimai nurodo stiprų ryšį 
tarp kofeino ir kraujyje pa
gausėjimu homocysteino. Pra-
šalintini visi kiti kofeino šal
tiniai, kaip šokoladas, tikroji 
arbata, „pepsai". 

Be alkoholio — be 
homocysteino 

Tyrimai susekė, kad alkoho
lis mažina folinę rūgštį ir 
draugauja su homocysteinu. 

Rūkymas gausina 
homocysteiną 

Prie rūkymo ir prirūkytu 
oru kvėpavimo gretinasi ho
mocysteinas. Lietuviškas 
darbštumas nusuka sprandą 
homocysteinui. Norvegų tyri
nėtojai susekė, kad fizinis dar
bas mažina kraujyje homocys
teino kiekį. 

Išvada 

Išmintingam to pakaks. Jis 
dar gerai besijausdamas kel
sis iš įvairiopo apsileidimo ir 
įvairiopų nenormalių įpročių 
guolio ir tuomi leis savo šir
džiai ir smegenims bei kojoms 
jam tarnauti iki ganėtino nu-
nokimo. To visi trokštam — 
tad, ir dorai gyvendami, nor-
malėkime. nekenkiant sau, ki
tam ir aplinkai. 

Pasiskaityti: „Preventive 
Medicine", Vol. 30, No. 3, 
March 2000. Sėkmės! 

Ohio valstijos gubernatoriaus Bob Taft atstovas August Pust lankėsi Santariskių klinikose, Vilniuje. Iš kairės: 
ligoninės vyriausiasis gydytojas dr. Antanas Vinkus, LR garbės konsule Ingrida Bublienė ir Ohio valstijos at
stovas August Pust 

AUGA SOCIALINĖS RŪPYBOS IŠLAIDOS 
Vyriausybė, atsižvelgusi į 

augantį nedarbą, sunkią savi
valdybių finansinę padėtį, su
mažino socialinės pašalpos ga
vėjų skaičių. Tačiau net ir at
sisakius remti visus bedarbius 
spėjama, kad išlaidos socia
linės pašalpoms šiemet išaugs 
maždaug dviem dešimtada
liais iki 88 milijonų litų. 

Pagal nuo gegužės 1 dienos 
įsigaliojusi vyriausybės nuta
rimą Darbo biržoje įsiregis
travę bedarbiai po pusės metų 
automatiškai įgyja teisę iš sa
vivaldybės gauti socialinę pa
šalpą, nepriklausomai nuo to, 
ar jam yra paskirta bedarbio 
pašalpa. 

Pagal dabar vyriausybės pri
imtą nutarimo pataisą, socia
linė pašalpa bus skiriama be
darbiams, gaunantiems bedar
bio ar mokymo pašalpą arba 
dirbantiems viešuosius dar
bus, bei 6 mėnesius po šių lai
kotarpių pabaigos. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, so
cialinių pašalpų gavėjų skai
čius priklausys nuo nedarbo 
lygio kitimo. 

Liepos 1 d., palyginti su pra

ėjusių metų liepos pradžia, re
gistruotų darbo biržoje asme
nų skaičius padidėjo 47.2 
proc., iš jų gaunančių bedarbio 
pašalpą ar dirbančių viešuo
sius darbus — 37 proc., o įre
gistruotų Darbo biržoje ilgiau 
kaip 6 mėnesius — 83 procen
tais. Dėl to socialinės pašalpos 
gavėjų skaičius pirmąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, išaugo nuo 98,000 
iki 112,000 žmonių, o išlaidos 
šios pašalpos mokėjimui ati
tinkamai padidėjo nuo 17.2 iki 
20.8 milijono litų. 

Statistikos departamento 
duomenimis, šiuo metu apie 
15 proc. Lietuvos gyventojų 
mėnesinės pajamos per mė
nesį siekia tik 135 litus. Ta
čiau dėl taikomų reikalavimų 
gavėjams socialines pašalpas 
gauna tik 3 proc. gyventojų. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija ragina savivaldy
bes padėti sunkioje padėtyje 
atsidūrusiems bendruomenės 
nariams ir remti šeimas savo 
sprendimais, atsižvelgus į jų 
gyvenimo sąlygas. 

(Elta) 

DR VAGYS NAUDOJASI KOMPIUTERIU 

Is tokios prekybos daug neuždirbsi, tačiau vienas kitas litas palengvins 
varganą gyvenimą G. Žilinsko (ELTA) nuotr. 

Yra daug kalbama apie 
žmogaus tapatybės pavogimą, 
naudojant pavogtus to žmo
gaus J5oc. Sec." banko sąskai
tos numerius ir kitus doku
mentus. 

Šiandiena yra kompiuterių 
amžius — „Internet", „On 
line", „VVeb" ir pan. suteikia 
žmonėms įvairiausią informa
ciją, žinias. Ten galima pirkti, 
kas yra patogu bet kada, o 
ypač prieš didžiąsias šventes. 

Visa tai yra labai gerai, 
žmonėms patogu, bet atmin
kite, kad tais „patogumais" 
naudojasi ir įvairūs gudrūs 
apgaudinėtojai, kuriems kom
piuteriai padeda apgauti žmo
nes. 

Federalinė valdžia, ypač da
bar, yra atkreipusi dėmesį į 
tapatybės pavogimą, kas yra 
labai komplikuotas nusikalti
mas, kuris tiesiog dramatiškai 
išaugo per paskutinius kelis 
metus, nes vis daugiau ir dau
giau žmonių naudojasi „on-
line" patarnavimais ir sutei
kia asmenišką informaciją 
apie save, kad galėtų įvykdyti 
įvairias transakcijas per Inter-
netą. 

Š.m. liepos mėn. The Fede-
ral Trade Commission turėtų 
sudaryti „a secure national da-
tabase", kiekvienam atvejui, 
kada buvo pavogta žmogaus 
tapatybė JAV-ėse, ir šie duo
menys turėtų būti prieinami 
visoms policijos įstaigoms. 
Gegužės mėn. ši nepriklauso
ma įstaiga (independant agen-
cy) prašė Kongreso, kad sustip
rintų taisykles, kurios ap
saugo vartotojų privatumą, 
kai jie naudojasi „on-line" pa

slaugomis. Pagal jau minėtos 
FTC įstaigos duomenis tik iš 5 
vadinamų „sites" — puslapių 
atitinka apsaugos taisyklių 
minimumą. 

Š.m. gegužės mėn. FBI ir 
„The National White Collar 
Crime Center" įsteigė „Inter
net Fraud Complaint Center" 
— centrą, kur galima pa
siskųsti .on-line" padarytomis 
apgavystėmis. Gegužės mėn. 
„The U.S. Sentencing Com
mission'' nustatė nubaudimo 
taisykles federalinių teismų 
sistemai ir siūlė padidinti 
bausmę kriminalistams, kurie 
pažeidė 1998 m. įstatymą, ku-
kuriuo tapatybės pavogimas bau
džiamas iki 25 m. kalėjimu. 

Tapatybes pavogimas nėra 
naujas dalykas, bet jis darosi 
vis dažnesnis. Jau iš senų 
laikų nusikaltėliai ieškodavo 
šiukšlių dėžėse laiškų, iš
mestų dokumentų su „Soc. 
Sec." numeriais, gimimo' da
tomis ir pan., ir tuo būdu ap
gaulingai pasisavindavo kito 
žmogaus tapatybę. Kuomet 
žmonės naudoja savo kredito 
korteles „on-line" ir įdeda į 
kompiuterį savo asmeniškus 
duomenis, aukštos technikos 
vagims yra labai lengva juos 
pavogti ir jais pasinaudoti. Ir 
šiandieną vis dažniau apie 
Šios rūšies vagystes išgirsta
me žiniasklaidoje. 

Kriminalistai, apsirūpinę 
vardu ir pavarde bei „Soc. 
Sec." numeriu, gali reikalauti 
kredito iš įstaigos, kuri tokį 
prašymą atmeta. Tuomet jie 
pasinaudoja atmetimo prane
šimu ir pasiunčia paštu trims 
pagrindinėms žmonių kredito 

sekimo įstaigoms, tai Equifax. 
Credit Information Services, 
Inc., Experian Inc. Trans 
Union LLC, kad jiems at
siųstų kredito pranešimą. 
Toks pranešimas turi daug fi
nansinių duomenų, kurie yra 
reikalingi vagiui, kad jis ga
lėtų prieiti prie kito žmogaus, 
kurio indentitetą pavogė, pi
nigų. 

Vagis ne tik gali pirkti hran-
gius pirkinius nežinančio 
žmogaus sąskaiton, bet siųsti 
nelegalią informaciją ar prisi
statyti esąs tas asmuo, naudo
damasis kompiuteriu. 

Žmonės, kurių tapatybė 
buvo pavogta, patiria daug 
skriaudos, daug praranda, kol 
viską atstato. 1999 metais 
vien tik „Soc. Sec." adminis
tracija gavo 39,000 nusiskun
dimų apie piknaudotus „Soc. 
Sec." numerius. Daugumas jų 
buvo naudoti tapatybės pavo
gimui. 

FTC pradėjo priimti nusi
skundimus praeitų metų lap
kričio 1 d. per „Fraud hotline" 
— 1-877-ID THEFT. Kuomet 
nukentėjusi auka paskambi
na, tarnautojas užregistuoja 
visus faktus ir pataria asme
niui, kaip apie tai pranešti 
vietinėms valstijos ir federa-
linėms įstaigoms. Tas tarnau
tojas taip pat įrašo visus duo
menis į „database", kurią gali 
gauti visos policijos įstaigos. 

Kaip pasisaugoti — išvengti 
tapatybes vagystės: 

1. Prieš suteikiant bet kokią 
informaciją bet kam kompiu
teryje „on-line" ar asmeniškai, 
paklauskite, kaip tie duome
nys bus naudojami, ir nu
spręskite, ar jus pasitikite tuo 
pardavėju. 

2. Atkreipkite dėmėsi i 
„billing cycles" — kaip dažnai 
gaunate sąskaitas. ID vagys 
gali nukreipti sąskaitas kitu 
adresu, kad paslėptų savo ne
legalius veiksmus kaip galima 
ilgesnį laiką. 

3. Naudokite savo „Soc. 
Sec." numerį tik kai būtinai 
reikia. Niekada nenaudokite 
jo savo asmenybei įrodyti. 

4. Prašykite savo kredito re-
porto iš trijų pagrindinių re-
portų teikimo įstaigų: Equi-
fax, Experian ir Trans Union 
— kasmet. Pasitikrinkite, ar 
tie raportai yra tikslūs. 

5. Savo metamus lauk 
įvairius dokumentus suplėšy
kite, sukarpykite. Niekada jų 
neišmeskite smulkiai nesunai
kinę. 

Galbūt baisiausia nelaimė 
žmogui yra prarasti savo ta
patybę. Trunka daug laiko — 
metai, kiti ar daugiau, kol 
išsiaiškinama visa padaryta 
skriauda, o kartais geras kre
dite vardas niekada žmogui 
negrįžta. Todėl bokite atsar
gūs, nesakykite, kad tokie da
lykai tik kitiems pasitaiko. 

Pagal įvairi, spaudą parenfe 
JAV LB Krašto valdybos Socia
linių reikalų Taryba 
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LIETUVA PAGAL 
MEDICININIO 

APTARNAVIMO LYGI 

Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos (PSO) vertinimu, 
Lietuva pagal medicininių 
paslaugų teikimo lygį užima 
52 vietą pasaulyje, pralenkda
ma Latviją ir Rusiją, tačiau 
atsilikdama nuo Estijos. 

Tai užfiksuota PSO 2000 
metų pranešime apie pasaulio 
valstybių sveikatos apsaugos 
sistemas. 

Pasak Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos, prane
šimas sudarytas, naudojantis 
1997 metų duomenimis, su
rinktais visose valstybėse — 
PSO narėse, PSO rengioni-
niuose biuruose ir mokslinėse. 

Kasmetinėje PSO ataskai
toje, kurioje minima 191 vals
tybė, pagal medicininių pas
laugų teikimo lygį pirmauja 
Japonija, Šveicarija ir Norve
gija. Šiame sąraše Rusija už
ima 100-ąją, Latvija — 67, Es
tija — 48 vietą. 

Pagal pasiektus rezultatus, 
atsižvelgiant į sistemos finan
savimą, Lietuva yra 73-oje, 
Estija — 77, o Latvija — 105 
vietoje. 1997 metais Lietuvoje 
sveikatos reikmėms išleista 71 
sąlyginis valstybės pinigų ro
diklis vienam gyventojui, Esti
joje — 60, Latvijoje — 77. 

PSO pranešime Lietuvos 
vardas teigiamai minimas 
tarp nedaugelio pasaulio vals
tybių, jau turinčių paciento 
teises reguliuojančios įstaty
mus. (BNS) 

IBM KORPORACIJA 
PASKOLINS PINIGŲ 

Korporacija „OY interna-
tional buisness Mashines AB" 
finansuos investicinį projektą 
„Lietuvos švietimo informaci
nė sistema". 

Korporacija žada švietimo 
ir mokslo ministerijai (ŠMM) 
trejiems, metams paskolinti 
4.85 mln. litų. 

Trečiadienį vyriausybė su
teikė valstybės garantiją IBM 
dėl tokios paskolos. 

Investicinio projekto tikslas 
— sukurti Lietuvos švietimo 
informacinę sistemą ir sudary
ti galimybės kiekvienam Lie
tuvoje besimokančiam naudo
tis informaciniais mokymo 
priemonių ištekliais, besire
miančiais naujausiomis infor
macinėmis technologijomis, 
įgyvendinant projektą, ketina
ma sukurti pagrindinį Švieti
mo informacinės sistemos pla
ną, telekomunikaciniais ir in
formaciniais ryšiais sujungti 
švietimo įstaigas, savivaldy
bių administracijas, Regioni
nius centrus, Švietimo infor
macinių technologijų centrą ir 
ŠMM. 

Vykdant projektą siekiama, 
kad Lietuvos bendrojo lavini-

RIOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oafc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwoatwn un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
prSrnarni abeolufiai punMuaiei 
Susitarimui (kabėti angbakai) 

Tai. 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79lh Ave.. Hk*oryH»s. IL 
TaL (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYOYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hiefcoty Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tai. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, UD^ S.C. 
Specialybe - Vidaus igų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
8918W.Arct»er Ave.Sts.5ir6 

Chicago, IL 80638 
Teir775-22»-g966 

papsi suaMsrtmą 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tat (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Surte 3 C 
Downefs Grove, IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. 8upartor. Sufta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 312-337-1265 

UNAŠŠlbRYS.M.b. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgaland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 706436-6022 
4148W.63rd.St 

Tai. 773-736-7709 

mo, profesinių mokyklų moks
leiviai bei aukštesniųjų ir 
aukštųjų mokyklų studentai 
galėtų naudotis visais moky
mo priemonių ištekliais, kom
piuteriniais tinklais.^dalyvauti 
įvairiuose projektuose. 

Pirmoji projekto dalis buvo 
vykdoma 1998 metais, kuomet 
sistema buvo įdiegta ŠMM ir 
Šiaulių apskrityje. Pernai dėl 
lėšų trūkumo projekto įgy
vendinimas buvo nutrauktas, 
o šiemet informacinė sistema 
turėtų būti įdiegtu Vilniaus 
švietimo ištaisoms. 

BNS 

http://Oticafe.IL
http://Ave.Sts.5ir6
http://4148W.63rd.St


SOVIETINIS MAŽOSIOS 
LIETUVOS GENOCIDAS IR 

PASTANGOS JĮ PASMERKTI 
PETRAS CIDZIKAS 

buvęs Įsruties speckalėjimo kalinys, 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininkas 

Mažoji Lietuva patyrė net 
keturis genocidus. Tačiau iš 
visų genocidų, kuriuos patyrė 
Mažoji Lietuva (ML), pats bai
siausias buvo paskutinysis. Po 
Antrojo pasaulinio karo Euro
pos vidury buvo sunaikinta 
mūsų tautos dalis, sutryptas 
jos kultūrinis paveldas ir 
kraštas apgyvendintas civili
zacinio suvokimo neturinčiais 
okupantais. 

Jau po Stalingrado mūšio 
1943 metais rusų rašytojai A 
Surkovas, K. Simonovas, A. 
Tolstojus ir ypač I. Erenbur-
gas ragino ir reikalavo už 
viską keršyti vokiečiams, t.y., 
karinguosius nacius sutapa
tindami su visa vokiečių tau
ta. Savo atsišaukimuose jie 
mokė raudonarmiečius žiau
rumo: „Vokiečiai nėra žmonės. 
Dabar ištarti „vokietis" — va
dinasi, ištuštinti apkabą. Jei 
tu per dieną nenužudysi nė 
vieno vokiečio, busi praradęs 
dieną. Bet jei nudobsi vieną, 
užmušk ir antrą, nes mums 
nėra nieko linksmesnio už vo
kiečio lavoną. Taigi, žudyk vo
kiečius! — to maldauja tavo 
žilagalvė mama". 

Sovietinio ML genocido 
pradžia — 1944 m. spalio 16 
diena. Tuomet 3-asis Baltaru
sių frontas (vadas — genero
las I. Černiachovskis) pradėjo 
Karaliaučiaus krašto užėmi
mą. Po sėkmingos vokiečių 
kontratakos Gumbinės-Ro-
mintos ruože toli nublokšti 
raudonieji apnuogino jų laiki
nai užimtoje teritorijoje įvyk
dytas civilių gyventojų sker
dynes, moterų prievartavi
mus. Antai, Nemirkiemyje III 
Baltarusių fronto generolo 
Burdeino 2-asis gvardiečių 
tankų korpusas ir generolo 
Galickio 31-oji gvardiečių šau
lių divizija 1944 m. spalio 21 
d. išprievartavo, o po to sadis
tiškai nužudė 72 vietines mo
teris, tarp jų net 8-12 metų 
mergaites. Pasirodė, kad rau
donarmiečius tam ideologiškai 
paskatino 3-ojo Baltarusių 
fronto vyriausias agitatorius, 
žydų kilmes rašytojas Uja 
Erenburgas. Gerokai prieš 
operacijos pradžią fronto pro
pagandistas I. Erenburgas, vi
sus Karaliaučiaus krašto žmo
nes laikydamas vokiečiais, o 
visus vokiečius blogio įsikūni
jimu, vienu iš savo atsišau
kimų taip kreipėsi į raudonar
miečius: „Žudykite, žudykite, 
žudykite, — nėra nė vieno ne-, 
kalto vokiečio, kalti visi, net 
negimę. Sekite draugo Stalino 
direktyva! Prievartaukite vo
kietes, palaužkite jų rasinį 

išdidumą. Žudykite, šlovingie
ji ir nenugalimieji raudonar
miečiai"! 

Visur, kur ėjo Baltarusių 
fronto armijos kariai, dėjosi 
tas pats — sadistiškas mote
rų, mergaičių ir senučių prie
vartavimas, moterų kalimas 
kryžiumi prie sienų, medžių, 
durų, net prie plaukiančių 
rąstų, jas bandžiusių užstoti 
vyrų, net senukų korimas ar 
šaudymas. Dabar Prienuose 
gyvenantis Olafas Pasenau, 
kuriam tuomet buvo 11 metų, 
prisimena: „Tai buvo karas 
prieš civilius žmones. Moterys 
buvo masiškai prievartauja
mos, o nukankintos likdavo 
negyvos gulėti, kitoms nupjau
davo galvas ir pamaudavo ant 
tvoros... Mažos mergytės mir
davo vietoje suplėšytos... Pasi
traukėme prie Piliavos... Vie
noje slėptuvėje, netoli mūsų, 
sovietų kareiviai sušaudė apie 
50 vaikų... Mūsų namelyje, ne
turėdamos jėgų pakelti to 
siaubo, moterys pjovė venas 
savo vaikams, o paskui sau..." 

Gan plačiai yra paplitęs 
mąstymo stereotipas, kad Ka
raliaučiaus krašte iki Antrojo 
pasaulinio karo lietuvių nebe
liko, todėl atseit, nėra ko Lie
tuvai kelti sovietinio genocido 
šioje teritorijoje klausimo. Tai 
išdavikiška pozicija! Pirmiau
sia, įsidėmėtina, kad Kara
liaučiaus kraštas yra etninės 
lietuvių žemės ir pirmųjų lie
tuviškų knygų, lietuvių lite
ratūrinės kalbos kraštas, kul
tūros lopšys ir jau todėl mes, 
lietuviai, būdami padorūs 
žmonės, negalime būti abejin
gi ir dar neseniai čia, kaimy
nystėje, gyvenusių žmonių 
tragedijai. Antra, didžioji šio 
krašto mūsų brolių dalis tu
rėjo lietuviškos (arba mums 
giminiškos prūsiškos) kilmės 
Šaknis. Paminėsiu kelis, bū
tent su lietuviais, nutikusius 
žvėriškumus. Tilžėje gyvenan
ti lietuvė (pavardės iš etinių 
sumetimų neminėsiu) man pa
pasakojo, kad jos akyse 1945 
metais, netoli Ragainės, 20 
raudonarmiečių išprievartavo 
jos motiną, o po to, apipylę 
benzinu, sudegino. Dabar 
Šiauliuose gyvenanti Rūta iš 
kaimo netoli Girdavos sakė: 
„1945 metų rudenį sovietų ka
reiviai mus išvijo iš kaimo, 
prieš tai išprievartaudami 
mano motiną ir kaimynę. 
Kaime liko vos paeinanti se
nelė. Motina su kaimyne kitą 
rytą grįžo pas senelę, bet rado 
ją nukirsta galva, o pačios dar 
kartą buvo išžagintos. Senelės 
palaidoti neleido..." 

Penktadienį, liepos 14 d , „Draugo" patalpose lankėsi būrys marijonu — kunigų, brolių ir studentų, kurie keliom 
dienom buvo apsistoję t. marijonų vienuolyne Čikagoje Svečius atlydėjo Šv. Kazimiero marijonų provincijos pro
vincijolas kun. Uonald Petraitis, MIC (sėdi pnekyjt' Iš kaires stovi: br Michael Opalong, du studentai, kun. 
David Lord, du studentai ir kun Kasimir Chwalek .louo Kuprio nuoti 

Siaubingi dalykai dėjosi ant 
užšalusių Aistmarių. Kai 1-ojo 
Baltarusių fronto (vadas K 
Rokosovskis) 31-oji armija 
1945 m. sausio 26 d. prasi
veržė prie Aistmarių ties Tol-
kemita, daugybė Karaliau
čiaus karšto ir centrinės Ryt
prūsių dalies civilių gyventojų 
bandė vieni krantu, kiti ledu 
traukti prie Piliavos uosto, iš 
kur vylėsi išplaukti laivais į 
Vokietiją. Vežimų ir rogių 
vilkstines, sunkvežimius 
1945.02.09 negailestingai su
bombardavo rusų lėktuvai, o 
laivus su pabėgėliais atakavo 
rusų povandeniniai laivai. Iš 
Sembos pusiasalyje susirinku
sio milijono šiaurinės Rytprū
sių dalies gyventojų laivais 
evakuotis pavyko tik 450,000 
civilių ir 140,000 vokiečių 
karių. Viena bėglė iš Mažosios 
Lietuvos pasakojo: „Per ledą 
vilkomės 27 valandas, vis sli
dinėdami tarp kritusių arklių 
stipenų ir žmonių lavonų. Čia 
buvę Reicho kariškiai kiek pa
gelbėdavo — tai padėdavo iš 
properšų ištraukti roges, tai 
perimdavo nešulį. Bet daug 
vežimų įlūžo ir nuskendo. Ka
dangi rusai iš lėktuvų nuolat 
šaudė, baidėsi arkliai ir įšok
davo į atsivėrusias properšas. 
Aš už rankų laikiau du savo 
vaikus. Baisus buvo tas bėgi
mas". Jau minėtas Olafas sa
kė taip: „Sovietų torpediniai 
kateriai sprogdindavo laivus, 
plaukiančius su Raudonojo 
kryžiaus vėliavomis. Aš su 
mama nepatekome į vieną to
kį laivą ir likome ant kranto. 
Šiek tiek nuplaukusį laivą so
vietai torpedavo, ir visų akyse 
jis ėmė grimzti...". 

Apie savo nesėkmingą bėgi
mą per sprogdinamą Aistma
rių ledą 1999 metais man pa
pasakojo 70 metų Jonas Pet
raitis, kilęs iš Milkiemio: 
„Traukėmės Aistmarių ledu. 
Suskaičiavau keturiolika gur
guolių eilių, kurių nemačiau 
nei pradžios, nei galo. Kiek čia 

galėjo būti dešimčių ar šimtų 
tūkstančių, sunku pasakyti...". 
Tėvas su broliais ir seserim 
pabėgti spėjo, o jį su motina 
rusai atkirto. Sugrįžusius į 
Mielkiemį, juos su kitais įkur
dino dvare. Valgyti nedavė. 
Kiek galėdami, ieškojo nugai
šusių gyvulių, rinko kareivių 
išmetamas bulvių lupenas ir 
kepė ant įkaitintos skardos. 
Per žiemą Mielkiemyje iš bado 
mirė keli šimtai žmonių, o ant 
tuomet 16-mečio Jono rankų 
— jo motina. Ištrūkęs šiaip 
taip nusigavo prie Vištyčio, 
kur išgyventi padėjo Lietuvos 
žmonės. Daugelis kitų krašto 
dvarų taip pat buvo paversti 
mirties stovyklom. 

Kitos baisios masinės senių, 
moterų ir vaikų žudynės buvo 
specialiai suorganizuotos jau 
karui pasibaigus ne vieną kar
tą ant Kuršių marių ledo. Su
varytų tūkstantinių žmonių 
kolonas sužvėrėjusieji nuga
lėtojai šaudė kulkosvaidžius, o 
ledą po to sprogdino. Kaip 
man pasakojo Jsruties konc-
lagerio tarnautoja Vera Niko-
ląjevna, taip ankstyvą 1946 
metų pavasarį buvo sušaudyti 
tūkstančiai išsivarytų Įsruties 
(dabar Černiachovskas) gy
ventojų. Apie žudynes ant 
Kuršių marių ledo girdėjau ne 
viename Mažosios Lietuvos 
mieste. Sunku net įsivaizduoti 
kokiomis kapinėmis virto Kur
šių marios ir Aistmarės! 

Raudonąjį terorą ištverusieji 
Karaliaučiaus krašto gyvento
jai buvo renkami į Kara
liaučiaus, Jsruties, Prūsų Yla-
vos, Gastų, Tolminkiemio ir 
kitas koncentracijos stovyklas, 
kur daugelis mirė nuo bado, 
šalčio, ligų. Antai, Ylavos lage
ryje per 1945-1948 metus bu
vo numarinta per 10,000 žmo
nių. Karaliaučiaus lageryje, 
kuriame 1945 metų gegužės 
viduryje buvo apie 14,000 
žmonių (vyrų, moterų, vaikų), 
tų pačių metų birželio pabai
goje liko tik apie 6,000 - kiti 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 18 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Nauja technologija — 
nauji ir rūpesčiai 

gulė į didžiulius griovius už 
lagerio tvoros... Raudonasis 
genocidas neaplenkė ir Įsru
ties senelių prieglaudos. 1945 
m. pavasarį joje buvo išžudyti 
ne tik seneliai, bet ir juos ap
tarnaujantis personalas. Tais 
pačiais metais prieglaudos 
pastatuose buvo įsteigtas la
bai liūdnai pagarsėjęs psi
chiatrinis kalėjimas, kuriame 
vėliau teko kalėti lietuviams 
A. Statkevieiui, H. Klimašaus
kui, A. Petrošiui, žinomam 
Krymo totorių ir ukrainiečių 
žmogaus teisių gynėjui gene
rolui P. Grigorenkai... Jame 3 
metus kalėjau ir aš. 

Sovietų okupacinė valdžia 
pokariu vietiniams Karaliau
čiaus krašto gyventojams su
kūrė tikrą antrąjį Osvencimą! 
Taip, faktiškai, buvo įvykdy
tas etninis civilių Karaliau
čiaus krašto gyventojų valy
mas. Jis baigėsi 1947-1949 
metais, Ypatingajai Karaliau
čiaus karinei apygardai įvyk
džius likusiųjų gyvų 102,000 
šio krašto gyventojų (prieš ka
rą Karaliaučiaus krašte gyve
no 900,000) deportaciją. 

Postdamo susitarimu (1945. 
08.02), Karaliaučiaus kraštas 
laikinai (50 metų laikotarpiui) 
buvo atiduotas Sovietų Sąjun
gai, be teisės deportuoti vietos 
gyventojus. Kitaip negu kaž
kodėl buvo leista Lenkijai iš 
jai pavestos Rytprūsių dalies. 
Taigi, Sovietų Sąjunga, depor
tuodama nesunaikintus gy
ventojus, pažeidė savo pačios 
inicijuotą Potsdamo susitari
mą! Ir dar. Niekam nebuvo 
leista panaikinti aneksuotų 
kraštų vietovardžių ir vanden
vardžių. Sovietų administraci
ja, norėdama nuslėpti čia gy
venusių žmonių atminimą, 
1946-1950 m. pakeitė ilgaam
žius, paprastai lietuvių arba 
prūsų kilmės, vietų ir van
denų pavadinimus į savo iš
galvotus vardus. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Kai techninių reikmenų 
parduotuvėse pasirodė pirmie
ji kompiuteriai, jais daugiau
sia susidomėjo paaugliai ber
niukai, greičiau kaip nauju 
žaislu, negu „įrankiu", kuris 
padėtų kažką naudinga atlik
ti. Juk kompiuteriais buvo 
galima žaisti populiariuosius 
elektroninius žaidimus, ku
riuos šiaip jau tebuvo randami 
specialiose žaidimų vietose. 

Tačiau turbūt joks elektro
ninis aparatas taip greitai ir 
taip giliai neįleido kasdie
nybėje šaknų, kaip kompiute
ris. Šiandien į asmenis, kurie 
neturi kompiuterio, kasdien 
neįsijungia interneto, arba, 
gink Dieve; laiškus rašo 
„senovišku būdu" ir siunčia 
juos per paštą, žiūrima kaip į 
kažkokius atsilikėlius. 

Kompiuteriu galima pirkti 
ir parduoti, sužinoti vėliausias 
naujienas, kone automatiškai 
susisiekti su visu pasauliu, 
mokėti sąskaitas, sekti biržą 
ir joje dalyvauti, skaityti kny
gas, klausytis muzikos, matyti 
vėliausius filmus ir — kas 
žino, ką dar atlikti... Jau ne
kalbant apie jų panaudojimą 
įvairiems moksliniams, medi
cinos tyrimams, statistinių 
duomenų kaupimui ir pana
šiems reikalams. 

Tam prieštarauti neįmano
ma — ir nereikia, tačiau, kaip 
ir su kiekvienu naudingu apa
ratu ar įrankiu, vartotojas 
turi laikytis tam tikrų atsar
gumo taisyklių. Visų pirma 
kompiuteriai remiasi elektros 
srove (nebent didžiosios įmo
nės, įstaigos, laboratorijos turi 
kitus energijos šaltinius). 
Kaip lengva prarasti kompiu
teryje sukauptą medžiagą ar 
informaciją, gali kiekvienas 
paliudyti, kai staiga dėl vieno
kios ar kitokios priežasties 
išsijungia elektra, o vartotojas 
buvo užmiršęs paspausti su-
taupymo klavišėlį. Žinoma, 
apsisaugoti nuo tokio pavo
jaus nesunku — tereikia pa
sidaryti atsarginę disketę ir 
pasidėti saugioje vietoje. Bet 
yra ir kitokių painiavų, apni
kusių žmones kompiuterių 
eroje. 

Visų pirma tai privatumo 
klausimas. Nepaisant, kad 
šiame krašte dažnai skun
džiamasi dėl per uolaus „di
džiojo brolio" kišimosi į eilinių 
piliečių gyvenimą ir siūloma 
daugybė apsaugos priemonių, 
kad pačios slapčiausios žmo
gaus gyvenimo detalės nepa
tektų, „kam nereikia", kaž
kodėl visi atsargumo dėsniai 
pamirštami, kai įsijungiamas 
kompiuteris. 

Jau dabar daug kartų įro

dyta, kad įvairūs duomenys 
stropiai renkami apie kiek
vieną žmogų ir — svarbiausia 
— jais dalinamasi, parduo
dant bet kam, kas jų nori. 
Kiekvieną kartą, kai vartoto
jas per kompiuteri perka kokį 
produktą, užsisako knygą, 
įsijungia į bet kurį tinklalapį, 
ta informacija yra kaupiama, 
o paskui ja pasinaudoja 
įvairūs komersantai ar šiaip 
tokia informacija besidomin
tys, pvz., būsimieji ar esamieji 
darbdaviai, apdraudos įstai 
gos, na ir sukčiai, jeigu jiems 
tai naudinga. 

Pastaruoju metu pradėta 
vis dažniau svarstyti gali
mybes, kaip apsaugoti ne tik 
ieškančiųjų informacijos pri
vatų gyvenimą, bet ir tas in
formacijas teikiančiųjų nuo
savybę. Pirmiausia susirūpino 
pramoginių, ypač muzikos, 
tinklalapių leidėjai. Kadangi 
bet kas, įėjęs į norimą tinkla
lapį internete, gali ne tik klau
sytis, bet ir įsirašyti norimą 
muzikos kūrinį, o paskui juo 
pasidalinti su kitais, netu
rinčiais priėjimo per kompiu
terį, pradėjo nukentėti naujų 
muzikos įrašų pramonė ir tuo 
pačiu tos muzikos atlikėjai bei 
kūrėjai, kurie gauna tam tikrą 
procentą nuo parduotų įrašų. 
Visas reikalas jau atsidūrė 
teismuose, tačiau sprendimas 
ne toks lengvas, nes iki šiol 
tam pavyzdžių nebuvo. 

Kompiuteris taip pat yra 
pornografinių programų, žai
dimų, vaizdajuosčių bei įvai
rių tinklalapių šaltinis. Tas 
kelia rimtą rūpestį ir tėvams, 
kurių vaikai per dienas prilipę 
prie kompiuterinių ekranų, ir 
teisėtvarkai, nes per tinklala-
pius įvairūs lytiniai iškry
pėliai „medžioja aukas". Čia ir 
vėl susiduriama su dviguba 
problema: kaip apsaugoti jau-
namečius nuo visokių bjau
rumų, plūstančių iš kompiute
rių ekranų ir tuo pačiu ne
pažeisti išsireiškimo laisvės, 
kurią taip brangina (ir dažnai 
piktnaudžiauja) amerikiečiai. 

O pagaliau ir laiko klausi
mas... Norint iš kompiuterio 
ekrano išgauti naujausias 
žinias, įvairią informaciją ar 
kitus reikalus jo pagalba atlik
ti, reikia tam paaukoti nema
žai laiko. Tai prabanga, kurios 
daugelis, ypač dirbančiųjų, 
stokoja. Tad galima tikėtis, 
kad „kompiuterinė karštligė" 
ilgainiui nusistovės į rames
nes ir logiškesnes vėžes, o šis 
nuostabus technikos išradi
mas veiksmingai tarnaus 
žmogui, užuot padaręs žmogų 
savo tarnu... 

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.13 
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tiesiog ištisus gyvulius pjaus
tė, jautienos, kiaulienos, jūros 
gerybių kalnai.. Gaila, mes 
dar kelias valandas važinesi-
me, neapsimoka pirkti, suges. 
Čia netruko ir įvairių vaisių, 
daržovių, suvenyrinių marški
nėlių bei kitokių rūbų. Neto
liese buvo žvejų turgus: di
džiausi kubilai, prikrauti ką 
tik pagautos žuvies, aštuon-
kojų, krabų, krevečių, vėžių, 
tiesiog varvink seilę. Su šali
mais sėdinčia pakeleive su
tarėme už poros dienų, prieš 
išvažiuojant, čia būtinai at
vykti ir prisipirkti, nes kainos 
perpus tiek, kiek namuose, o 
čia dar priedo ką tik iš van
dens ištrauktas, labai šviežias 
maistas! 

Kitas sustojimas: suvenyrų, 

salų parduotuvė. Čia mus pa
vaišino Coke, romu ir alumi. 
Taip vaišinami, turistai dau
giau perka, bet mes jau tokį 
reikalą žinome. Patikrinau sa
vo sąrašą, kam dar suvenyro 
neturėjau, i? pasisekė gauti 
du labai gražius rankdarbius. 
Beliko dabar surasti ką nors 
savo anūkėliams — berniu^ 
kams. Jiems vis sunku ką 
sukrapštyti, nes daugumas 
suvenyrų taikomi suaugu
siems, ar mergaitėms. Bet dar 
laiko yra... 

Pasukalioję po gatveles, su
stojome apžiūrėti operos rū
mus. Tikrai verta. Šie rūmai 
buvo vėtros sugriauti 1975 
metais ir tik po 11 metų atsta
tyti. Šeštadienį vyks opera, bi
lietai labai prieinama kaina 2-
6 dol., bet mūsų jau čia nebus. 

rankdarbių ir sidabro papuo- Sustojome mažoje kepykloje, 

kur buvo labai skani duona 
(jos tuoj pat pritrūko) ir daug 
įvairių pyragaičių. Prisipirko
me. 

Belaukdami autobuso, prisi
minėme, kad mums buvo pa
žadėta parodyti antrąjį aukš
čiausią natūralioje gamtoje 
švyturį. Priminiau gidui, sa
kau, jau revoliucija vystosi. 
Jis man padėkojo už primini
mą ir visiems pranešė, kad 
ten vyksime. Ir ar reikėjo man 
priminti? Kėlėmės ir kėlėmės į 
statų kalną, net galva sukasi 
(man aukštumos nepatinka).. 
Pagaliau sustojome, čia vėl 
daug pardavinėja ir nori įpirš
ti suvenyrus. Reikia išmokti 
visiškai nekreipti dėmesio. 
Nelengva, bet reikia. Taigi, 
Creston Hill švyturys, antras 
aukščiausias, šviečia ant Cres
ton kalno, 505 pėdų aukštu
moje. Jį pastatė 1892 metais 
Nativity Gonzalez. Aukščiau
sias natūralus švyturys ran
damas Gibraltar, Ispanijoje. 

Nuo čia kelias į slėnį, ir to

liau keliu prie pliažo į resto
raną, kuriame karavano šei
mininkai vaišina. Suėjome į 
Chili's Pepper restoraną. Mū
sų grupei pasirinkimas ką val
gyti iš keturių patiekalų, pasi
rinkimas ką gerti iš keturių, 
patarnautojai labai skuba, bet 
reikia laukti. Ilgainiui išgėrė
me ir skaniai pavalgėme, su
ėjome prie restorano laukti 
savo autobusų. Šie ekskursi
niai autobusai neturi stiklo 
ant langų, atidari, tai važiuo
jant buvo vėsoka. Taip pat su
venyrus sudėjome po suolais, 
dabar visi sukrauti vieno au
tobuso priešakyje, reikia atsi
imti, kas ką pirko. Nelengva, 
kai visi pyragaičiai vienodi. 

Grįžę į stovyklavietę, nužy
giavome į netoli esančią par
duotuvę ieškoti pieno ir javai-
nių. Pasisekė, nors pasirinki
mas labai ribotas. Grįžus nu
tarėme baseine pamirkti, bet 
jau ketvirta valanda vakaro, 
vėjas vėsokas, tad pasitenki
nome dušais*. Apskaičiavome, 

kad kas nors iš mūsų vaikų 
turėtų būti namie, tad skam
binome telefonu ir „pagavome" 
marčią Irutę. Šį kartą varto
jome telefono kortelę, trumpai 
apsikeitėme švenčių linkėji
mais, sužinojome paskutines 
žinias ir, Romui kalbant su 
anūku Gyčiu, išsibaigė korte
lės laikas, tai nespėjo net atsi
sveikinti. Bet mes patenkinti, 
ryšys vėl užmegztas, sūnus ži
no, kur esame ir kad dar vis 
gyvi! 

Pavakary Romas lauke sė
dėjo ir skaitė knygą apie Lie
tuvos žydus. Ten daug įdomios 
informacijos. Pvz., žydai pirmi 
pradėjo spausdinti „Aušrą", po 
to rusai, ir tik po to lietuviai. 
Jam beskaitant, priėjo vienas 
vyriškis ir užkalbino. Jis jau 
anksčiau matė mūsų „Aviną" 
ir, tik pastebėjęs, kad mes iŠ 
Michigan vaistuos, nutarė pri
sistatyti, daugiau informacijos 
apie mūsų motornamį gauti. 
Mat, ir jis yra „Michigander*. 
Tokie santykiai išsivysto sto

vyklaujant — jei toli nuo na
mų, tai kiekvienas sutiktas iš 
tos pačios valstijos yra tarsi 
seniai nematytas giminaitis, 
ir grynas malonumas su tokiu 
susipažinti. Apžiūrėjęs mūsų 
„Aviną", kvietė mus jį aplan

kyti. Būtinai, rytoj! Tuo tarpu 
man laikas baigti šios dienos 
aprašymą ir ruošti vakaro už
kandą. Po to gal atrasiu kokį 
filmą šio vakaro užsiėmimui ir 
anksti eisime miegoti. Dar vis 
laikomės namų laiko. (B d ) 

lisipuoėusi vietine kepė blynus ir kitokius gardumynus ant metalinės 
statinės virsaus. Padėjėja įdeda malkas Komas ir FreH seka piga 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ŠVENTO KAZIMIERO SESELIŲ 
VEIKLA 

Marija Kaupaitė, šio vienuo- mentus, šalia originalių, iš kū
lyno steigėja, yra pasakiusi, rių sklido gražūs muzikos to-
kad „apsišarvavę nepalaužia- nai. Muzikos atlikėjai buvo 
mu tikėjimu į Dievą, pasilie- jauni žmonės: gimnazijos mo
kame taikoje visuose sunku- kiniai ir universiteto studen-
muose, paniekinimuose, ap-
kalbėjimuose. nežiūrint iš kur 
jie ateitų. Mes visada vado
vaujamės šūkiu: Dievas yra su 
mumis... Dievas to nori... Mū
sų Dangaus Tėvas... yra pasi
ruošęs mums padėti ir išvesti 
iš visų sunkumų". Apsišarva
vusios pasitikėjimu i begalinę 
Dievo meilę visai žmonijai ir 
Jo nuolatinę globą, Šv. Kazi
miero seselės įsijungia į įvai
rius darbus, liečiančius Kata
likišką ir visuomeninę veiklą. 

Romos Katalikų bažnyčios 
2000 metų jubiliejų Šv. Tėvas 
ragina atšvęsti kuo iškilmin
giau. Šv. Kazimiero seselės 
suorganizavo eucharistinę 
procesiją iš Motiniško seselių 
kazimieriečių namo, dalyvau
jant vyskupui John Gordan, 
kunigams, seselėms ir pasau
liečiams. Procesijoje dalyvavo 
šie kunigai: Mykolas Yakaitis, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos (Marąuette Parko 
apylinkėj klebonas; Rimas Gu
delis, atvykęs iš Lietuvos stu
dijoms ir šiuo metu besiren
giantis įsigyti doktoratą ir 
taip pat talkinantis minėtai 
parapijai; kun. Dodge, kun. 
Sam ir kun. Pfleger, Šv. Sabi
nos parapijos klebonas, pa

tai. 
Dalį programos atliko Šv. 

Sabinos „Religinių giesmių" 
choras, buvęs pakviestas į 
Lenkiją, kai ten lankėsi po
piežius Jonas Paulius II. Cho
ras yra lankęsis Vokietijoje, 
Baltuosiuose rūmuose Wa-
shington, DC, ir daugelyje 
Amerikos Valstijų miestų. 
Choristai buvo pasigėrėtini. 
Pažymėtina, kad visi atlikėjai 
buvo juodosios rasės. 

šešios seselės vienuolės iš 
Argentinos pademonstravo is
paniškus šokius ir jų dainas. 
Šios seselės dirba neturtingų 
ir apleistų žmonių rajonuose. 
Jos atlieka didelį artimo mei
lės darbą, nes šio vienuolyno 
steigėja yra pasakiusi: „aš no
riu matyti savo kongregacijos 
vienuoles, dirbančias su pa
siaukojimu kitiems ir su meile 
kiekvienai savųjų. Jos taip pat 
ruošia vaikus pirmajai Komu
nijai ir mokina religinių tiesų 
suaugusius". 

Lietuvaitė Audronė Simano-
nytė, Lietuvoje baigusi daina-. 
vimą, dainavo lietuviškas dai
nas, pritardama gitara. Ji su
silaukė daug katučių. Vieną 
dainą padainavo angliškai. 

Pagaliau pasirodė meksikie-
garsėjęs Čikagoje kovotojas čių šokėjai iš Šv. Agnės para-
prieš narkotikų platinimą. prjos, gražiai pasipuošę tauti-

Šioje procesijoje dalyvavo 
įvairių tautybių ir rasių tikin
tieji, nes- Dievas sukūrė visus 

niais rūbais. 
Jubiliejinėje procesijoje da

lyvavo ir katalikės — juodo-
ir teikia malones pagal užsi- šios rases vienuolės, atvyku-
tarnavimą. 2000 metų jubilie- sįos iš Nigerijos, Afrikos. Šiuo 
jaus šūkis yra: „Kristus vakar, m e t u jos gyvena Šv. Andrijono 
šiandieną ir amžinai, todėl se
kime Jį su atsidavimu ir atvi
ra širdimi ir būkime dieviškos 
meilės nešėjai visai žmonijai". 
Iškilminga procesija buvo už
baigta Švenčiausio Sakramen
to pagarbinimu. 

Pažymėtina, kad Šv. Kazi
miero seselės, buvo surengu
sios seselių konferenciją, ku
rią ruošia kas penkeri metai. J 
šią konferenciją suvažiavo se
selės kazimierietės iš visų mi
sijų, net iš Argentinos ir Lie
tuvos. Konferencijos paskaitos 
ir įvairūs pranešimai vyko 
Švento Kazimiero seselių mo
tiniškame name. Dalyvaujan
čių amžius — gana įvairus, 
buvo matyti daugiau vyresnio 
amžiaus. Į dvasinį, pasiauko
jantį gyvenimą Dievui ir Arti
mui kandidatų skaičius mažė
ja, nes jaunoji karta daugiau 
yra linkusi į materialinį ir 
lengvesnį pasaulietišką gyve
nimą arba nori pasiaukoti tik 
ribotam laikui. 

Seselė Marija Kaupaitė yra 
pasakiusi: „žemėje būtų rojus, 
jeigu kiekvienas iš mūsų už
mirštų save, pasiryžtų atsi
duoti Dievo ir Artimo meilei, 
ne kalbomis, bet savo dar
bais". 

Po eucharistinės eisenos ir 
palaiminimo dalyviai galėjo 
pasinaudoti seselių ir jų tal
kininkų paruoštais valgiais. 

Po to vyko meninė progra
ma, kurią atliko įvairių tautų 

parapijos seselių namuose. 
Jos čia atvyko patalkinti pran
ciškonams jų labdaros dar
buose ir Motinos Teresės sese
lėms. Eucharistinei eisenai ir 
konferencijai pravesti bei me
ninei programai organizuoti 
buvo sudarytas seselių vienuo
lių 10 asmenų komitetas, ku
ris savo darbus atliko pa
sigėrėtinai. 

Rugpjūčio mėn. 26 d. seselės 
kazimierietės švęs vienuolyno 
įkūrimo dieną. 9:30 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios, kad Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus 
atnašaujamos Motiniškojo na
mo koplyčioje. Po pamaldų 
bus pasisvečiavimas, veiks lo
terija. Gautos pajamos bus 
skiriamos vienuolyno išlaiky
mui. 

Spalio mėn. 8 d., sekmadie
nį, bus rengiamas, metinis se
selių rėmėjų pokylis Oak 
Lawn Hilton viešbutyje. Sese
lės norėtų, kad kuo daugiau 
asmenų dalyvautų jų rengi
niuose ir tuomi paremtų- jų 
darbus. Būtų labai malonu 
matyti ir tuos, kuriuos seselės 
mokino ir išleido į visuome
ninį gyvenimą. Seselės taip 
pat norėtų, kad atsirastų jau
nų asmenų, norinčių užimti jų 
vietas. 

A. Paužuolis 

• Meteliai. Birželio 11 d., 
•r rasių menininkai: Town of per Sekmines, buvo pašven-
Lake — Švento Kryžiaus pa
rapijos meksikiečių muzikinis 
Monetas, pasivadinęs „Marim-
!>.) Band". Muzikinio vieneto 
.kurijas buvo kunigas Bruse 
VVi!Uni Šioje apylinkėje gyve-
:'!.i dau.p jaunimo, kuris tarp 
-avės kovoja Kad atitraukus 
•a'in ima nuo pragaištingų 
darbų ir buvo įkurtas šis an
samblis. Atlikėjai naudojo ne
įprastus muzikinius instru-

S K E L B I M A I 

KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS 
LAIDOTUVĖS 

tinta Kryžių koplyčia Ji pra 
dėta atstatinėti 1990 m. 1992 
m. liepos 2 d. vysk. J. Že
maitis, MIC, pašventino ker
tinį koplyčios akmenį. Prie ko
plyčios atstatymo daug pri
sidėjo kun. V. Pratarą, įver
tindamas kunigo nuopelnus 
vysk. J. Žemaitis MIC suteikė 
kun. V. Prajarai vyskupijos 
kapitulos garbės kanauninko 
titulą. 

Birželio 18 d. Kauno Arkikatedros Bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje naujai įruoštoje kriptoje J. E. kardino
lo Vincento Sladkevičiaus karsto vieta, ant sienos kabantis a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus portretas papuoštas 
gėlėmis. A. Pakštienės nuotr. 

apeigoms, karstas su kardino
lo Vincento Sladkevičiaus pa
laikais buvo įneštas į Kauno 
arkikatedros bazilikos Šven
čiausiojo Sakramento koply
čią, kur paskutines apeigas at
liko Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis. Skam
bant giesmėms, karstas buvo 
nuleistas į kapą koplyčios 
grindyse. Šalia įtaisyta atmi
nimo lenta. 
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FONDO „BAŽNYČIOS 
KRONIKA" PREMIJA 

Gegužės 30 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje surengtoje 
spaudos konferencijoje arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
pranešė, jog Labdaros ir para
mos fondas „Bažnyčios kroni
ka" šiais metais skyrė vieną 
premiją. Jubiliejaus metų pro-
"ga už nuopelnus plėtojant ka
talikiškąją žiniasklaidą, už 
Bažnyčios dokumentų vertimą 
ir redagavimą, lietuviškos re
liginės terminijos puoselėjimą, 
Šventojo Rašto ekumeninio 
leidimo redagavimą apdovano
tas buvęs mėnraščio „Naujasis 
Židinys-Aidai" vyriausiasis re
daktorius Petras Kimbrys. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
GENOCIDAS 

(Atkelta iš 3 psl.) S o v i e t i n e § 

Rusijos įvykdytas ML genoci
das ir Karaliaučiaus krašto 
gyventojų etninis valymas, jų 
atminties ištrynimas yra se
naties termino neturintis kari
nis nusikaltimas žmonijai ir 
nusipelno bent jau pasmerki
mo ir atsiprašymo iš Rusijos 
pusės. 

Pirmą kartą sovietinius nu
sikaltimus žmogiškumui bu
vusių Rytprūsių teritorijoje 
bandyta iškelti 1946 metais 
per Niurnbergo procesą. Šį 
bandymą užblokavo sovietų 
prokuroras A. Višinskis. Ant
rą sykį genocido klausimą 
1947 . m. sausio 15 d. „Ma
žosios Lietuvos lietuvių pro
teste" (Antrasis Fuldos aktas) 
iškėlė Vokietijoje atsikūrusios 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumas, įteikęs šį doku
mentą didžiosioms valsty
bėms. Protesto „prieš autoch-
tonų-lietuvių naikinimą ir ko
lonizavimą rusais" balsas ne
buvo išgirstas. Trečiąjį kartą 
sovietinio genocido Rytprū
siuose, kaip ML genocidą, iš
kėliau aš, Petras Cidzikas. Tai 
įvyko per mėnesį trukusią 
pasnikavimo akciją Vilniaus 
Katedros aikštėje 1989 me
tais. Tuomet iš sovietinės val
džios reikalavau paleisti poli
tinius kalinius ir pasmerkti 
sovietinį Mažosios Lietuvos 
genocidą. Valdžia politinius 
kalinius paleido, tačiau geno
cido nepasmerkė, pasiteisinusi 
faktų trūkumu Po to dar ne 

Birželio 1 d. Kauno arkika
tedroje bazilikoje iškilmingai 
palaidotas kardinolas Vincen
tas Sladkevičius. Laidotuvių 
apeigos prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurioms vadovavo Šven
tojo Tėvo legatas kard. V. 
Sladkevičiaus laidotuvėse, 
Lenkijos pirmas kardinolas 
Juzef Glemp. 

Laidotuvėse dalyvavo Šven
tojo Tėvo legatas Lietuvos II 
Eucharistiniame kongrese ar-
kivysk. Vinko Pulijic, apaš
tališkasis nuncijus Baltijos 
šalyse arkivysk. Erwin Josef 
Ender, Poznanės arkivysk. Ju-
liusz Paetz, Rusijos europinės 
dalies apaštališkasis adminis
tratorius lotynų apeigų katali
kams arkivysk. Tadeusz Kon-
drusievvicz, Elko vysk. Woj-
ciech Ziemba, Gardino, vysk. 
Aleksander Kaszkiewicz, Re-
zeknės-Agluonos vysk. Janis 
Bulis, Liepojos vysk. pagalbi
ninkas Vilhelms Lapelis, lie
tuvių išeivijos vysk. Paulius 
Baltakis, visi Lietuvos vysku
pai, apie 300 kunigų, taip pat 
Seimo pirm. Vytautas Lands
bergis, ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius, buvęs Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, vyriausybės ir 
Seimo nariai, Kauno ir Kauno 
apskrities vadovai, Lietuvos 
kultūros, mokslo ir kitų konfe
sijų atstovai, apie 20,000 ti
kinčiųjų. 

Šv. Mišių pradžioje žodį tarė 
Šventojo Tėvo legatas kardi
nolas Juzef Glemp. 

Pamokslą pasakė Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius. Pasibaigus 
Šv. Mišioms, apeigas prie kar
sto vedė Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Po jų karstas 

su kardinolo Vincento Sladke
vičiaus palaikais buvo neša
mas aplink arkikatedrą. Kars
tą nešė klierikai ir kariai. 
Priekyje ėjo kunigų, vyskupų 
ir arkivyskupų procesija, kars
tą lydėjo artimieji, giminės ir 
garbingi svečiai. Paskutiniam 
atsisveikinimui karstas buvo 
pastatytas, pietvakariniame 
šventoriaus kampe. 

Vytautas Landsbergis, kal
bėjęs Seimo ir vyriausybės 
vardu, sakė, jog kardinolas 
liudijo pačią aukščiausią — 
meiles išmintį. Seimo pirmi
ninkas prisiminė savo susiti
kimus su kardinolu. Pasak jo, 
kardinolas geros valios turėjo 
daug, kad jos „būtų užtekę 3,5 
milijono žmonių padalyti, kad 
visi būtume geresni*. V. 
Landsbergis akcefttavo kardi
nolo įžvalgumą, platų akiratį, 
ypatingą, išskirtinį gebėjimą 
perprasti Lietuvos reikalus: 
„Gilias Lietuvos žaizdas jis 
liesdavo labai jautriais pirš
tais". Jis taip pat pabrėžė kar
dinolo tikėjimą Dievo gerumu, 
priminėjo didelį indėlį į Lietu
vos nepriklausomybę. 

Mons. Kazimieras Vasiliaus
kas atsisveikinimo kalboje 
pavadino kardinolą didžiausia 
dovana per nepriklausomybes 
dešimtmetį, akcentavo jo mei
lę kiekvienam žmogui. Kardi
nolas, anot monsinjoro, ne 
kartą su liūdesiu yra jam iš
sitaręs, jog „meilė Lietuvoje 
tapo nebemylima". Mons. K. 
Vasiliauskas ragino statyti pa
minklą Vincentui Sladkevičiui 
širdyje — siekti taikos, ramy
bės ir gėrio. Kauno miesto var
du kalbėjo Kauro vicemeras 
Gediminas Jankus. 

Pasibaigus atsisveikinimo 

GRAŽIOSIOS MEILĖS MOTINOS 
PAVEIKSLAS GRĮŽO Į PAŽAISLĮ 

1992 m. į Pažaislį grįžusios 
šv. Kazimiero seserys meldė, 
kad šiam vienuolynui būtų 
grąžintas Dievo motinos pa
veikslas, didžiausioji brange
nybė, 1948 m. išvežta į Kauno 
arkikatedrą. Marijos su kū
dikiu paveikslą, dar vadi
namą Gražiosios Meilės Moti-
nps vardu, išgarsėjusį stebuk
lais, vienuolyno įkūrėjui, 
maldingajam Zigmundui Pa
cui, padovanojo popiežius 
Aleksandras VI 1661 m. Dd» 
vana buvo pakabinta baž
nyčioje. Tai XVII amžiaus 
nežinomo Flamandų mokyk
los dailininko tapytas pa
veikslas (tyrinėtoja, dailė
tyrininkė E. Šinkūnaitė). 

Liepos 15 d. Pažaislio 
brangenybė grįžo atgal į na
mus - į Pažaislio vienuolyno 
Švč. M. Marijos Apsilankymo 
bažnyčią. 

Išlydėjimo iš Kauno Arkika

tedros Bazilikos ceremonijai 
vadovavo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. 14 vai. 
Pažaislio vienuolyno bažny
čioje šv. Mišias aukojo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius 

Paveikslo grįžimo diena pa
sitaikė ypač lietinga. Baimi
nantis, kad drėgmė nepa
kenktų paveikslui, jis buvo 
vežamas specialiu mikroauto
busu. Paveikslą lydėjo vienuo
lių, tikinčiųjų ir karių proce
sija, kuri pakeliui pasipildy
davo vis naujais maldinin
kais. Visą kelią buvo giedama, 
prie vienuolyno vartų proce
siją pasitiko choras. Procesijos 
dalyviai pasiekė tikslą per
mirkę iki paskutinio siūlelio. 

Pažaislio vienuolyne pasau
liečiai stebuklingąjį paveikslą 
galės išvysti šv. Mišių ir eks
kursijų metu. 

„Draugo" inform. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALn-0M0auOlNAMU,SVQKAT^6!' 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Olf. Mgr. Aute* 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)681-8854 

Window VVashen Needed! 
40.000 per year We necd 100cipws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in Engliih. 
LA. McMabon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

B 
Kalame visų rūšių „sidings", 

„soffits", įdedame 
lietvamzdžius (gutters) ir 

dengiame stogus. Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

Fleld technician, engineers 
needed; asphalt, concrete, soil. 

IDOT ccrL wiū hdp M7-M343M. 
2385 Hanunond Dr. ste 6, 

Schaumburg, ask for Adam. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOB 

ortcrm) w - M* 
<.nw*arm 

RIMAS L.STANKUS 
•Gretos ir sąžirangaspetarnatfmas 
> Nuosavybių įkainavimas vatui 
• Perkama ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

RAYMONDA 
8OL0OOMENE 

6nONQB*MlhxtoM0odLa06« 
RSS.773471-03M; Rajsr •47-«74-*7t7 
Fax«47-«74-iaae 

Alternathre Home Care U knk-
ing for responsible. live-in 

vers awfCNAs. Fluent En«-1 caregi' 
l i s h i 
References i 
ary between \iC 
DAY. CaD 708-784-H 
appoitmciit. 

CARE GIVERS for ASSISTED 
LIVTNG FACILITY FOR 

ELDERLY. Wett Lot Angeles, 
CA. Live-in 5 days a week; small 

facility & care. Fluent English. 
Mušt oe cariag & likę to wack 

with elderly. Td. 310-479-8931. 

Moteris ieško bet kokio darbo: 
gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus, atlikti namų ruošą ir 
gyventi kartu. Tel. 708-388-
4193 arba 773-779-4603. 

kartą įvairiom priemonėm 
bandžiau atkreipti Lietuvos ir 
Rusijos valdžių ir visuomenės 
dėmesį į ML genocido proble
mą. Pakalbėčiau apie 1992 m. 
liepos mėn. 10 d. prasidėjusį 
kryžiaus nešimo žygį nuo Vil
niaus arkikatedros į Karaliau
čių. Pro Stalupėnus pasiekė
me Įsrutį, o toliau, vietos val
džios paliepti, tik važiuoti au
tobusu, ir tik iki Tepliuvos, 
kur buvom sustabdyti. Visf 
dėlto net vietos represinių 
struktūrų karininkai bei sri
ties dūmos užsienio reikalų 
pareigūnas pripažino, kad ir 
Tepliuvoje žudynių pokaryje 
buvo, sutiko, kad aukoms pa
gerbti reikia paminklų. Tik 
sakė, kad dėl to Lietuvai rei
kia tartis. Apie tai asmeniškai 
informavau V. Landsbergį ir 
kitus, tačiau genocido klausi
mai jų nesudomino. 

Kad Lietuvoje kasmet spalio 
16 dieną būtų minimas Mažo
sios Lietuvos genocidas, į LR 
Seimą ne kartą kreipėsi Ma
žosios Lietuvos reikalų taryba, 
kurios vicepirmininku aš esu 
— 1994-ais, 1997-ais, 1998-
ais, 1999-ais metais. Pasku
tinį kartą — 2000 metų ba
landžio 26 dieną — į LR Sei
mo pirmininką ir jo pava
duotojus su patikinimu, kad 
„Labai tiktų, jei artėjant ko
munizmo pasmerkimo konfe
rencijai Vilniuje, LR Seimas 
pagaliau priimtų sprendimą 
dėl sovietinio Mažosios Lietu
vos genocido aukų pagerbimo 
dienos". Priimti tokį spren
dimą 1994 metais Lietuvos 
Seimą ragino ir jc Tautininkų 
frakcija, Janalietuvių sąjun
gos atstovas Seime. 1994-ųjų 
spalį buvo sukakę 50 metų 
Mažosios Lietuvos genocido 
pradžiai. Genocido paminėji
mui Vilniuje spalio 16 d. įvyko 
mitingas, o jo išvakarėse (spa
lio 9 d.) Šilutėje, Tauragėje, 
Jurbarke. Klaipėdoje skam
bėjo bažnyčių varpai, vyko 
evangelikų-liuteronų bažnyti
nės pamaldos. Lietuvos Sei
me, mano pakviesti, deputatai 
pagerbė aukų atminimą atsi
stojimu. Nors tiek... 

Mažosios Lietuvos genocido 
aukoms pagerbti ir Rusijos 
dėmesį j atgailos būtinybe at
kreipti kasmet, nuo 1992 me
tų organizavau taikias eisenas 
nuo Vilniaus Arkikatedros iki 
Rusijos Federacijos atstovy
bės. Vilniaus valdžia šiuo 
klausimu gana keistai išreiškė 

savo poziciją. Aš tikėjausi iš 
naujon valdžion patekusių bu
vusių komunistų part'rjos na
rių atgailos ir komunizmo nu
sikaltimų pasmerkimo, tačiau 
susilaukiau kitko: 1996 me
tais už eiseną buvau teistas, o 
kitais, 1998-ais metais, ir nu
baustas 500 Lt bauda (pinigus 
baudai užmokėti teko rinkti iš 
praeivių ties vyriausybe ir 
miesto savivaldybe). Man, »t- . 
rodo, komunizmo pasmerkimo 
forumas turėtų padrąsinti Lie
tuvos Seimą, įvedusi Lietuvoje 
nacistinio žydų genocido minė
jimo dieną, prisiminti ir nuo 
bolševizmo nukentėjusią Ma
žąją Lietuvą! 

Mažosios Lietuvos genocido 
dienos minėjimo oponentai 
dažniausiai apeliuoja į taria
mą dokumentuotų faktų sto
ką. Tikra tiesa — dar daug 
genocido faktų tebėra nežino
mi, tačiau to, kas yra užfik
suota, pakanka tam, kad jis 
būtų pasmerktas. Kalbu apie 
Lietuvoje gyvenančių liudi
ninkų parodymus, apie lietu-
vos Mažvydo bibliotekoje 
esančią literatūrą (pvz., E. 
Kuhn, Nicht Rache, nicht Ver-
geltung, Berlin, 1989; De Zay-
as, Anmerkungen zur Vertrei-
bung der Deutschen aus Os-
ten, Koln, 1993). Praėjusiais, 
1999-aisiais metais, pasirodė 
išsami Vokietijos teisininko 
Heinco Navratilo monografija 
„Juodoji išvarymo knyga" 
(Heinz Nawratil *Schwarzbuch 
der Vertreibung 1945 bis 
1948. Universitas Verlag. 
Munchen). Taigi, faktų ap
mastymui ir įvertinimui yra 
gausu. 

Kadangi karo ir komunizmo 
nusikaltimams negali būti jo
kio senaties termino, negali
ma sovietinio ML genocido, 
visų Rytprūsių genocido klau
simo palikti ateinančių kartų 
istorikams. Mažosios Lietuvos 
genocidu įvardinti nusikalti
mai yra nusikaltimai taikai, 
karo nusikaltimai ir nusikalti
mai žmoniškumui. Šį genocidą 
reikia tinkamai įvertinti ir ne
delsiant pasmerkti! Tai pada
ryti ir kviečiu šį forumą. Ma
nau, forumas turėtų paraginti 
ir Rusiją pasmerkti ML geno
cidą ir atsiprašyti už jį visų jo 
vykdytojų vardu. 

Pranešimas skaitytas tarp 
tautiniame kongrese „Komu
nizmo nusikaltimų įvertini
mas" Vilnius, 2000 m. birželio 
12 d 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

Po linksmos XI Tautinių lokių šventės Kanadoje prieš išvažiuojant nusi
fotografuoti sustojo „Grandies'' šokėjai. U kaires: Darius Aleksiunas, 
Aušra Bužėnaite ir Kristina Badaraite. 

UŽ NUOSTABIĄ ŠVENTĘ 
-AČIŪ 

Mūsų geradariui Dievui 
esame už.viską dėkingi. Tad 
ir mano šventimų kunigiškai 
tarnystei 40 metų sukakties 
proga birželio 25 d., Cicero, 
Šv. Antano parapijos švento
vėje, dėkojome Jam už iš jo 
ŠirdEįeį' sklidusį ir tebesklin-
dantį gėri- Esu dėkingas vi
siems, kurie tose padėkos iš
kilmėse dalyvavo. Visų pirma 
ypač dėkoju vysk. Pauliui Bal
takiui, OFM, kaip lietuvių 
išeivių vyskupui, už dalyvavi
mą Eucharistijos Aukoje ir 
prasmingą sveikinimo žodį, 
taip pat — prel. dr. Ignui Ur
bonui — už koncelebravimą 
šv. Mišiose ir už reikšmingą 
invokaciją; parapijos klebonui 
Jamės Kastigar — už konce
lebravimą ir sveikinimą. Ypa
tinga padėka — iškilmių ren
gimo komiteto pirmininkei Jo
nei Bobinienei ir kruopščioms 
komiteto narėms ir darbuoto
jams; specialiai šia proga su
kurtomis giesmėmis mos šir
dis aukštyn kėlusiems — mu
zikui Ričardui Sokuf, solistei 
Giedrei Nedveckienei ir para
pijos lietuvių chorui; akade
minės programos vedėjai dr. 
Jolitai Narutienei, kalbėto
jams dr. Kisieliui, dr. Algiui 
Norvilui ir dr. Daivai Marke
lytei. Nuoširdžiai dėkoju 
„Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei už dėmesį 
šiai sukakčiai dienraštyje, 
žurnalistei Audronei V. Škiu-
daitei ir Aldonai Zailskaitei 
— už sukakties paminėjimus 
spaudoje. Ačiū už sveikinimus 
Šv. Amerikos Ateitininkų ta
rybai, Š. Amerikos Ateitinin
kų sendraugių sąjungos val
dybai, Jaunųjų ateitininkų są
jungos centro valdybai, Čika
gos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo Seselių rėmė
jams, ALTo Cicero skyriaus, 
BALFo Cicero skyriaus ir Ci
cero Lietuvių bendruomenės 
valdyboms. Dėkoju visiems ui 
maldas, sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas, kurios bus 
panaudotos Lietuvoje Dievo 
tiesai ir gėriui skleisti. 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Westchester,IL 

KOMUNIZMAS PATS 
SAVE PASMERKĖ 

Kai 1917 m. gruodžio 19 d. 
Leninas paskelbė Rusijos ko
munistine valstybe ir tuo pa

čiu patvirtino A. L Rikovą 
NKVD vadu, nuo to laiko dau
guma NKVD, GPU, KGB 
viršininkų buvo pačių komu
nistų sunaikinti. Ježov buvo 
užkastas gyvas 1940 metais 
vėlesnio KGB vado Serov, ku
ris pasižymėjo žmonių perse
kiojimu ir naikinimu Baltijos 
valstybėse 1940 ir 1944-1947 
metais ir kuris pats buvo su
naikintas 1962 metais. Pas
kutinis KGB viršininkas 
Kriučkov nesugebėjo padary
ti perversmo 1991 metais ir 
prisidėjo prie Sovietų Sąjun
gos išnykimo. 

Buvo herojiškų išimčių, 
kaip Penkovskij, kuris prane
šė Vakarams apie rusų atomi
nių ginklų gabenimą į Kubą, 
sustabdant atominį karą, ir 
todėl buvo gyvas sudegintas 
Maskvoje. Kitais metais Ken-
nedy buvo nužudytas, o dar 
po to Chruščiov buvo pašalin
tas iš valdžios. 

Dabar prez. Putin stengiasi 
atgaivinti KGB naujavardėj 
FSB organizacijoje. Komuniz
mas yra pats save pasmerkęs. 
V. Putin nepasiseks, kaip ne
pasisekė Chuščiov. Šiandien 
yra daugiau Penkovskų Rusi
joje. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

PANAUDOKIME PROGĄ 
LIETUVOS NAUDAI 

Š. m. rugpjūčio mėnesį Los 
Angeles vyksta Demokratų 
partijos prezidento rinkiminis 
suvažiavimas, kuriame daly
vaus iš visos Amerikos ma
žiausiai 50,000 delegatų, at
stovų ir jų pavaduotojų. 

Panašia proga birželio mėn. 
įvykusiame Illinois valstijos 
respublikonų suvažiavime 
JAV LB Krašto valdyba įtei
kė planą dėl Lietuvos priėmi
mo į NATO. Lietuvių Ben
druomenės dėka pateiktas 
planas buvo priimtas Illinois 
respublikonų suvažiavime. 

Mano nuomone, botų nau
dinga, kad JAV LB Krašto 
valdyba panaudotų šią progą 
demokratų suvažiavime Los 
Angeles. 

šiais prezidento rinkimų 
metais botų ne tik išgarsin
tas Lietuvos vardas, bet tuo 
pačiu Lietuvai tapti NATO 
nare, botų gera parama iš De
mokratų partijos puses. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

.1IBERUM VETO" IR 
DABARTINIS SEIMAS 

Lietuvos-Lenkijos valstybės 
žlugimui buvo dvi pagrindi
nės priežastys — auganti 
Maskvos galybė rytuose ir 
„liberum veto" teisė Seime. 
Pagal ją, kiekvienas Lietuvos-
Lenkijos Seimo narys turėjo 
teisę vetuoti jam netinkamo 
įstatymo priėmimą. Nereikia 
stebėtis, kad šia Lietuvos ba
jorų ir Lenkijos ponų privile
gija noriai pasinaudojo Rusi
ja, kuri lengvai galėjo papirk
ti keletą Seimo narių, kad šie, 
naudodamiesi „liberum veto" 
teise suparalyžiuotų ne tik 
Seimo, bet ir valstybės gyve
nimą, vesdami ją į anarchiją 
ir padalinimus. Keistu supuo
limu, kažkas panašaus vyksta 
ir dabartiniame Lietuvos Sei
me. Jame nėra „liberum veto" 
teisės, tačiau jis turi struktū
rinę ligą, laiduotą konstitu
cijos. 

Iš trijų pagrindinių valsty
bės institucijų — Seimo, pre
zidentūros ir vyriausybės, be 
abejo, Seimas yra pati svar
biausia, nors jo veikla yra pati 
prasčiausia. Daugumas dabar
tinių Lietuvos problemų turi 
savo šaknis nevykusiame Sei
mo veikime, kuris mažai tek
reipia dėmesio į krašto reika
lus ir gyventojų skurdą. Jis 
savo veikimu, ar, tiksliau pa
sakius, neveiklumu, tiesiog 
supančioja valstybę, stabdyda
mas jos progresą, pavogdamas 
iš jos piliečių ateitį. 

Lietuvai nereikia valdžios 
aktyvių trepsėjimų vietoje ar 
ilgiau klausytis partijų vadų 
kalbų, kaip viskas turėtų boti, 
bet nenurodant, kaip tai gali
ma pasiekti, Lietuvai reikia 
gilių valdymo reformų, prade
dant Seimu. Kiekvienam gal
vojančiam piliečiui yra aišku, 
kad dabartinio Seimo bloga 
veiklos priežastis yra pusės jo 
narių paskyrimas iš politinių 
partijų. Esant tokiai padėčiai, 
pusė Seimo narių yra automa
tiškai atpalaiduojama nuo at
sakomybes rinkėjams, Seimui 
ir valstybei, nes jie yra saisto
mi tik jų pačių politinių par
tijų. Šie partijų skirti seimo-
nai yra tartum visuomenės ir 
Seimo parazitai — jie gauna 
algas ir privilegijas, ui tai ne
jausdami jokios atsakomybės 
savo rinkėjams. Vienintelė 
išeitis iš šios keblios padėties 
yra referendumas pakeisti 
konstitucijos 55-tą straipsnį ir 

A. t A. 
ELZBIETA SHUKIENĖ 

Mirė 2000 m. liepos 15 d. 2:25 vai. p.p., sulaukusi 84 
metų. 

Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje ir daug artimų draugų 
Amerikoje. 

Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 19 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 20 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Elzbieta bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi adv. Jonas Gibaitis. 
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: giminės ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 18 d., antradienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JUOZAS ŽVYNYS 

Jau suėjo vieneri metai, kai 1999 m. liepos 11 d. 
Amžinybėn išėjo mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. 
Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos liepos 23 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemont, IL. 
Prašome jo artimuosius dalyvauti šv. Mišiose ir jį 
prisiminti maldose. 

Liūdinti žmona ir dukros su šeimomis. 

JL'tA. 
Dr. VYTAUTUI GYLIUI 

mirus, nuoširdi užuojauta žmonai DANUTEI, vaikams, 
GYLIŲ «r ČERNIŲ šeimoms. 

Gražina ir Benius Mačiuikos 

Birutė Koiicienė 

pervesti seimūnų kontrolę į 
rinkėjų rankas. 

Nebokime naivus ir negal
vokime, kad Seimas, laikui 
bėgant, pats. save sutvarkys. 
Gamtoje parazitai savo aukų 
— šeimininkų savo noru ne
apleidžia — jie turi būti prie
varta pašalinti. Tas dėsnis 
tinka ir seimunams. Pats Sei
mas niekados nepradės inici
juoti tokį referendumą, nuk
reiptą prieš pusę jo narių. Tą 

gali padaryti tik piliečių ini
ciatyvinė grupė. Praeityje Lie
tuvoj buvo keistų visuomenės 
įvykių, įskaitant ir „ubagų ba
lių", nukreiptą prieš pagalbą 
neįgalių vaikų internatui. Ar 
protaujantys Lietuvos pilie
čiai sugebės suorganizuoti ir 
pravesti tokį referendumą, 
parodys tik ateitis. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 

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

No one makes round-

tnp travel »•) I 'Pijama 

easrtr and more convertent 

than SAS. From Chicago, we 

ofler daily senrtce to Vilnius with 

just one nassle-free connection 

through Stockhotm. Our 4:30 pm 

depsrtufe gtes you a retned mom-

tng a n M for business or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy — asy travel bacfc to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Oass 

sure our servtce will be world-class. 

and will aflow you to arnve rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find out vvhat a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent ar SAS 

at 1-80O-221-2350. For more Infor

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flyias.com. 
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A. t A. 
JADVYGA SASNAUSKIENĖ 
Mirė 2000 m. liepos 16 d., 10:45 vai. ryto, sulaukusi 94 

metų. 
Ilgus metus gyveno Čikagoje, Marąuette Parko 

apylinkėje, paskutiniu metu — Lisle, IL. 
Gimė Čikagoje. Vėliau grįžo į Lietuvą. Amerikoje 

išgyveno 53 metus. 
Nuliūdę liko dukros: Dana Česnauskiene ir jos sūnus 

Rimas Česnauskas su žmona Nanette ir vaikai: Brian, 
Thomas, Elise; Rūta Rehayem, žentas Robert, jų vaikai 
Madeline ir Anthony; Rita Mega, žentas, Bernard, jų 
vaikai Theresa ir Emily; sūnūs Vytas Sasnauskas ir Algis 
Sasnauskas, marti Ellen, jų sūnus Thomas; taip pat 
giminės Lietuvoje. 

Velionė priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai ir 
Lietuvių Namų savininkų Marąuette Parke draugijai. 

A.a. Jadvyga pašarvota antradienį, liepos 18 d. nuo 3 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės trečiadienį, liepos 19 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto a.a. Jadvyga bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, sūnus, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
eJUOZAS GABALIS 

Po trumpos ligos mirė 2000 m. liepos 16 d. 9:45 vai. 
vakaro savo namuose. 

Gyveno Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Mažeikių 
apskrityje, Tirkšlių miestelyje. Amerikoje išgyveno 51 
metus. 

Nuliūdę liko: žmona Mėta Rėklaitytė Gabalienė, 
dukros Irena, Loreta ir Ramunė su šeimomis; Lietuvoje 
sesuo Irena Klemenienė ir jos brolis Jonas su šeimomis, 
taip pat mirusio brolio Igno dukros Kanadoje ir New 
Yorke. 

Velionis buvo sūnus a.a. Juozo ir a.a. Onos Gabalių ir 
brolis a.a. Igno, a.a. Sonios Mortimer ir a.a. Anna Maria' 
Gabalis. 

A.a. Juozas pašarvotas antradienį, liepos 18 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Linhart laidojimo namuose, 6820 W. Cermak 
Rd., Berwyn, IL. 

Trečiadienį, liepos 19 d. 9:45 vai. ryto Velionis bus 
atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, Cicero, IL, kur 10:30 
vai. ryto kun. Kęstutis Trimakas atnašaus šv. Mišias 
už jo sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. A.a. Juozo 
Gabalio palaikai bus palaidoti Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Juozą. 

Nuliūdę: žmona, dukros, sesuo ir brolis su 
šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Mark A. Rizzo (Vaičiūnas). 
Tel. 708-749-2255. 

A. t A. 
Mokytoja CASIMIRA 

JANKAUSKAITĖ 
Mirė 2000 m. liepos 14 d. 11:55 vai. vakaro, sulaukusi 

85 metų. 
Gyveno Daytona Beach, FL, anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Skuode. 
Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: pusseserės Alvyda Kerbelienė su šeima 
ir Gražina Biknevičienė su šeima; krikšto dukros: Rita 
su sūnum David Floridoje ir Žibutė Tvardauskienė su 
šeima Vilniuje; draugai Stasys ir Irena Daržinskai, taip 
pat giminės ir draugai Lietuvoje. 

Velionė Casimira mokytojavo Lietuvoje ir Vokietijoje. 
A.a. Casimira pašarvota antradienį, liepos 18 d. nuo 2 

iki 7 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės trečiadienį, liepos 19 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: pusseserės, krikšto dukros su 
šeimomis, draugai ir giminės Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600. 
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6 DRAUGAS, 2000 m. liepos 18 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Natalija ir Vytautas 
Aukštuoliai, Karolina ir 
Kostas Bružai, Danutė ir 
Jurgis Vidžiūnai papildė 
mūsų gegužinės laimės šulinį. 
Nuoširdžiausias „Ačiū"! Lau
kiame ir jūsų laimikių, kurie 
tikrai pradžiugins mūsų sve
čius. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" liepos 19 d., 
trečiadieni, 2 val.p.p. bus svei
katingumo paskaita. Kalbės 
dr. Vilija Kerelytė tema „Vita
minai ir mineralai". Kviečia
me visus, kurie rūpinasi savo 
sveikata ir jos išlaikymu bei 
priežiūra, atvykti ir pasiklau
syti paskaitos, pagilinti žinias 
ir pasitarti su daktare. Po pas
kaitos bus ir bendri pietūs. 

Pirmasis Pasaulio Lietu-
viu Bendruomenės seimas 
įvyko 1958 m. rugpjūčio 28 -31 
dienomis New Yorke, JAV; an
trasis 1963 m. rugpjūčio 30 -
rugsėjo 1 d. Toronte, Kanado
je; trečiasis 1968 m. rugpjūčio 
29 - rugsėjo 2 d. New Yorke, 
JAV; ketvirtasis 1973 m. rug
pjūčio 30 - rugsėjo 2 d. Va
šingtone, JAV; penktasis 1978 
m. birželio 30 — liepos 4 d. To
ronte, Kanadoje; šeštasis 1983. 
m. birželio 26 - 30 d. Čikagoje, 
JAV; septintasis 1988 m. bir
želio 28 - 30 d. Toronte, Kana
doje; aštuntasis 1992 m. liepos 
1 - 4 d. Lemonte, JAV; devin
tasis 1997 m. liepos 1 - 5 d. 
Vilniuje, Lietuvoje. Pirmasis 
Pasaulio Lietuvių kongresas 
{vyko 1935 m. rugpjūčio 11 -
17 dienomis Kaune, Lietuvoje. 
Dabar po 65 metų Vilniuje, 
Lietuvoje, rugpjūčio 15 - 20-
dienomis Lietuvos Respubli
kos .Seimo rūmuose susirinks 
dešimtasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. 

Jau ši sekmadieni, liepos 
23 d., nuo 11 vai. Rudaičių-
Marchertų vasarvietėje Mi-
shianoje, MI, vyks Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus tradicinė gegužinė. 
Kviečiame visus dalyvauti. 
Norime pranešti, kad dėl re
monto darbų uždarytas 94-ojo 
greitkelio išvažiavimas Exit 
40 B. Naudokite Exit 40 A ir 
35 kelyje apsisukus važiuokite 
iki 212 kelio. Smulkesnė infor
macija skambinant Teodorui 
Rudaičiui tel. 630-257-1858. 

Nijolės i r Leono Kalvai
čiu tetai Stefanijai Vilūnie-
nei, gyvenusiai Čikagoje, sun
kiai susirgus, ji buvo nuvežta 
priežiūrai i netoli Lemonto 
esančią Šv. Šeimos vilą. Vilū
nai buvo dideli lietuviškos 
knygos skaitytojai ir rėmėjai. 
Jų namuose buvo daug įvai
rių vertingų leidinių ir knygų 
lietuvių ir anglų kalba. Nijo
lei ir Leonui tarpininkaujant, 
visa biblioteka atiteko Stasio 
Džiugo fondui, esančiam Ra
seinių miesto viešojoje biblio
tekoje. 

JAV LB Vakarų apygar
da, vadovaujama Angelės 
Nelsienės, Draugo fondui at
siuntė 200 dolerių ir malonų 
laišką. Jame rašoma: „Įvertin
dami ir suprasdami 'Draugo' 
reikšme lietuviškajame gyve
nime ir linkėdami, kad jis il
gai gyvuotų, stiprėtų ir tobu
lėtų bei informuotų lietuvių 
visuomenę apie Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, JAV 
LB Vakarų apygardos valdy
ba iš savo kuklaus iždo ski
riame Draugo fondui 200 dole-

• rrų. Tikimės ir linkime, kad 
kiekviena JAV LB apygarda ir 
apylinke ir kiekviena lietu
viška organizacija taptų Drau: 

' go fondo narėmis ir tuo būdu 
užtikrintų jo leidybą bei gyva
vimą ne tik šiame tūkstant
metyje, bet ir kitame. Linkime 
Jums sėkmės ir ištvermės! Su 
bendruomeniškais linkėji
mais*'. 

TRŪKSTA LAIMIKIŲ! 
„Draugo" vasaros gegužinės 

laimėjimams labai trūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų 
brangių skaitytojų padėti ir 
padaryti laimėjimų traukimą 
kuo įdomesnį. Atvežkite savo 
statulėles, paveikslus, rankų 
darbo dalykėlius, kurie jums 
jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O 
jums bus daugiau vietos nau
jiems daiktams. 

V. Krumplis, 
„Draugo" administratorius 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė š. m. liepos 23 d., 
sekmadienį, 12 vai. Šaulių na
muose rengia gegužinę šaulių 
žurnalui „Trimitas" paremti. 
Bus įvairaus maisto, veiks at
gaivos baras, laimės šulinys ir 
kitos įvairios linksmybės. Sve
čius linksmins Kostas Rama
nauskas ir Liucija Kvietkaus-
kienė. Visi kviečiami ir laukia
mi „Trimitą" paremti. 

Pačių naujausių knygų iš 
Lietuvos bus galima įsigyti 
„Draugo" gegužinėje - jau 
yra atėjusi didelė jų siunta. 
Taip pat.bus nemažai knyge
lių ir už vieną dolerį- Svečiai 
galės pasirinkti „Draugo" 
krautuvėlės suvenyrų: odinių 
knygelių, papuošalų, lietuviš
kos estrados, liaudiškos muzi
kos įrašų, lietuviškų lipdukų 
ir t.t. Atvykę į gegužinę, galė
site šokti, vaišintis, daktarai 
tikrins jūsų sveikatą, o jūsų 
vaikučiams bus suruoštas pie
šinių konkursas. 

„Lietuva dainų šalis" bus 
tema š.m. liepos 30-rugpjūčio 
6 d. Dainavoje vyksiančios 
„Lithuanian heritage" stovyk
los lietuvių kilmės jaunimui 
nuo 7 iki 16 m. amžiaus, silp
nai ar visai nekalbančiam lie
tuviškai. Informacijai telefo
nas 630-257-2022. Prašoma 
skambinti vakare. 

ĮVAIRŪS RENGINIAI 
Lietuvos Vyčių 87-sis 

metinis suvažiavimas š.m. 
liepos 27-30 d. ruošiamas Los 
Angeles, CA, 

Teatro festivalis š.m. lap
kričio 23-26 d. vyks Čikagoje, 
Jaunimo centre. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

Antradienio vakarus Či
kagos gyventojai kviečiami 
praleisti atvirame ore, žiūrint 
filmus, kuriuose vaidina akto
riai Judy Garland, Gene Kel
ly, Katharine Hepburn, James 
Stevvart ir Cary Grant. Vasa
ros filmų festivalis vyks kiek
vieną antradienį nuo liepos 25 
d. iki rugpjūčio 22 d. Grant 
Parke (Lake Shore Drive ir 
Monroe). Filmai pradedami 
rodyti saulei nusileidus (apy
tiksliai 8:30 val.v.). Įėjimas -
nemokamas. Štai kas bus ro
doma kiekvieną antradienį iš 
eilės: T h e Wizard of Oz", Ca-
sablanka", "The Philadelphia 
Story", "Singin' in the Rain", 
"North by Northwest". 

Kandinskij, Malevič ir ki
tų 31 Rusų avangardo (1907-
1923 m.) dailininkų darbai 
nuo liepos 22 d. iki spalio 8 d. 
bus eksponuojami Chicago 
Cultural Center (78 E Wa 
shington Str.). Jejimas i paro
dą, kurioje rodomi 85 retai 
matomi darbai , - nemokamas 
Informacija tel. 312-744-6630 

J. S. BACH MINĖJIMAS TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

„Tėviškės" liaudiškos muzikos kapelos muzikantai po koncerto su solistais ir svečiais. Iš kairės: Leonidas Ra
gas, Praurimė Ragienė, Vytautas Jagminas, vadovė S:use Jagminienė, Bronė Nainienė, Alfonsas Seniūnas, Jura 
Bakaitienė, Vilius Mikaitis ir Gintaras Juknys. 

„TĖVIŠKĖS" KAPELA -
,DRAUGO" GEGUŽINĖJE! 

Stasė Jagminienė, „Tėviš
kės" liaudiškos muzikos kape
los vadovė, sako, kad jų an-
sambliukas susibūrė 1996-
aisias, kai į Čikagą buvo atva
žiavęs poetas Bernardas Braz
džionis. S. Jagminienė su ki
tais dainininkais ir muzikan
tais labai norėjo padainuoti 
dainų B. Brazdžionio žodžiais 
pagal liaudišką muziką. Mat 
dar anksčiau, kai Stasė Jag
minienė gyveno Lietuvoje, ji 
dainavo su Kuršėnų liaudiš
kos muzikos kapela ir rašė 
dainas pagal mūsų garsaus 
poeto eiles - taip suskambėjo 
„Pažadėtoji žemė", „Tėviškės" 
sodai", „Lietuva". Per susitiki
mus su poetu Lietuvoje ku
piškėnai jas mielai dainavo. 
„Tai kodėl gi nepadainavus tų 
pačių dainų ir čia, Čikagoje, 
kartu su garsiuoju mūsų poe
tu?" - galvojo S. Jagminienė 
1996-aisias. 

Taip gimė Tėviškės" kape
la, į kurią S. Jagminienė pasi
kvietė Jūrą Bakaitienė, Leo
nidą Ragą, Vuių Mikaitį ir ki
tus. „Tėviškės pavadinimą liau
diškos muzikos mėgėjai su
galvojo, sakycami, kad tėviš
kės vardas v.suomet primins 
Lietuvą, kito gražesnio vardo 
- nėra. Ką bedainuotų ansam
bliečiai - dair.ų žodžiai vis pri
mena tėvynę - gimtinės dan
gų, sodžių, lie:ų ir t.t. 

Dabar „Tėviškėje" pirmuoju 
smuiku groja Leonidas Ragas, 
antruoju griežia Herkulis 
Strolia, dainuoja Jūra Bakai
tienė, Vilius Mikaitis, Ginta
ras Juknys (j:s, beje, dar groja 
gitara), akordeonu groja Al
fonsas Seniūnas, mušamai
siais - Vytautas Jagminas. 
„Tėviškės" kapelai vadovauja, 
akordeonu pritaria ir dainuoja 
Stasė Jagmiruenė. 

Liepos 30-ają, „Draugo" ge

gužinės dieną, linksmieji „Tė
viškės" muzikantai neaplenks 
jaukaus tėvų marijonų sode
lio. Jie ruošia programą, ku
rioje skambės daug mėgiamų, 
žinomų dainų - „Ąžuolai ža
liuos", „Daug dainelių", „Sto
viu aš parimus", „Mažam 
kambarėly" ir kt. Kapelos mu
zikantai taip pat organizuos 
ratelius, žada išgroti visas pol
kas. O kaip gi be polkos su 
ragučiais? Ansambliečiai tiki
si, kad šią polką pradės pati 
„Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė ir administrato
rius Valentinas Krumplis. Ži
noma, bus ir valsų, o kai 
skambės valsai-viliotiniai, 
merginos galės kviesti vaiki
nus. „Tėviškės" kapela jau da
bar kviečia mūsų skaitytojus 
ir būsimuosius svečius atvyk
ti, kartu pašokti, padainuoti, 
palinguoti, pasidžiaugti dar 
gyva lietuvybe ir tikra, gyvy
binga liaudiška muzika. Taip 
juk pabūsime arčiau tėvynės! 

E. A. 

AJL JONO DAINAUSKO ARCHYVAS IR 
BIBLIOTEKA 
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Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrą pasiekė istoriko, 
profesoriaus, visuomenininko, 
skauto Jono Dainausko archy
vai ir bibliotekos dalis. Kita, 
didžioji dalis, jau buvo Jauni
mo centre ir užėmė gana di
deles patalpas. Po istoriko 
mirties jo šeima likusią dalį 
atidavė LTSC saugoti ir tvar
kyti. Esame labai dėkingi Re
migijui Goriui ir jo darbštiems 
vyrams: Vytautui Zarankai ir 
Virginijui Kizniui už paslau
gas pervežant, supakuojant 
neįkainuojamą istoriko pali
kimą. Darbščiosios biblioteki
ninkės iš Lietuvos Nacionali
nės M. Mažvydo bibliotekos 
Dalia Pečiulienė ir Regina 
Švabauskaitė, besisvečiuoda-
mos LTSC, turi galimybę susi
pažinti ir padėti sutvarkyti ar
chyvą bei knygas. Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
valdybos nutarimu, a.a. Jono 
Dainausko archyvas ir biblio
teka nebus išskirstyta, bus 
steigiamas naujas LTSC/PLA 
— Jono Dainausko fondas su 
memorialine istorine bibliote
ka ir archyvu. Kiekvienoje 
knygoje yra įdėtas žymeklis su 
jo paties pastabomis. Tarp 
laikraščių ir žurnalų yra daug 

rankraščių .vairiais Lietuvos 
istorijos klfjsimais, paskaitų 
konspektų, skaitytų Pedago
giniame lituanistikos institu
te, atsiliepi "ių-komentarų į is
torinius, la.kraščiuose pasiro
džiusius straipsnius. 

Tvarkant a.a. J. Dainausko 
istorinį palikimą tenka tik 
stebėtis, k.ek daug žmogus 
rašė, kokiomis įvairiomis te
momis dor.iėjosi. kiek daug 
kalbų mok įo. Randame ir he
brajų, vokyčių, anglų, lietu
vių, lenkų, rusų kalbomis pa
rašytų str.ipsnių, kai kurie 
gal buvo jau spausdinti spau
doje, kai kurie taip ir liko tik 
popieriuje. Istorikams, kurie 
dar parašy- ne vieną mokslinį 
darbą apit J. Dainauską, tai 
bus tikras obis. Norėdami iš
laikyti autntiškumą. stengsi
mės neišariyti istoriko palik
tų relikvijų. Jėzuitų vienuoly
nas malor. ai pasiūlė papildo
mas patah.as, kur galima bus 
įrengti ne ik J. Dainausko is
torinę bib: )teką, bet ir jo me
morialinį arbo kambarį, su
kurti tą d; -bo aplinką, kurioje 
šis žmogų- tiek metų dirbo ir 
savo žini;.s bei sugebėjimus 
atidavė Li tuvai. 

Pedagogine lituanistikos 

Tėviškės parapijos bažny
čioje liepos 23 d. pamaldų 
metu bus paminėta Johann 
Sebastian Bach, pasaulinio 
garso kompozitoriaus ir var
gonininko, 250 metų mirties 
sukaktis. Jis mirė 1750 m. lie
pos 28 d. Leipcige, Vokieti-
joje.Ten daug metų buvo ne 
tik vargonininku Šv. Tomo 
bažnyčioje, bet kartu sukūrė 
daugybę religinio ir pasaulie
tinio turinio muzikos kūrinių. 
Jo sukurtų giesmių melodijos 
ypač gerai žinomos tiek Lietu
vos, tiek išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų tarpe, 
pagal jas dar ir šiandien gie
dama ir namuose, ir bažny
čiose pamaldų.metu. 

Minėjimo metu Arūnas Ka
minskas atliks kai kuriuos 
Bach kūrinius vargonams ir 

fortepijonui. Aldona Buntinai-
tė ir Donna Dumpys atliks du
etą „Ich jauchtze ich ląche" 
(„Aš džiūgauju, aš juokiuosi") 
iš jo kantatos Nr. 15 „Denn 
Du wirst meine Seele nicht in 
der Hoelle lassen" („Nes Tu 
neleisi mano sielai likti pra
gare"). Jon Dumpys atliks iš
trauką iš Bach solo siuitos vio
lončelei. Vyskupas Hansas 
Dumpys pasakys pamokslą 
apie Bach evangelijos liudiji
mą skambant bažnytinei mu
zikai. 

Parapija ir visuomenė esanti 
nuoširdžiai kviečiama atsilan
kyti į šios sukakties minėjimą. 
„Ateikite, džiaugsmingai gie
dokime Viešpačiui, džiaugs
mingai šūkaukime mūsų iš
ganymo Uolai" Ps 95:1 
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instituto direktorė Stasė Pe
tersonienė atsisveikinimo žo
dyje, pasakytame atsisveiki
nant su a.a. Jonu Dainausku 
š.m. birželio 1 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sakė: 
„...Nulūžo mūsų ąžuolas, kurio 
pavėsyje mes jautėmės tėviško 
saugumo apsupti. Ne, ne jis 
neišėjo, jis liko su mumis, nes 
mums daug paliko. Jis mums 
paliko: istorinės tiesos ieškoji
mą. Jis paliko tikėjimą, kad 
krikščionybės įvedimas Lietu
voje tai yra Mindaugo krikš
tas. Netikėkime svetimųjų 
mums tendencingai primesta 
Lietuvos istorija. Budėkime ir 
dėl dabartinės Lietuvos, ko
munizmas gal ir apmiręs', bet 
Lietuvos visada tyko raudonas 
ir baltas erelis. Nekreipkime 
dėmesio į nerimtą kritiką dir
bant bet kokį darbą. 'Kas ne
dirba — tas nedaro klaidų', 
'Šunys nustoja loti, karavanas 
keliauja toliau. Nebijokit rizi
kos — 'Kam lemta paskęsti, 
tas nebus nušautas'. Tai vis 
mums palikti Tavo išminties 
perlai. Kiek daug istorinės 
išminties perdavei Pedagogi
nio lituanistikos instituto stu
dentams. Ačiū už juos. Ačiū už 
30 metų darbą institute. Ačiū 
už tuos šeštadieniais atneštus 
įvairiausius straipsnius įvai
riausiomis kalbomis. Ačiū už 
draugystę, kiek gyvenimo iš
minties palikai mums, kurie 
turėjome laimės būti kartu..." 

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
LTSC tarybos pirmininkas, 
džiaugiasi, kad archyvai prisi
pildė unikalia medžiaga, ir vi
sų LTSC mokslinių bendra
darbių vardu dėkoja Dainaus
ko šeimai bei visiems, parė
musiems centrą savo aukomis 
a.a. Jono Dainausko atmini
mui ir jo bibliotekos bei archy
vo išlaikymui, memorialinio 
darbo kambario įkūrimui. Dė
kojame D. Mereckienei. S. 
Džiugui. K. Jeėiui. Raulinai-
tienei. dr. J. Valaičiui. Ignato-
niui. A. Liepinaičiui, S. Barui, 
Mulokams. Ramanauskams ir 
kitiems. 

Skirmantė Miglinienė 
LTSC archyvų direktore 

M- K. Čiurl ionis. Ramybė. 1903/4. 

ČIURLIONIO FESTIVALIO 
ČIKAGOJE DATOS 

Pirmasis M. K. Čiurlionio Audrė Budrytė. 
festivalio, ruošiamo paminėti 
125-ąsias žymaus lietuvių 
menininko gimimo metines, 
renginys Čikagoje vyks spalio 
28 d., šeštadienį, 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Tą dieną ruošiama Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo
kinių piešinių paroda, vyks 
Amerikos lietuvių vaikų pieši
nių parodos-konkurso atidary
mas ir mokinių koncertas. 

Lapkričio 1 d., trečiadienį, 
M. K. Čiurlionio gimimo me
tinės bus paminėtos koncertu 
Čikagos centre - Chicago Cul
tural Center Bradley Hali (78 
E. Washington). Dalyvauja 
„Dainavos" ansamblis, Vil
niaus styginių kvartetas, ak
torė Audrė Budrytė ir pianis
tas Rokas Zubovas. Rengia 
Čikagos-Vilniaus susigiminia
vusių miestų (Sisters-City) ko
mitetas, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus ir Amerikos 
lietuvių meno draugija. Pra
džia - 6 val.v. 

Amerikoje gyvenantys daili
ninkai kuria meno kūrinius, 
dedikuotus Čiurlionio meti
nėms. Jų kūrinių parodos ati
darymas vyks lapkričio 3 d., 
penktadienį, 7 val.v. Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių dailės 
muziejuje. 8 val.v. ten pat 
vyks Lietuvos kompozitorių 
naujų kūrinių, sukurtų Čiur
lionio metinių proga, premjera 
Amerikoje. Gros Vilniaus sty
ginių kvartetas, pianistai So
nata ir Rokas Zubovai, 
įžanginiu žodžiu kūrinius ap
tars muzikologas Linas Pau-
lauskis. 

Kitą dieną, lapkričio 4 d., 
šeštadienį, Čiurlionio meti
nėms skirti renginiai tęsis. 
Jaunimo centre 12 vai. vyks 
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokinių piešiniu paroda ir 
jaunųjų pianistų bei vaikų 
chorų koncertas. Tos pačios 
dienos vakarą, 6 vai.. Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje 
ruošiamas Čiurlionio tapybos 
darbų reprodukcijų ir meno 
darbų, dedikuotų Čiurlionio 
metinėms, parodos atidary
mas. 7 val.v. JC vyks akade
minis vakaras ir vaidinimas 
pagal M. K. Čiurlionio ir S. 
Kymantaites-Čiurlionienės 
laiškus. Vaidinimą režisuoja 

Lapkričio 5 d., sekmadienį, 
3 val.p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje vyks iškilmin
gas minėjimo koncertas. Ruo
šiama Čiurlionio muzikos ir 
poezijos šventė, tapybos darbų 
reprodukcijų paroda. Dainuos 
„Dainavos" ansamblis, diri
guos Darius Polikaitis, grieš 
Vilniaus styginių kvartetas, 
fortepijonu gros Rokas Zubo
vas, skaitys aktorė Audrė Bud
rytė. Po koncerto lietuviška 
me centre Čiurlionio gimimo 
jubiliejus bus paminėtas ir 
University of Chicago Good-
speed Hali (5845 S. EUis Ave., 
Chicago, IL 60637). Tą patį 
vakarą, 7 vai., universitete 
vyks naujų Lietuvos kompozi
torių kūrinių, sukurtų Čiur
lionio metinių proga, premje
ra Amerikoje ir Čiurlionio ta
pybos darbų reprodukcijų pa
roda. Gros Vilniaus styginių 
kvartetas ir Sonata bei Rokas 
Zubovai. Įžanginiu žodžiu ko
rinius pristatys muzikologas 
Linas Paulauskis. 

Taigi už kelių mėnesių Či
kaga minės žymaus lietuvių 
menininko M. K. Čiurlionio 
125-ąsias gimimo metines. Pa
grindiniai festivalio organiza
toriai - Amerikos lietuvių me
no draugąja - vis dar laukia 
Amerikoje gyvenančių daili
ninkų darbų, kuriuos jie su
kurs, įkvėpti Čiurlionio kūry
binio palikimo - muzikos, dai
lės, grafikos. Kiekvienas daili
ninkas gali eksponuoti 1-4 
savo darbus. Kad festivalio 
dailininkų darbai būtų įtrauk
ti į parodos katalogą, festiva
lio rengėjai iki rugsėjo 1 d. tu
rėtų gauti užpildytą anketą 
kartu su trumpa biografija, 
kūrinių pristatymu ir kokybiš
komis nuotraukomis. Anketų 
prašykite ir visą informaciją 
siuskite Amerikos lietuvių 
meno draugijai: 3449 W. 62nd 
St., Chicago, IL 60629; tel. 
773-776-8818. O savo darbus, 
įrėmintus ir paruoštus ekspo
navimui, dailininkai prašomi 
siųsti tiesiai į L'etuvių dailės 
muziejų: Lithuanian Miiseum 
of Art, 14911 W. 127th S t , Le-
mont, IL 60439. Už savo dar
bų siuntimo į abis puses išlai
das yra atsakingi patys daili
ninkai. E. A. 
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