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Siame
numeryje:
Dėl cukraligės atsirado 
žaizdų kojose? Pataria 
dr. J. Adomavičius; 
Prisikėlimo bažnyčia 
prisikels kartu su 
Lietuva.

2 psl.

Vytautui Landsbergiui 
priklauso tautos 
pagarba ir vieta šalia 
kitų prezidentų, sako 
Stasė Semėnienė; JAV 
LB Krašto valdybos 
pirm. Algimantas 
Gečys: mus vienija 
žodis Lietuva.

3 psl.

Katalikų Bažnyčioje: 
Jonas Dielinikaitis 
ateina prie Viešpaties 
altoriaus.

4 psl.

Pradėjo plaukti aukos 
talentingos lietuvaitės 
Violetos Urmanos 
koncertui surengti.

6 psl.

Sportas
* Tarptautinės lengvo

sios atletikos federacijos 
„Grand Prix” varžybose šešta
dienį Sevilijoje olimpinis disko 
metimo čempionas Virgilijus 
Alekna iškovojo II vietą.

* Lietuvos šokėjai And
rius Kandelis ir Eglė Visoc
kaitė pasaulio Lotynų Ameri
kos šokių taurės varžybose 
Vengrijoje užėmė II vietą. Var
žybose dalyvavo 20 porų iš tiek 
pat valstybių.

* Lietuvos bėgikė Rasa 
Drazdauskaitė sekmadienį iš
kovojo pergalę trečiajame Eu
ropos lengvosios atletikos festi
valyje Bidgoščiuje (Lenkija). 22 
metų šiaulietė iškovojo I vietą 
moterų 1,500 m bėgimo rungty
je. Šiose varžybose dalyvavo 
per 230 sportininkų iš 9 valsty
bių.

* Poznanėje (Lenkija) 
vykusiame pasaulio taurės 
baidarių ir kanojų irklavimo 
varžybų ketvirtajame rate Lie
tuvos baidarininkui Alvydui 
Dųonėlai lūžo irklas. Tačiau 
spėjęs gauti naują, jis ir E. Bal
čiūnas buvo pirmi 200 metrų 
distancijoje. Plaukdamas tokį 
patį atstumą vienas, A. Duonė- 
la užėmė II vietą.

* Turkijoje vykstančio 
Europos moterų šachmatų 
čempionato septintajame rate 
sekmadienį Lietuvos atstovė 
Viktorija Čmilytė sužaidė lygio
siomis su Prancūzijos šachma
tininke Almira Skripčenko. 19- 
metė lietuvė, turinti 5.5 taško 
iš 7 galimų, užima penktąją 
vietą.

Naujausios 
žinios_____

* Vyriausybė ir „Jukos” 
baigė derybas dėl „Mažeikių 
naftos” valdymo.

* Keturių naujų Seimo 
narių rinkimai kainuos dau
giau kaip pusę milijono litų.

* Lietuvoje daugėja ser
gančiųjų diabetu.

* Kelių užtvarų ir piketų 
kaltininkų gali būti ieško
ma net iki Kalėdų.
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Lietuva pasirašys karinio bendradarbiavimo 
sutartis su Izraeliu

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius teigia, kad 
Lietuva ir Izraelis ateityje ren
giasi pasirašyti dvi karinio ben
dradarbiavimo sutartis.

„Šiuo metu deriname kari
nio bendradarbiavimo bei slap
tos informacijos apsaugos su
tartis, kurios ateityje galbūt 
bus pasirašytos”, pirmadienį sa
kė L. Linkevičius.

Pirmadienį Vilniuje L. Lin
kevičius susitiko su valstybėje 
viešinčia Izraelio kariškių dele
gacija. Beveik 200 Izraelio ka
riškių, vadovaujami Oro gyny
bos pajėgų vado brigados gen
erolo Yair Dori, susipažįsta su 
žydų istorijos bei kultūros pa
minklais Lietuvoje.

Izraelio atstovai atvyko į 
Lietuvą pagal programą „Wit- 
ness in Uniforms”.

Izraelio kariškių delegacijos 
vadovas Y. Dori sakė, jog „susi
tikimas su ministru įtikino, kad 
mes turime labai daug bendro,

Irake dirbs Lietuvos įmonės „Montuotojas” 
specialistai

Lietuva ir Vengrija siekia aktyvaus 
bendradarbiavimo

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Lietuvių viltys rasti darbo 
Irake jau pildosi. Vilniuje įsi
kūrusi stambiausia valstybėje 
specialiųjų montavimo darbų 
įmonė „Montuotojas” gavo di
delį užsakymą atlikti darbus 
Irake.

Tai pirmoji Lietuvos bend
rovė, pakviesta į atstatymo dar
bus karo sugriautoje valstybėje, 
pirmadienį rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas”.

Valstybė turėtų 
daugiau pinigų skirti 

pensijų reformai

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) nuomone, ilgalaikių pro
jektų požiūriu Lietuva turėtų 
daugiau pinigų skirti pensijų 
reformai įgyvendinti, o ne pen
sijoms didinti.

„Fondui kelia susirūpini
mą, kad pradėjo didėti pensijos, 
todėl jis domisi, ar iš tikrųjų to
kias pensijas bus galima mokė
ti ateityje ir ar dėl to neatsiras 
‘Sodros’ biudžeto deficitas”, sa
kė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sekretorė Audronė 
Morkūnienė.

Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Inter1ax, ITAR-TASS, BNS 

Žinių agentūrų pranešimais)

JAV _____
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush pirma
dienį pareiškė, kad „istorija ir 
laikas įrodys”, jog Saddam 
Hussein turėjo draudžiamų 
ginklų. Taip G. W. Bush bandė 
pasiteisinti dėl JAV pradėto ka
ro, kuris buvo grindžiamas bū
tinybe nuginkluoti masinio 
naikinimo ginklo programas 
vykdantį Irako diktatorių. G. 
W. Bush administracija sulau
kė griežtos opozicijoje esančių 
demokratų ir kitų valstybių 
kritikos už tai, kad, ieškodama 
preteksto karui pradėti, perdė
jo Irako diktatoriaus pasauliui 
keliamą grėsmę.

Čikaga. JAV sveikatos ap
saugos institucijos sekmadienį 
pranešė apie galimą „beždžio
nių raupų” protrūkį Vidurio 
Vakaruose. Per pastarąsias 3 
savaites raupais užsikrėtė 28 
žmonės: 17 Wisconsin valstijo

lietuvių ir žydų tautos viena iš 
kitos gali labai daug ko pasi
semti bei ateityje sėkmingai 
bendradarbiauti”.

Izraelio karių tikslas — su
sipažinti su žydų kultūros pali
kimu Lietuvoje, pamatyti, ko
kias pasekmes paliko holokaus
tas, sužinoti, kokia valstybėje 
yra žydų bendruomenės padė
tis.

„Po tiek tamsių metų sup
rantame, kokie sunkūs iššūkiai 
mūsų (lietuvių ir žydų) laukia, 
bet esame pasiruošę bendradar
biauti”, teigė Y. Dori.

Izraelio karių delegacija ap
lankė Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademiją, kur 
susitiko su kariūnais bei jų dės
tytojais. Akademijoje, pasak Y. 
Dori, kalbėta apie tai, kaip ver
tinti holokaustą, „kad ateityje 
ši tamsi istorijos pusė nepasi
kartotų nė vienai tautai”.

Žurnalistų paklaustas, ar 
akylai saugoma Izraelio karių 
delegacija Lietuvoje jaučiasi

Lietuviams patikėta sumon
tuoti 90 naftos talpyklų. Šiuose 
darbuose turėtų dalyvauti ne 
mažiau kaip 100 „Montuotojo” 
darbuotojų.

Bendrovės generalinis di
rektorius Alfonsas Jaras neat
skleidė būsimos darbų vertės: 
„Viskas priklausys nuo garanti
jų bei kitų sąlygų”.

„Lietuvos ryto” žiniomis, 
vienos panašios talpyklos kaina 
siekia 1 mln. JAV dolerių.

Lietuvos bankas parduoda 
aukso ir sidabro dirbinius

Vilnius, birželio 9 d. (BNS)
— Lietuvos bankas (LB) varžy
tinėse parduos 173.7 kilogramo 
(kg) aukso ir sidabro gaminių, 
už kuriuos tikisi gauti ne ma
žiau kaip 1.079 mln. litų. Tai 
dalis 1991 metais centrinio ban
ko įsigytų vertybių.,

20.7 kg aukso gaminių, ku
rių pradinė pardavimo kaina — 
920,500 litų, ir 52.9 kg sidabro 
gaminių, kurių pradinė kaina
— 158,400 litų, pardavimo var
žytinės Lietuvos banke rengia
mos birželio 25 dieną.

LB valdybos pirmininko 
pavaduotojas Audrius Misevi
čius sakė, kad aukso ir sidabro

je, 10 Indianoje ir 1 Illinois. Tai 
pirmasis „beždžionių raupų” 
protrūkis, užregistruotas Vaka
rų pusrutulyje. Iki šio šia liga 
sirgo Vakarų Afrikos gyvento
jai. „Beždžionių raupų” virusą 
platina graužikai, pusbeždžio- 
nės ir beždžionės, juo užsikrėtę 
žmonės retai miršta. Liga pri
mena raupus, sergantiems 
žmonėms pakyla aukšta tempe
ratūra, padidėja limfmazgiai, 
vėliau ligonį išberia. Ligų kont
rolės centro atstovai įsitikinę, 
kad artimiausiu metu vis dau
giau žmonių kreipiasi į gydyto
jus su tokiais požymiais. Ame
rikiečiai virusą „pasigavo” nuo 
Afrikos graužikų — Gambijos 
žiurkių ir „pievinių šuniukų” 
— starų, gyvenančių prerijose, 
kuriuos prijaukintus daugelis 
amerikiečių laiko kaip nami
nius gyvūnus ir kurių galima 
nusipirkti gyvūnų parduotuvė
se-.

Vašingtonas. Nevv York’ui

Izraelio oro gynybos pajėgų vadas, brigados generolas Yair Dori (dešinėje) 
su Lietuvos krašto apsaugos ministru Linu Linkevičiumi.

Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

saugi, Y. Dori pabrėžė, kad 
„Vilniuje kariai jaučiasi sau
gūs, kaip Izraelyje”. „Vakar gir
dėjau vilniečių gandų, kad Iz
raelio delegacija yra ginkluota. 
Mes tikrai neginkluoti, dėvime

„Amerikiečiai, ko gero, at
sižvelgė į mūsų darbų patirtį. 
Su viena JAV kompanija mon
tavome įrenginius Būtingės naf
tos terminale. Be to, mūsų dar
bų kaina yra pakankamai kon
kurencinga”, sakė A. Jaras. 
Pasak jo, bendrovė dar nėra 
pasirašiusi darbų sutarties ir 
kol kas susirašinėja su darbų 
organizatoriais dėl būsimų są
lygų bei garantijų.

Nukelta į 5 psl.

gaminiai — žiedai, auskarai, 
peiliai, šakutės, taurelės ir kita
— buvo įsigyti didelės infliacijos 
ir didelės rizikos laikotarpiu. 
„Jau seniai ruošėmės juos par
duoti — atlikome reikalingas 
procedūras, įvertinome ir dabar 
parduodame. Turime vilčių, kad. 
pirkėjų bus”, .sakė A. Misevi
čius.

Gauti pinigai papildys Lie
tuvos banko pajamas.

Anot A. Misevičiaus, tai tik 
dalis 1991 m. įsigytų vertybių, 
kitos — vertingesnės — saugo
mos banko muziejuje ir jeigu 
kada nors bus parduodamos,

Nukelta į 5 psl.

atstovaujanti senatorė Hillary 
Rodham Clinton, kurios atsi
minimų knyga apie gyvenimą 
Baltuosiuose rūmuose pasirodė 
pirmadienį, sekmadienį žurna
lui „Time” ir televizijai „ABC 
News” atmetė galimybę daly
vauti 2008 metų prezidento rin
kimuose.

EUROPA
Londonas. Jungtinės Ka

ralystės iždo kancleris Gordon 
Brovvn pirmadienį paskelbė, 
kad ekonominės sąlygos dar nė
ra palankios Britanijai pereiti 
prie bendros Europos valiutos
— euro, tačiau pažadėjo kitais 
metais vėl aptarti šį klausimą. 
Iš 15 Europos Sąjungos (ES) 
narių euro nėra įsivedusios tik 
Jungtinė Karalystė, Danija ir 
Švedija, kuri šiais metais turi 
surengti referendumą dėl euro 
įvedimo.

Berlynas. Lagamine, neži
nomų piktadarių paliktame 
Drezdeno geležinkelio stotyje, 
rasta bomba, kuriai sprogus, 
galėjo žūti daug žmonių. Juo
das lagaminas su baltais milte
liais buvo rastas ant geležinke-

tik uniformas. Atvykome čia, 
norėdami pagerbti tiek žydų 
bendruomenę Lietuvoje, tiek 
lietuvių tautą. Valstybėje suti
kome atvirus ir šiltus žmones”, 
sakė Y. Dori.

Vilnius, birželio 10 d. 
(Elta) — Lietuva ir Vengrija no
ri intensyvesnio bendradar
biavimo, pabrėžė pirmadienį 
susitikę Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas ir Lietuvoje 
viešinti Vengrijos Valstybinės 
Asamblėjos pirmininkės Kata
lin Szili vadovaujama delegaci
ja.

Lietuvos ir Vengrijos parla
mentų vadovai aptarė dvišalius 
parlamentinius, ekonominius 
ryšius, busimąją narystę Euro
pos Sąjungoje ir su tuo susiju
sius parlamento ir kitų valsty
bės institucijų darbo pasikeiti
mus, galimybes keistis patirti
mi ES ir NATO, kitus svarbius 
Lietuvos ir Vengrijos bendra
darbiavimo bruožus.

Vengrijos parlamento vado
vė Seimo pirmininką pasveiki

Šnipinėjimu kaltintas šiaulietis pripažintas kaltu 
ir paleistas į laisvę

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos teismas 
penktadienį buvusį policijos ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūną šiaulietį 27 
metų Eugenijų Joniką pripažino 
kaltu dėl pasikėsinimo šnipinėti 
ir nuteisė 2 metų ir 15 dienų
lio platformos penktadienio va
karą.

Varšuva. Lenkija referen
dume tvirtai pritarė valstybės 
narystei Europos Sąjungoje 
(ES). Už valstybės prisijungimą 
prie ES balsavo 78.02 proc. rin
kėjų, narystei nepritarė 21.98 
procento.

RUSIJA________
Maskva. Izraelis tikisi, 

kad Rusija padės sureguliuoti 
padėtį Artimuosiuosė Rytuose. 
„Rusija galėtų suvaidinti svar
bų vaidmenį realizuojant ‘kelio 
gaires’ (taikos planą) ir, konk
rečiai, įtikinti palestiniečius 
nutraukti terorą ir kurstytojiš- 
kus veiksmus, o arabų valsty
bes — grąžinti savo ambasado
rius į Izraelį”, pirmadienį pa
reiškė Izraelio užsienio reikalų 
ministras Silvan Shalom po 
derybų su Rusijos URM vadovu 
Igor Ivanov. Rusijos ministras 
pažymėjo, kad ir Rusija, ir Iz
raelis laikosi vienos nuostatos 
dėl kovos su tarptautiniu tero
rizmu.

Sankt Peterburgas. Ge
roms oro sąlygoms garantuoti
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Seimas raginamas ištirti 
sprendimą perduoti Latvijai 

buvusį omonininką
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Tėvynės sąjungos-konserva- 
torių frakcija ketina Seime 
rinkti parašus, jog būtų sudary
ta parlamentinė komisija ištirti 
sprendimą perduoti Latvijai bu
vusį sovietų milicijos specialaus 
būrio OMON narį Igor Gorban, 
pirmadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje pranešė 
Tėvynės sąjungos-konservato- 
rių frakcijos narys Vytautas 
Landsbergis.

Pranešimas, jog Lietuva ke
tina perduoti I. Gorban Latvijai, 
kur jis yra kaltinamas valstybi
niais nusikaltimais, sukėlė poli
tikų ir vienintelio likusio gyvo 
žudynių liudininko Tomo Šerno 
pasipiktinimą.

Tiriant Medininkų žudynių 
bylą nustatyta, jog 1991 metais 
naktį iš liepos 30-osios į 31-ąją 
septynis šiame muitinės poste 
budėjusius muitininkus ir poli
cininkus nušovė ir vieną sun
kiai sužeidė sovietų OMON bū

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Vengrijos Valstybinės 
Asamblėjos pirmininkę Katalin Szili. Tomo Bauro (Elta) nuotr.

no su gerais referendumo dėl 
narystės Europos Sąjungoje 
rezultatais, artėjančia naryste 
NATO.

laisvės atėmimo bausme bei pa
leido teismo salėje į laisvę.

Dvejus metus ir 15 dienų 
šiaulietis praleido už grotų, 
todėl antrankiai jam ir buvo nu
imti iš karto po bausmės paskel
bimo.

Teismas, skelbdamas tokią
per tarptautinius viršūnių susi
tikimus, surengtus minint 
Peterburgo 300-ąsias metines, 
buvo išleista apie 26 mln. rub
lių (2.6 mln. litų). Oro sąlygoms 
gerinti buvo naudojama 10 lėk
tuvų, kurių kiekvieno valanda 
darbo kainuoja 1,000-1,200 
JAV dolerių. Specialistai tiki
na, kad „debesims vaikyti” 
naudotos cheminės medžiagos 
miesto ekologijai nepakenkė. 
Mokslininkų teigimu, šios pas
tangos nenuėjo veltui: gegužės 
30-ąją antroje dienos pusėje iš
kritusio lietaus intensyvumą pa
vyko sumažinti 10 kartų, o 
gegužės 31-ąją buvo išvengta 
audros ir stiprios liūties. 

IRAKAS
Bagdadas. Irake prie sie

nos su Sirija esančiame eismo 
kontrolės poste iš mažo kalibro 
ginklo buvo nušautas čia budė
jęs amerikietis karys, pirma
dienį pranešė JAV kariuomenė. 
Sekmadienį vakare keli užpuo
likai automobiliu privažiavo 
prie kontrolės posto ir paprašė 
pagalbos automobilyje buvu
siam žmogui, kuris neva blogai

rio smogikai.
Generalinis prokuroras An

tanas Klimavičius praėjusią sa
vaitę Seime pareiškė, jog proku
ratūra turi įrodymų, jog I. Gor
ban nedalyvavo žudynėse. 
„Atlikus tyrimą nustatyta, jog 
I. Gorban nužudymo metu buvo 
Vilniuje, tačiau į Medininkus 
nevyko ir Lietuvos pareigūnų 
nužudyme nedalyvavo”, Seime 
sakė generalinis prokuroras.

Vienintelis likęs gyvas žu
dynių liudininkas T. Šernas ži- 
niaskląidai pareiškė, jog atpaži
no I. Gorban kaip vieną žudikų, 
tačiau to negalėjo patvirtinti sa
vo parašu prokurorams po at
pažinimo procedūros.

V. Landsbergis įtaria, jog T. 
Šernui prokuratūroje galėjo 
būti daromas spaudimas. „Dėl 
I. Gorban’io kaltumo turėtų 
spręsti teismas, o ne valdinin
kas prokuratūroje. Aiškiai ne
norima atiduoti bylos į teismą,

Nukelta į 5 psl.

„Paskutinį dešimtmetį mes 
daugiau konkuravome, dabar 
atėjo laikas kartu spręsti nau
jus iššūkius Nukelta į 5 psl.

bausmę, paminėjo, kad žalos 
Lietuvos valstybei nepadaryta, 
nes nusikaltimas nutrauktas 
pasirengimo stadijoje, taip pat 
kad E. Jonikos materialinė pa
dėtis buvo sunki, nes jis nega
lėjo rasti darbo.

Nukelta į 5 psl.

pasijuto. Tada iš automobilio 
išlipo du pistoletais ginkluoti 
žmonės ir nušovė poste budėju- 
sį karį. Kiti poste buvę karei
viai atsakė ugnimi ir nušovė 
vieną užpuoliką, o kitą suėmė.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelis pirma

dienį pradėjo žydų naujakurių 
iškeldinimo operaciją, numaty
tą JAV remiamame Artimųjų 
Rytų taikos „kelio gairių” pla- 

,ne, kuris buvo patvirtintas pra
ėjusią savaitę vykusiame JAV, 
Izraelio ir palestiniečių vadovų 
susitikime. Į šiaurės rytus nuo 
Jeruzalės esančioje Neve Erezo 
žydų gyvenvietėje Izraelio 
tankai pradėjo griauti žmonių 
apgyvendintus vagonėlius. Iz
raelio žiniasklaida praneša, 
kad numatoma sugriauti maž
daug 15 tokių gyvenviečių.

Ramala, Vakarų Kran
tas. Palestinos savivaldos prem
jeras Mahmud Abbas atsisa
kė pirmadienį susitikti su vizi
to atvykstančiu Italijos minist
ru pirmininku Silvio Berlusco
ni, kai šis nesutiko surengti su
sitikimo su Yasser Arafat.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

NERVINĖS — CUKRALIGĖS 
SUKELTOS ŽAIZDOS KOJOSE

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Ligonis. 53 metų vyras 
turi neskausmingą žaizdą ant 
dešinės kojos pado. Jis serga 
padidintu kraujospūdžiu, cuk
ralige ir rūkė. Dešinės pėdos 
priekinė dalis būvo operuojant 
prašalinta dėl ten buvusio 
odos vėžio.

Apžiūrėjęs jį, gydytojas ra
do ant likusio po operacijos pa
do, kietais kraštais (callus) 
žaizdą. Pulsas kojoje buvo 
pračiuopiamas ir specialūs 
tyrimo (ABI) duomenys buvo 
virš 1 (norma 0.8 — 1.1). De
šinės pėdos jutimas buvo su
menkęs.

Po operacijos, kuria pasirūpino čikagietė Dalė Blekienė, mergytė Santa ne 
tik gali vaikščioti, bet ir laiptais lipti. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Teko dalyvauti kilnojamo
sios parodos „Paminklinė 
Prisikėlimo bažnyčia” atida
ryme Kauno apskrities viešo
joje bibliotekoje. Dar iki pir
mosios bolševikų okupacijos į 
gražų lankstinuką gautą mo
kykloje klijavau „plytas”. Taip 
aš ir mano bendramoksliai 
rėmėme Prisikėlimo bažnyčios 
statybą. Kuklus tai buvo 
įnašėlis — iš centukų, kuriuos 
gaudavome iš tėvelių ar dė
džių. Vėliau per čekistų kra
tas, tremtis ir lagerius šis, jau 
relikvija tapęs, lankstinukas 
dingo.

Peržvelgdamas nuotrau
kas ir dokumentus stenduose, 
atradau mane labai sudomi
nusį ir iki šiol neregėtą doku
mentą — gelstelėjusį lapą su 
kirilica parašytu tekstu. 
Pasirodo Sovietų Sąjungos va
dovas Stalinas, kai jam buvo 
likę gyventi vos vieneri metai, 
taip pat buvo susidomėjęs 
Kaune stovinčiu Prisikėlimo 
bažnyčios pastatu, ir ne tik 
juo.

Pateikiu trumpą ištraukė
lę išverstą į lietuvių kalbą.

„Potvarkis Nr. 2518-10
1952 m. vasario 8 d.
Maskva Kremlius
SSSR Ministrų tarybos 

pirmininkas J. Stalinas

(...) perduoti Ryšio priemo

Žaizda buvo stropiai išva
lyta ir sustorėję jos kraštai 
apkarpyti. Gerokai drėgni, iš 
fiziologinio skysčio apklotai 
uždėti ir išpjautas padėklas 
apie žaizdą uždėtas apsaugai 
nuo spaudimo. Pacientui pa
tarta tuojau eiti pas pėdų spe
cialistą (podiatrą), kad būtų 
pritaikytas pėdą nespau- 
džiantis apavas. Kol kas jam 
pritaikytas tvarstis (rocker 
splint).

Pacientas nepildė nuro
dymų — pėda buvo spaudžia
ma ir žaizda greitai plėtėsi. 
Per žaizdą, tiriant, buvo

BAŽNYČIA IR LIETUVA PRISIKELS KARTU
EDMUNDAS SIMANAITIS

nių ministerijai, ryšium su 
radijo imtuvų gamyklos staty
ba Kauno mieste, nebaigtą 
statyti bažnyčios pastatą (...)”

Kodėl šį potvarkį pasirašė 
generalisimas, Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos CK 
gen. sekretorius, pats save iš
kėlęs į žmogdievio rangą, 
masinių teroro, genocido akci
jų ir karo nusikaltimų suma
nytojas ir organizatorius, su 
savo sėbru Hitleriu supla
navęs ir pradėjęs II pasaulinį 
karą, propagandistų išliaup- 
sintas „didysis pasaulio darbo 
žmonių vadas ir mokytojas”? 
Juk tokį raštą su tokiu pačiu 
rezultatu galėjo pasirašyti 
Kauno obkomo ar Vilniaus 
lygmens CK sekretorius. Pa
kaktų pirštu mostelti iš Mask
vos ir formalioji pusė butų su
tvarkyta. Taigi kodėl Lietuvos 
Prisikėlimo bažnyčios reika
lais susirūpino okupanto gene
ralisimas?

Ir aiškėja tai, kas dau
geliui tėvynainių jau daugiau 
nei pusė amžiaus aišku kaip 
diena. Prisikėlimo bažnyčia ir 
Lietuvos prisikėlimas yra 
sinonimai ir ypatingos reikš
mės simboliai. Stalinas žinojo, 
kad jo nusikalstamas slaptas 
sandėris su tuometiniu sąjun
gininku Hitleriu pasidalyti 
Rytų Europą lietuvių tautos 
neapgavo ir nesugniuždė. Lie
tuviai vieninteliai iš pa

jaučiamas kaulas. Kaulo ga
baliukas buvo paimtas iš
tyrimui ir susektas kaulo už
degimas (osteomyelitas). Jis 
buvo gydomas, į veną lei
džiant vancomycinų ir cefta- 
zidinų per šešias savaites. 
Jam buvo pritaikytas žaizdą 
nespaudžiantis apavas. Ant 
žaizdos patarta dėti Becap- 
lermin gel.

Neuropatinėa žaizdos.
Cukraligės žaizdas daž

niausiai (60-70 proc. visų at
sitikimų) sukelia periferinė 
nervų netvarka (neuropathy). 
Antra priežastis — periferinė 
kraujagyslių liga (15-20 
proc.). Abidvi kartu šios dvi 
priežastys esti pas 15-20 proc. 
cukraligės sukeltas žaizdas 
turinčius.

Nervinės (neuropatines) 
pėdos žaizdos atsiranda dėl 
pakartotino pėdos sužeidimo, 
kas nesužinomą, nes pėda ne
jautri.

Apklausa ir apžiūrėjimas.
Pacientas pasako, jaučiąs 

pėdos aptirpimą, savaime at
sirandantį adata badymą 
(paresthesia) ar deginantį 
skausmą.

Nervinė žaizda įtariama, 
kai ji atsiranda pėdos spaudi
mo vietose, kaip kulnas, pėdos 
vidurinė dalis ar pirštai, ir 
yra apsupta kieta nuospauda.

Gydymas.
Geriausias ir svarbiausias 

nervinės žaizdos gydymas yra 
šis aštuoneriopas jos išvengi
mas:

1. Nevaikščiok basas. 2. 
Nerūkyk ir nekvėpuok 
prirūkytu oru. 3. Sutvarkyk 
— sunormuok cukraus kiekį 
kraujyje (norma 110-120 mg 
proc.). 4. Prižiūrėk kasdien 
savas pėdas. 5. Reguliariai 
tikrink pėdos jautrumą. 6. 
Gydykis grybelį (Fungus). 7. 
Reguliariai apkarpyk sukie
tėjimą — nuospaudą. 8. Avėk 
gerai pritaikytu apavu (ruri- 
ning shoes) su įklotu (molded 
inserts).

Tokias pėdos žaizdas gy
dant, svarbus pėdos nespau- 
dimas, stropiausias jos išvaly
mas, uždegimo gydymas ir 
arterijų užkimšimo išvaly
mas. Čia yra būtina kova su 
skleroze, ypač valgant Ovo- 
lacto vegetarišką maistą (Al- 
vudo dieta).

Apavo spaudimas į žaizdą

vergtųjų tautų 1941 metų bir
želį sukilo ir Kauno radijas 
paskelbė pasauliui apie at
kurtą Lietuvos valstybės prisi
kėlimą. Diktatorius taip pat 
gerai žinojo, kad Lietuvoje II 
pasaulinis karas dešimties 
raudonžvaigždžių divizijų jėga 
buvo nuslopintas dešimčia me
tų vėliau, negu kitur pasauly
je. Tiesą pasakius, tai ne visai 
tikslu, po Stalino mirties gin
kluotas pasipriešinimas trans
formavosi į įvairių formų re
zistenciją, bet niekada nenus- 
lopo. Nėra abejonės, kad jam 
čekistų vadeivos, vadovavu
sieji genocido akcijoms Lie
tuvoje pateikė jo detalias 
ataskaitas apie kovas su parti
zanais. Taigi, buvo gerai žino
ma, kad viena iš partizanų 
apygardų buvo anaiptol ne at
sitiktinai pavadinta brangiu 
lietuvio širdžiai ir mielu ausiai 
Prisikėlimo vardu. Prisikėlimo 
bažnyčia ir Prisikėlimo apy
garda! Tai nelyginamai dau
giau, nei iš plytų sumūrytas 
pastatas. Diktatorius tai 
puikiai suvokė.

Prisikėlimo bažnyčia buvo 
ir liko, ne tik padėkos Vieš
pačiui už atgautą laisvę pa; 
minklas, bet ir Amžinojo tau
tos prisikėlimo ženklas, liudi
jantis nekintamą lietuvių tau
tos nusistatymą išsaugoti savo 
valstybės nepriklausomybę. 
Be to, ir nebaigtos statyti Pri

Vyresniesiems ypač svarbu dažnai pasitikrinti kraujospūdį... Tai jau 
supranta ir Lietuvos gyventojai. Raseinių poliklinikoje gyd. Genovaitė 
Veršockienė su atvykusių iš Vilniaus konservatorių partijos gydytojų 
grupe, tikrina 75 metų amžiaus vietinio gyventojo kraujospūdį.

Pranės Slutienės nuotr.

išvengiamas, visokio prisilieti
mo prie žaizdos išvengiant, lo
voje ilsintis, vaikštuką ar ra
mentą naudojant ir chirurgi
nius batus dėvint, dar puse 
bato avint bei naudojant pri
taikytus sandalus ar veltinius.

Žaizda labai energingai ir 
stropiai išvaloma iki sveiko 
kraujavimo.

Įtariaftias užkrėtimas, kai 
žaizda pūliuoja, joje urvai 
(sinus) susidaro ar braškėji
mas (crepitation) atsiranda; 
kai per daug cukraus kraujyje 
esama, kai šiurpas ir karštis 
vargina ir kraujyje baltieji 
kūneliai pagausėja. Nors du 
trečdaliai tokių ligonių neturi 
minėtų negerumų, kai pėdoms 
gresia pavojus dėl uždegimo.

O kai žaizda siekia kaulą, 
kaulo uždegimas prisimeta —r 

tada šalinamos suminkštėju
sios kaulų dalys, nes jos jau 
esti užkrėstos.

Pagal atliktos žaizdos au
dinių kultūros duomenis, gy
dymas antibiotikais nėra 
brangus. Reikia gultis ligo
ninėn ir pradėti į veną leidžia
mais vaistais gydytis tada, kai 
didėja rožė (cellulitis), kai per 
burną imami vaistai nepade
da, kai Visame kūne uždegi
mas atsiranda, kai votis susi
daro ar kaulų uždegimas 
prisimeta.

Dabar vaistus tvarkanti 
įstaiga leido cukraligės su

sikėlimo bažnyčios aura žadi
na viltį, gaivina tikėjimą ir 
telkia tėvynainius kuriama
jam darbui. Ar ne šito labiau
siai bijojo okupantas? Blogio 
imperijos vientisumui di
džiausią pavojų kelia paverg
tųjų tautų sukilimai ir pra
rastą laisvę primenantys pa
minklai. Net mintis apie Lie
tuvos nepriklausomą valstybę 
okupanto buvo vertinama, 
kaip labai sunkus nusikalti
mas, ženklintas raudonosios 
demagogijos ženklu — „tėvy
nės išdavimas”. Visi pavergtos 
Lietuvos laisvės kovotojai be 
išimties buvo įvardijami kaip 
okupacinės šalies išdavikai. 
Tarptautinė teisė tokios prie
laidos nebuvo nei girdėjusi, 
nei regėjusi.

Visa tai gerai suvokė dik
tatorius ir savo parašu 
užantspaudavo — jokios ne
priklausomybės ir jokio prisi
kėlimo Lietuvai! Nei minties, 
nei užuominos mokykliniuose 
vadovėliuose ar kituose spau
diniuose, nei jokio paminklo 
apie Lietuvos nepriklausomą 
valstybę ir galimą jos prisi
kėlimą! Rauti su šaknimis iš 
istorijos ir iš tautos atminties 
visa, kas primena atimtą 
laisvę. Potvarkis tapo įsakmiu 
Kremliaus šeimininko nurody
mu vietiniams kolaborantams 
nenukrypti nuo „partijos lini
jos”.

keltas žaizdas gydyti, ant 
žaizdos naudojant naują vais
tą Becaplermin — tai turįs 
drebučių (gel) pavidalo iš 
kraujo plokštelių gautas vais
tas (reombinant human pla- 
telet-derived growth factor).

Apsauga.
Šio krašto cukraliginė 

draugija pataria naudoti spe
cialią nailoninę vielelę ir ja, 
iki sulenkimo spaudžiant į 
pėdos 10 vietų, susekamas 
jautrumas. Šis tyrimas vadi
namas „Semmes Weisten mo- 
nofilament to tęst pressure 
sensation”.

Kasmet taip pasitikrina
ma. Žaizdos atsiradimo pavo
jus įtariamas, kai iš 10 tirtų 
vietų bent keturiose žmogus 
nejaučia minėtos vielos spau
dimo.

Kai žaizda nepasiduoda 
už gydoma.

Jei bet kokios kilmės, iš 
trijų, žaizda negyja, reikia 
persvarstyti diagnozę. Biopsi
ja kartais reikalinga išjun
gimui neįprastos priežasties 
išopėjimui. Dar to negana. Ga
li padėti dar tokie tyrimai: 
antinyclear ir anticardio lipin 
antibodies, lupus anticoagu- 
lant, protein C, protein S 
antithrombin III, cryofibrino- 
gen, cryoglobulins, factor V 
Leiden ir rheumatoid factor.

Pasiskaityti „Hospital 
Practice”, February 15, 2000.

Prisikėlimo bažnyčia Kaune.

„Tautų vado” mąstymas ri
bojosi jau pasenusiais koloni- 
jinio-imperinio žodyno mąsty
mais. Socializmo ir komuniz
mo paistalai negalėjo paslėpti 
tikrųjų Rusijos imperijos tik
slų. Generalisimas taipgi 
nesuvokė, kad teroru, prievar
ta, smurtu sulipdyta imperija 
neilgaamžė — anksčiau ar 
vėliau subyrės. Nesuvokė ir 
komandinės, kitaip vadinamos 
— socializmo ekonomikos pri
gimtinio negebėjimo konku
ruoti rinkos ekonomikos sąly
gomis. Ir negalėjo jis nei įtarti, 
kad ta pati Prisikėlimo baž
nyčios Lietuva, dar pati ne
spėjusi prisikelti, galinga Są
jūdžio banga pirmoji smogs 
blogio imperijai. Ir Sovietų
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Sąjunga ims aižėti ir byrėti.
Štai kodėl Prisikėlimo baž

nyčia nėra tik Kauno pamink
las, o visos Lietuvos ir visų 
asaulio lietuvių šventovė, 
tai kodėl jos atstatymas yra 

tautinės garbės reikalas ir tik
inčiajam, ir šiek tiek nutolu
siam nuo Dievo tėvynainiui. 
Šioje žemėje visi esame ar 
bent turime būti broliai. Musų
tik trys milijonai!

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius parodos atidaryme 
kalbėjo: „Visi laukiame ne tik 
šventovės, bet ir Lietuvos 
prisikėlimo. Simbolis keliasi ir 
auga, kaip ir pati Lietuva. To
kia pati bus ir pabaiga — Baž
nyčios ir Lietuvos prisikėli
mas”.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 
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Šių metų Kristaus Pri
sikėlimo šventė ypač džiaugs
minga. Ji įpareigoja suvokti, 
kad Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune, Valdovų rūmų atstaty
mas Vilniuje, paminklo visų 
amžių ir visų kartų Lietuvos 
valstybės gynėjams pastaty
mas istorinėje šalies sostinėje 
yra tėvynės prisikėlimo simbo
liai, kaip ir lemtingasis tautos 
sprendimas šių metų gegužės 
11-osios referendume. Ne vien 
duona gyvi esame. Himnas, 
vėliava, herbas ir didingi pri
sikėlimo paminklai įprasmina 
mUsų esatį, liudija lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės 
teisę, ir pasiryžimą, būti lygia
verte demokratijos pasaulio 
nare.
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MUS VIENIJA ŽODIS LIETUVA
ALGIMANTAS GEČYS

Išeivijos vaidmuo ir Lietuvos — išeivijos JAV 
tolimesnis bendradarbiavimas, Lietuvai įstojus į 

NATO ir Europos Sąjungą
Kreipiuosi šiandieną į Jus, 

kaip JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pir
mininkas, ir taip pat kaip II 
Pasaulinio karo lietuvio poli
tinio pabėgėlio šeimoje JAV- 
se užaugintas sūnus. Tvirtai 
tikiu, kad Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės 1918- 
siais ir vėliau 1990-siais me
tais atstatymui, svarbų vaid
menį suvaidino tautiškai są
moninga Lietuvos išeivija. At
sidūrę išeivijoje, giliai ti
kėjome, kad lietuvių tautai 
priklausome visi — tiek gy
venantys savame krašte, tiek 
už jos ribų. Supratome, kad ir 
atsakomybė už tautos išlikimą 
vienodai dalinama jos na
riams, būtent, tiek krašte 
gyvenantiems, tiek ir išeivijo
je. Pritarėme filosofo Juozo 
Girniaus teigimui, kad 
„Tautos likimas yra spren
džiamas ne tik krašte, bet ir 
visur, kur yra jos vaikų”.

Prieš keletą savaičių, JAV 
LB Krašto valdyba pasiekė 
ambasadoriaus Vygaudo Ušacko 
laiškas. Jame jis džiaugėsi 
2003 metų gegužės 8 dieną 
JAV Senato vienbalsiu pri
tarimu septynių valstybių 
prisijungimo prie Šiaurės 
Atlanto organizacijos protoko
lams ir gegužės 10-11 d. 
Lietuvos piliečių įtaigiu pri
tarimu Lietuvos narystei Eu
ropos Sąjungoje. Pareiškęs pa
dėką JAV Lietuvių Bendruo
menei už tikėjimą Lietuvos 
ateitimi, ambasadorius laišką 
užbaigė šia pastaba: „Tikiuo
si, kad JAV Lietuvių Ben
druomenė išlaikys interesą 
Lietuvos žemei ir vieningi Lie
tuvos bei užjūrio lietuviai kurs 
savo ir valstybės ateiti”. At
kreipiau dėmesį į dvi aukš
čiau sakinio frazes: „...JAV 
LB išlaikys interesą Lietuvos 
žemei...” ir „vieningi Lietuvos 
ir užjūrio lietuviai kurs savo 
ir valstybės ateitį”.

Pradėkime nuo intereso 
išlaikymo Lietuvos žemei. In
tereso išlaikymas artimai su
sijęs su lietuvių kalbos mo
kėjimu, žinojimu krašto istori
jos, papročių, pažinimu gyve
nimo (įskaitant ir proble
mas!) šiapus ir anapus Atlan
to, sėkmingai užmegztais as
meniniais ryšiais, pagrįstais 
panašiais pomėgiais, pažiūro
mis bei siekiais. Interesą Lie
tuvos žemei lietuvis išeivis 
išlaikys, jei jam bus sudarytos 
sąlygos mylėti Lietuvą iš „arti 
ir toli”, jei jis jausis Lietuvai 
reikalingas, jei juo bus domi
masi, jo įnašas Lietuvos vals
tybingumui ir gerovei bus ver

tinamas, jis nesijaus diskri
minuojamas ir išnaudojamas. 
Lietuvai įsijungus į NATO ir 
Europos Sąjungą, Lietuvos ir 
išeivijos bendradarbiavimas 
negali būti toliau grindžiamas 
vien šeimoje ir lituanistinėje 
mokykloje išeiviui įdiegtu pat
riotizmu, eilę metų apeliavu
siu į sąžinę atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę ir 
pasirūpinti jos saugumu. Visa 
tai šiandien jau yra pasiekta, 
Lietuvai įsijungus į tarptau
tines struktūras. Dabar yra 
pribrendęs laikas Lietuvos ir 
išeivijos bendradarbiavimą 
padaryti dviejų krypčių gatve. 
Po trylikos nepriklausomo 
gyvenimo metų Lietuvai būti
na pasirūpinti savosios išeivi
jos stiprinimu, palaikymu jos 
tautinės gyvybės kuo ilges
niam tautiniam išlikimui.

Tenka pasveikinti Lietu
vos Respublikos Seimo narius 
2002 metais Seime pravestu 
įstatymu, suteikusiu galimybę 
svetur išvykusiems ir gyvena
mojo krašto pilietybę priėmu- 
siems, lietuviams išlaikyti 
Lietuvos pilietybę. Padėka 
įstatymo autoriui Seimo na
riui Arminui Lydekai, padėka 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos pirmininkams, Seimo 
nariui Vaclovui Karbauskiui 
ir Liūdai Rugienienei, suge
bėjusiems komisijos priimta 
rezoliucija paveikti ir tuo Sei
mo narius, kurie paprastai 
stengiasi nematyti savo tau
tos, o tik valstybės piliečius. 
Tuo pačiu pagarba ir padėka 
protaujantiems valdžios parei
gūnams, kurie, ruošiantis 
narystės Europos Sąjungoje 
referendumui, atsispyrė siūly
mams iš balsuotojų sąrašų 
išbraukti užsienin išvykusius 
Lietuvos piliečius. „Lietuvių 
Charta”, kuria išeivija grin
džia bendruomeninę veiklą, 
teigia, kad „Niekas negali 
būti prievartaujamas savo ry
šį su tautine bendruomene 
nutraukti”. Ar ne puiku, kad 
Lietuva, siekdama Europos 
Sąjungos narystės, atsispyrė 
pagundai nurašyti užsienyje 
geresnio gyvenimo ieškančią 
tautos dalį ir turėjo pakanka
mai pilietinės drąsos nepasuk
ti tautinei minčiai nepalankia 
kosmopolitizmo ir globalizaci
jos kryptimi?

Ko išeivija tikisi iš Lietu
vos? Būtų naudinga, kad mū
sų tarpe dažniau apsilankytų 
prityrę lituanistai, istorikai, 
tėvynės pažinimą dėstantys 
pedagogai, pasiruošę lituanis
tinių mokyklų mokytojams 
duoti tvirtesnius lietuvių kal-

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas 1988 m. Trečiasis iš dešinės — Vytautas 
Landsbergis. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

bos ir tautinio auklėjimo pa
grindus. Išeivijos jaunimo 
vasaros stovyklose norėtume 
sulaukti folkloro specialistų, 
sugebančių jaunimui įdiegti 
domėjimąsi tautiniu paveldu. 
Kultūrinėje srityje būtina 
išvystyti planingą bendradar
biavimą. Tai vykdytina, puo
selėjant abipusius kultūrinius 
mainus, Lietuvos Vyriausybei 
surandant lėšų išeivijoje ir 
Lietuvoje su koncertais, paskai
tomis, spektakliais apsilankyti 
lietuviams menininkams. Griež
tai pasisakome prieš kultū
rinių atašė, biurokratinių pos
tų kūrimą prie Lietuvos am
basadų ir konsulatų, nes tai 
tik didins Lietuvos biurokrati
ją, o išeivijoje žlugdys savi
veiklą. Būtina išbalansuoti at
stovavimą meno sritims, kad 
išeivija nebūtų maitinama 
vien atvykstančiomis lietuviš
kojo roko „žvaigždėmis”. Prieš 
keletą metų, minint Mažvydo 
„Katekizmo” 450 metų sukak
tį, Lietuvai tarpininkaujant, 
išeivijoje sulaukėme to, kas 
kilstelėjo mūsų dvasinę kultū
rą aukštyn. Prof. Domo Kau
no, dr. Dainoros Pociūtės, ir 
kitų intelektualų bei meninin
kų apkeliavimai su paskaito
mis ir programomis mūsų gau
sesnių telkinių, išeivijai buvo 
dvasinė atgaiva. Deja, šiemet, 
minint karaliaus Mindaugo 
750 metų karūnavimo sukak
tį, Lietuvos buvome pamiršti. 
JAV LB Kultūros taryba bu
vo priversta sukakties pami
nėjimui pati viena talkos 
Lietuvoje ieškoti. Susidurta 
su biurokratizmu ir asmeni
niu nerangumu.

Išeivija buvo užmiršta ir 
pereitais metais Frankfurte 
vykusioje knygų mugėje , kur 
Lietuva buvo garbės viešnia. 
Išeivija nebuvo kviesta prisi
glausti Lietuvos pavilione. Te
ko JAV LB Kultūros tarybai

kitame pastate išnuomoti 
penkių kvadratinių metrų plo
tą reprezentacinių išeivijos lei
dinių išstatymui. Pagaliau no
rėtųsi, kad Lietuva susirūpin
tų išeivijos archyvais, mikro
filmuotų vertingesnį čia su
kauptą lobį, pasirūpintų kata
loguotojų ir archyvarų retkar- 
tiniu atsiuntimu pasidarbuoti 
išeivijos archyvuose bei pe
riodinės spaudos leidyklose.

Rūpestį išeivijoje kelia 
lietuviškai kalbančių kunigų 
stoka. Paskutiniaisiais duo
menimis, iš 138 prieš pusšimtį 
metų veikusių lietuvių para
pijų, šiuo metu tik apie 40 
laikytinos lietuviškomis. Dau
gelyje darbuojasi jau lietu
viškai nekalbantys kunigai. 
Būtina, kad šis išeivijos nu- 
tautimą spartinantis reiškinys 
ne tik Lietuvos tikėjimo va
dovų tarpe, bet ir Lietuvos 
Seime būtų apsvarstytas. Lie
tuvos rūpestis šiuo opiu klausimu 
reikštų tautiškumo išeivijoje 
stiprinimą bei palaikymą. Jo
kiu būdu šis rūpestis nesieti- 
nas su Lietuvos Konstituciją 
pažeidžiančiu valstybinės re
ligijos kūrimu. Lietuvos vys
kupijas būtina skatinti į 
JAV-es siųsti „misijonierius” 
keliems metams padirbėti 
lietuvių išeivių sielovadoje. 
XII Mokslo ir kūrybos simpoz
iumo metu buvo prisimintas 
išeivijai daug nusipelnęs dr. 
Jonas Šliūpas. Nors ir bū
damas netikinčiu, jis XX 
šimtmečio pradžioje JAV-se 
kūrė lietuvių parapijas, kad 
būtų pažabotas nutautimas ir 
išlaikyta lietuvybė.

Grįžtu prie cituotos amba
sadoriaus Ušacko laiško an
trosios frazės „...vieningi Lie
tuvos bei užjūrio lietuviai kurs 
savo ir valstybės ateitį”. Vie
nybė gali pasireikšti daugeliu 
formų: tikslo vienybė, pažiūrų 
vienybė, tautiniu solidarumu

grindžiama vienybė. Išeivijos 
ir Lietuvos žmonių santy
kiuose būtina siekti, kad tiek 
vieni, tiek kiti jaustumės esą 
lygūs ir vienodai svarbūs Lie
tuvos vaikai. Ar ne džiugu 
šiame simpoziume išgyventi, 
tautiniu solidarumu grindžia
mą, vienybę, Lietuvos tauti
niams ir moksliniams intere
sams iš skirtingų kraštų ir 
skirtingų institucijų bei orga
nizacijų mus suvedus krūvon?

Po II pasaulinio karo iš 
Lietuvos į JAV-es atvykėliai, 
inteligentai žmonės, paprašyti 
suminėti Amerikoje kūrusį 
lietuvį rašytoją, nepajėgė nei 
vieno išvardinti. Ir tai ne dėl 
to, kad jų nebūta! Anų laikų 
nepriklausoma Lietuva lietu
vių kalba Amerikoje rašiusiais 
nesidomėjo, o pokaryje į Ame
riką iš Lietuvos atvykę rašy
tojai pabėgėliai užsidarė savo 
kolegų ratelyje ir ryšių su čia 
esančiais kūrėjais neieškojo. 
Taigi, kalbant apie Lietuvos ir 
išeivijos bendradarbiavimą, 
yra būtina, kad Lietuva nesu
silpnintų dabartiniu metu 
skiriamą dėmesį išeivijos ra
šytojams, mokslininkams, kul
tūrininkams, kad domėtųsi jų 
kūryba ir pasiekimais, nes 
tai juk visos tautos lobis!

Prieš keletą mėnesių 
išeivijoje susidūrėme su keis
ta problema. Bandyta Lietu
vos nacionalinei premijai no
minuoti istoriką kun. Vincą 
Valkevičių, parašiusį ir išlei
dusį trijų tomų apimties išei
vijos lietuvių parapijų istori
ją. Iniciatoriai vargo su šio 
mokslo vyro pristatymu, nes 
Lietuvos nacionalinei premi
jai nominacija privalėjus atei
ti iš Lietuvos valdinių mokslo 
institucijų. Problema rimta, 
nes „valdinių” institucijų 
JAV-se neturime.

Nukelta į 5 psl.
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Jam priklauso tautos 
pagarba

Kai Lietuvos Respublikos 
prez. Valdas Adamkus, prieš 
baigdamas savo kadenciją, ap
dovanojo prof. Vytautą Lands
bergį Vytauto Didžiojo ordinu 
su aukso grandine (šis ordinas 
skiriamas tik valstybės prezi
dentams), nors ir pavėluotai, 
bet pagaliau buvo atiduota de
rama pagarba daug Lietuvai 
nusipelniusiam asmeniui. Lie
tuviams, gyvenantiems užsie
niuose, tai buvo džiugi šventė, 
nes jie niekuomet neabejojo, 
kad Vytautas Landsbergis sa
vo ištverme ir sumanumu pa
dėjo išvesti tėvynę į laisvę.

Tačiau tas užsienio lietu- 
vijos džiaugsmas neilgai tvė
rė, kai, nepaisant apdovanoji
mo, Vytautas Landsbergis vis
gi nebuvo įskaičiuotas į Lietu
vos prezidentų gretas... Jis 
taip ir paliko tik Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku.

Nepaisant machinacijų, 
atliktų, be abejo, politiniais 
tikslais, visgi ne kas kitas, o 
Vytautas Landsbergis savo 
nenuslopinamu ryžtu, energi
ja, patvarumu, šaltu, nepalen
kiamu ramumu, nepaprasta 
drąsa (kartais nukrypstančia į 
užsispyrimą), padėjo iškovoti 
savo tautai laisvę. Kariai be 
vadovo greitai pasimeta. Rei
kia tvirto vadovo ir liaudžiai, 
kad išbristų iš priešo pinklių. 
V. Landsbergis buvo ne tik 
švyturys, rodantis saugų 
krantą audringoje jūroje, bet 
ir savo tautos šauklys, įskėlęs 
laisvės kibirkštėlę, kuri ilgai
niui virto neužgesinamu gais
ru. Pavergtai Lietuvai anuo
met kaip tik reikėjo tokio 
nepalaužiamo vadovo.

Dėl to mums šiandien, pri
simenant Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio 15-ąsias meti
nes, verta dar kartą atsigręžti 
atgal ir nulenkti galvą prieš 
Vytautą Landsbergį, už jo 
nuopelnus Sąjūdžiui ir Lietu
vai. V. Landsbergis į savo 
rankas paėmė Lietuvos vals
tybės vairą, būdamas Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku. Nuo pat išsilaisvinimo iš 
spaudžiančio „didžiojo brolio” 
glėbio, jis vedė tautą laisvės, 
kūrimosi, dorovės ir teisingu
mo keliu. Viso pasaulio žinia
sklaida juo žavėjosi ir vadino 
Lietuvos prezidentu. Tai buvo 
tikslus pavadinimas, nes V. 
Landsbergis faktiškai vykdė 
visas valstybės prezidento 
pareigas. Nors pradžia buvo 
sunki, Lietuvos piliečių laisvu 
balsavimu išrinktam prezi
dentui, jis perdavė jau 
demokratiniais pagrindais

atstatytą valstybę.
Lietuva gali didžiuotis Vy

tauto Landsbergio „švaria, bet 
svaria vizitine kortele”. Jis 
niekad nesilankstė komunistų 
partijai, bet pasižymėjo ir pa
garbos užsipelnė, kaip moksli
ninkas, menininkas, muzikas, 
viso glėbio knygų autorius, 
1968 m. apgynęs daktaro di
sertaciją, o 1994 m. jam 
suteiktas doctor habilis laips
nis. Už savo mokslinius dar
bus buvo daug kartų apdova
notas žymenimis — net sovie
tų laikais — 1975 m., gavo Vals
tybinę premiją už paruoštą 
M.K. Čiurlionio kūrybos bei 
gyvenimo monografiją.

Lietuvos Atgimimo sąjū
džio pirmininku Vytautas 
Landsbergis buvo išrinktas 
1988 m. lapkričio 25 d. (nuo 
1991 m. gruodžio 15 d. yra Są
jūdžio garbės pirmininku). 
1990 m. kovo 11 d. V. Lands
bergis išrinktas Aukščiausio
sios tarybos pirmininku, o taip 
pat vadovavo Seimo posėdžiui 
tą lemtingą dieną, kai buvo 
paskelbtas Lietuvos Respub
likos nepriklausomybės atkū
rimas — 1990 m. kovo 11-ąją!

Savo politine ir moksline 
veikla Vytautas Landsbergis 
pagarsėjo visame kultūrin
game pasaulyje ir buvo pa
gerbtas įvairiomis premijomis 
bei žymenimis. 1991 m. Nor
vegija jam suteikė Taikos pre
miją (V. Landsbergis gautais 
pinigais įsteigė neįgaliems 
vaikams fondą); Prancūzija — 
„de Future” fondo premiją; 
Didžioji Britanija Tarptau
tinio taikos fondo premiją 
(1991 m.); 1992 m. suteikta 
Herman Ehlers premija; 1994 
m. Katalonijos Kultūros kon
greso 9-oji tarptautinė premi
ja ir daug kitų. 1992 m. Yale, 
vienas garsiausių JAV univer
sitetų, V. Landsbergiui su
teikė Teisių garbės daktaro 
laipsnį; Loylos universitetas
— Teisių daktaro garbės laip
snį; Weber State universitetas
— Humanitarinių mokslų 
daktaro laipsnį; Vytauto Di
džiojo universitetas Kaune — 
Filosofijos daktaro laipsnį ir 
t.t.

Kodėl patys lietuviai jį 
žemina, Lietuvos žiniasklaida 
tiesiog su žiburiu ieško tamsių 
dėmių V. Landsbergio praeity
je ir dabartyje. Laikas ati
taisyti klaidą, kuri garbės Lie
tuvai neteikia ir pasaulio aky
se. Vytautui Landsbergiui pri
klauso vieta su kitais — buvu
siais ir esamais — Lietuvos 
prezidentais.

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO

PĖDSAKŲ IEŠKANT
J. M. DUNDURAS

Nr.28

Vyko revoliucija, vyravo 
chaosas ir dėl to turėjau nu
traukti savo studijas ir grįžti 
Lietuvon, kuri tuo metu va
davosi iš Maskvos jungo. Me
no studijų ten netęsiau, nes 
Kovno meno akademija (?) dar 
nebuvo gerai organizuota. Tuo 
metu, Kovno meno padangėje 
vyravo neoklasikinės mokyk
los dailininkas Varnas, lietu
vis, kurio įsiprašiau būti jo 
padėjėju — mokiniu. Pirmasis 
mano darbas buvo padavinėti 
jam kibirus dažų, nes jis tuo 
metu ruošė dekoracijas operai 
„Birutė”.

1924 metais išvykau į Vie
ną, kur, vykdydamas tėvo no
rą, vienerius metus mokiausi 
komercinėje mokykloje, bet 
naktimis tapiau ir sekmadie
niais lankiau muziejus ir

piešiau gamtoje. Tuo būdu 
tenkinau ir tėvo, ir savo norus. 
Mokykloje nebuvau geru ma
tematiku, bet sąskaitybos 
mokslas vėliau, Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, man pa
dėjo išgyventi.

1924 metais grįžau j Lie
tuvą. Matydamas, jog tėvas 
priešinasi mano patraukimui 
būti dailininku, nusprendžiau 
palikti tėvų namus, žengti j 
pasaulį ir siekti savo meninių 
idealų”.

Brazilijoje
„Braziliją pažinau tik iš 

kelionių literatūros, romanų, 
novelių Mane viliojo tropikų 
gamta: palmės, augmenija, 
gamtovaizdžių grožis. Tėvas, 
įsitikinęs, kad mano nusista
tymo emigruoti į Braziliją

nepakeis, nutraukė bet kokią 
paramą. Jam atsakiau, kad 
kol turiu galvą ir dvi rankas, 
išsiversiu ir nieko man ne
trūks.

1925 metų pabaigoje iš 
Prancūzijos uosto Le Havre 
laivu ’Croix’ iškeliavau Brazi
lijon. Išlipau Santos mieste ir 
nuvykau į Sao Paulo. Iš ten, 
žingeidumo vedamas, patir
damas didelių vargų, iškelia
vau į Mato Groso valstiją. 
Nesant pasirinkimo, ten turė
jau dirbti staliumi. Man labai 
netiko tenykštis klimatas ir po 
mėnesio grįžau atgal į Sao 
Paulo. Gyvenimui užsidirbti 
toje 'naujojoje Chicagoje’ dar
bavausi kaip pardavėjas, ka
vos derliaus rinkėjas, dažyto
jas. Lankiau muziejus ir kopi
javau žymiųjų meistrų pa
veikslus”.

Argentinoje
„Po penkerių metų įvairių 

išgyvenimų Brazilijoje, nu
sprendžiau persikelti į Argen
tiną, nes sužinojau, jog Buenos 
Aires yra dailės akademija.

Ten po ypač sunkių egzaminų, 
1930 metais, buvau priimtas į 
Academia de Bellas Artės. Joje 
mokiausi trejetą metų, kol 
susiprotėjau, jog jei visiškai 
pasiduosiu griežtai akademi
jos meninei linijai, tapsiu tik
tai profesionalas dailininkas 
— be originalumo, be sielos. 
Apleidau akademiją ir, įsikū
ręs mažame vienuolyne, kū
riau paveikslus, kurie išreiškė 
mano meninį skonį, individu
alų stilių ir mane išskyrė iš 
kitų. Tuo laikotarpiu tapiau 
daug kompozicinių ir grupinių 
scenų, kurių tobulumui pa
siekti reikėjo daugelio metų 
darbo”.

Bolivijoje
„1936 metų kovo mėnesio 

14 dieną pirmą kartą atvykau 
į Boliviją. Tam mane paskati
no noras susipažinti su šia 
didžia, egzotiška, paslaptinga 
šalim, apie kurią Buenos Aires 
man daug pasakojo senjoras 
Soux. Atvykęs į La Paz išvy
dau naują pasaulį mano dailei, 
nepaprastai šviesią aplinką,

su niekuo nepalyginamą gam
tovaizdį ir originalius vietinių 
gyventojų tipus. Tas įspūdis 
mane privertė kuriam laikui 
likti La Paz ir sukurti nemažai 
paveikslų, kurie 1937 metų 
rugpjūtį turėjo laimės būti iš
statyti parodoje miesto rūmų 
salėje ir susilaukė tiesiog 
eulogiškų atsiliepimų La Paz 
visuomenėje. Visi norėjo įsi
gyti mano paveikslų, bet, norė
damas Bolivijos meną suartin
ti su argentinietiškuoju, nuta
riau suruošti jų parodą Bue
nos Aires ir taip nukreipti 
jaunųjų argentiniečių dailinin
kų dėmesį Andų kryptim, nes, 
mano nuomone, Buenos Aires 
tapyba vyksta akis nukreipus į 
Cezanne ar Picasso ir bendrai 
— j Paryžių. Buenos Aires 
mano paroda spaudos ir kri
tikų buvo įvertinta palankiai, 
bet šaltai priimta publikos. 
Esu tikras, kad vietoje bolivi- 
nės mano paveikslų tema
tikos, jie šilčiau būtų priėmę 
paryžietiškos kilmės parodą. 
Nors tas manęs nenuvylė, aš 
vis dėlto nutariau grįžti į

Boliviją”.

Darbas Sucre
„Sucre’je, Ateneo de Bellas 

Artės institucija man pasiūlė 
organizuoti Dailiųjų menų 
akademiją ir jai vadovauti, 
darbą pradedant 1943 metų 
liepos 26 dieną. Darbas truko 
vienerius metus. Akademijai 
pritrūkus lėšų išlaidoms pa
dengti, ją nutariau perduoti 
Universitario Major de San 
Javier universiteto prieglobs- 
tin. Tuo užsitraukiau didų 
Ateneumo nepasitenkinimą ir 
turėjau to atsisakyti. Bent 
artimai ateičiai pasilikau 
Sucre ir įkūriau didelę dailės 
studiją: ’Curso Superior de 
Bellas Artės’. Aplink save su- 
būriau mišrią šešiolikos jaunų 
dailininkų grupę, juos mokiau 
savo kūrybinės metodikos, 
kuria sekdami, studentai nei
na studijon dėl disciplininių ar 
įsipareigojimo priežasčių, bet 
dėl kūrybinio entuziazmo, pa
šaukimo; dirba be valandinės 
dienotvarkės, be atostogų. Sa
vo studentams patardavau ne

taisydamas jų darbus, kaip ki
ti daro, bet paaiškindamas jų 
padarytas klaidas, kad ateity
je jie patys galėtų jų išvengti. 
Visi darė didelę pažangą, kas 
manyje sukėlė didelio entuzi
azmo juos toliau lavinti. Ruo
šėme ekskursijas į provinciją, 
vieną jų — į Sonochay vietovę, 
apie 200 kilometrų atstumu 
nuo Sucre, kur dvylika dienų 
dirbome gamtoje. Kitoje išvy
koje į Yotala dirbome pus
antro mėnesio”.

Jie yra Bolivijos vertybė

„Turiu pasakyti, jog mano 
studentai pasireiškė kaip geri 
Bolivijos peizažistai ir vertingi 
ateities dailininkai. Jų tarpe 
noriu paminėti Luis Aguillar, 
Jose Ostria Garron, Josefina 
Reynolds, Elsa Arana, keturio- 
likamečius Enriųue Valda ir 
Jose Ramirez. Visų savo stu
dentų talentams daviau pro
gos laisvai pasireikšti, nes no
rėjau, kad jie turėtų įsigiję 
solidžią meninę bazę”.

Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

„INTROIBUS AD ALTARE DEI”
Jonas Dielinikaitis ateina prie Viešpaties altoriaus

Ne paslaptis, kad visame 
katalikiškame pasaulyje kunigų 
trūkumas yra labai jaučia
mas. Šių dienų jaunuolis, ku
ris ryžtųsi žengti prie altoriaus, 
kad pasišvęstų tarnauti Die
vui ir žmonėms — reta. Tik 
pažvelkime ir patys į save, 
taip vadinamus DP, arba 
„antrabangininkus”. Per pus
šimtį metų išgyvenę svetur, 
kunigų išauginome tik tiek, 
kad jiems suskaičiuoti užtek
tų ir vienos rankos pirštų. To
dėl sužinojus, kad kuris nors 
jaunuolis, išgirdęs Kristaus 
kvietimą, ryžtasi darbuotis jo 
vynuogyne, pirma nustem
bame, o paskui nudžiungame.

Nevv Yorko lietuvių kata
likiška bendruomenė patyrė 
didelį džiaugsmą sekmadienį, 
gegužės 18 d., atsilankę į nuos
tabiai gražią, pagal archi
tekto Jono Muloko lietuvišku 
stiliumi paruoštą projektą 
pastatytą, o dailininko Vytau
to Jonyno (vitražai, altoriai, 
statulos) išpuoštą, Viešpaties 
Atsimainymo parapijos bažny
čią, Maspeth, NY.

Tą sekmadieni 12 vai. šv. 
Mišių auką, kartu su kitais 14 
kunigų, jų tarpe 5 lietuviai: 
prel. Leo Peck (jo tėvai kilę iš 
Vilkaviškio), J. Bacevičius. 
OFM, P. Giedgaudas, OFM. 
Edis Putrimas ir V. Volertas. 
aukojo, ir diakonui Juan (Jo
nui) A. Dielinikaičiui Kuni
gystės sakramentą suteikė 
vvsk. Paulius Baltakis, OFM.

Kunigystės šventimai nė
ra dažnas įvykis. Nedaug kam 
tokiose apeigose yra tekę da~ 

J lyvauti. Tos apeigos būna iš
kilmingos, pasižymi gilia rim
timi. Tokios buvo ir šių šven
timų metu. Mišių dalyviai

ARKIVYSK. SIGITAS
TAMKEVIČIUS, S.J.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
yra pakvietęs Atvelykio sek
madienį švęsti kaip Dievo Gai
lestingumo šventę. Mišių 
Evangelijos skaitinys pasako
ja apie prisikėlusiojo Jėzaus 
pasirodymą mokiniams ir jų 
siuntimą skelbti Gerąją nau
jieną, kurios esminis bruožas 
— Dievo gailestingumas žmo
gui. Siųsdamas mokinius, Jė
zus kalbėjo: „Kaip mane siun
tė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. 
Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems jos 
bus atleistos, o kam sulai
kysite, — sulaikytos”.

Šiais metais Dievo Gailes
tingumo šventė sutampa su 
Gyvybės diena, kurią kasmet 
minime paskutinį balandžio 
sekmadienį. Gyvybės diena 
leidžia susimąstyti apie ne
lygstamą gyvybės vertę ir 
beldžiasi į mūsų širdis, kad 
jos būtų gailestingos visiems, 
iš Dievo rankų gavusiems gy
vybės dovaną.

Vatikano II susirinkimas 
atkreipė žmonių dėmesį į pa
grindinius nusikaltimus prieš 
gyvybę. Dokumente ,,Gau- 
dium et spės” kalbama: „Kas 
tik nukreipta prieš pačią gyvy
bę, kaip antai bet kokia žmog
žudystė, genocidas, abortas, 
eutanazija ir apgalvota savi
žudybė; kas tik pažeidžia as
mens neliečiamumą, kaip ža
lojimas, kūno ar dvasios kan
kinimas, bandymai pavergti 
pačią sielą; kas tik prieštarau
ja žmogaus orumui, kaip ne
žmoniškos gyvenimo sąlygos, 
savavališkas kalinimas, trėmi
mas, vergija, prostitucija, pre
kiavimas moterimis ir jaunuo
liais; taip pat žeminančios

pamaldžiai, su vidiniu džiuge
siu, jas sekė, išgyveno.

Vysk. P. Baltakis sako pa
mokslą: „...Jėzus Kristus įsteigė 
Bažnyčią ir jai pavedė žmoni
jos išganymo darbą. Kad Baž
nyčia galėtų tą misiją atlikti, 
Kristus jos nariams uždėjo 
įvairias pareigas, kurių svar
biausia yra kunigiškoji tarny
ba. Kunigystės šventimais ku
nigas tampa Kristaus išga
nomosios misijos bendradar
bis ir veikia Kristaus vardu — 
atstovauja pačiam Kristui”.

Toliau vyskupas pasinau
dojo garsaus teologo M. Phil- 
lipson žodžiais: „Jeigu žemėje 
nėra nieko didesnio kaip Jė
zus Kristus ir jeigu nėra nieko 
didingesnio kaip Jėzaus Kris
taus auka ant kryžiaus, tai 
tuo pačiu pasaulyje nėra nie
ko didesnio kaip kunigas prie 
altoriaus, perteikiu žmonėms 
visus Kristaus turtus...” Pa-

Naujai įšventintas kunigas Jonas Dielinikaitis (stovi priekyje pirmas iš kairės). „Darbininko” nuotrauka.

GYVYBĖS IR GAILESTINGUMO DIENA
darbo sąlygos, kuomet su dar
bininkais elgiamasi kaip su 
grynais pelnymosi įrankiais, o 
ne kaip su laisvais ir atsakin
gais asmenimis, — visi šie ir 
panašūs dalykai yra gėdingi. 
Jie nuodija žmogiškąją civili
zaciją ir labiau pažemina tai 
darančiuosius negu skriau
džiamuosius. Jie taip skau
džiausiai pažeidžia Kūrėjo 
garbę” (GS, 27).

Minėdami Gyvybės dieną, 
mes esame pilni nerimo dėl 
apgailėtinų bandymų atgims
tančioje Lietuvoje įteisinti 
mirties kultūrą. Štai tik vie
nas kitas pavyzdys. Siekiama 
įteisinti ne tik chirurginį, bet 
ir medikamentinį abortą; sie
kiama, kad medikamentai, 
kurie nužudo gyvybę motinos 
įsčiose ir kurie dėl savo skaus
mingumo buvo uždrausti net 
komunistinėje Kinijoje, būtų 
legalizuoti ir kad už juos ap
mokėtų ligonių kasos. Tik
riausiai nereikia daug įžvalgu
mo, kad suprastum, jog ne 
meilė Tėvynei, bet pinigai ver
čia kai kuriuos žmones ne
paisyti jokių moralinių normų 
ir atverti duris nematomam 
tautos genocidui.

Visi supranta, kaip yra 
svarbu jaunimą paruošti šei
mos gyvenimui, nes kitaip 
mes neturėsime normalių 
sveikų šeimų. Šį ugdymo dar
bą atlieka patys tėvai, bet 
jiems turi talkinti mokykla. 
Deja, valstybinėse mokyklose 
visiškai nesirūpinama seksua
liniu moksleivių ugdymu, o 
siekiama juos tik šviesti ir to
kiu būdu apsaugoti nuo ne
pageidaujamo nėštumo ir ligų. 
Toks švietimas dažniausiai 
subrandina apgailėtinų vaisių: 
padaugėja seksualinių santy

kių, abortų ir suluošintų gv-

mokslą baigdamas, vyskupas 
kviečia; „...Melskime Dievą, 
kad mūsų brolis su nuošir
džiu dėkingumu priimtų šią 
paslaptingą Dievo dovaną ir 
ištikimai talkintų Kristui 
žmonijos išganymo misijoje...”

Vyko nepamirštamas ku
nigystės šventimų momentas, 
kada į vyskupo klausimus: 
,Ąr esi apsisprendęs...” šven
tinamasis tvirtai atsakęs — 
„Esu”, giedant Visų Šventų 
litaniją, kniūbsčias gula prieš 
altorių. Tai paskutinės jo ga
lutinio apsisprendimo minu
tės. Dabar dar ne vėlu. Sua
bejojęs, jis galėtų pakilti ir pa
sitraukti. Pakilo, bet nepasi
traukė. Visas kitas šventimų 
apeigas (rankų ant galvos už
dėjimas, šventais aliejais pa
tepimas, stulos ir arnoto už
dėjimas, įteikimas patenos, 
kieliko su vynu ir lašeliu van
dens, pasveikinimas) atlikus, 
bažnyčioje esantieji, naujai 
įšventintą kun. Joną sveikin
dami, savo džiaugsmą išreiš
kė audringais plojimais.

Mišių metu giedojo jungti
nis Švč. Mergelės Marijos Ap
reiškimo ir Viešpaties Atsi
mainymo parapijų choras, di
riguojant Astai Barkaus
kienei. Vargonų muzika paly
dėjo Virginijus Barkaukas.

veninių. Neseniai vienoje Vil
niaus mokykloje mokiniai mo
kinius „švietė”, kaip likti sau
giems nuo nėštumo. Toks ap
gailėtinas seksualinis švieti
mas tik įtrinti jaunimo sąmo
nėje mintį, jog nereikalingas 
susivaldymas, nereikalinga 
pagarba moteriai ir kad meilė 
tebėra nepasotinamas seksas. 
Tai mirties kultūros apologetų 
filosofija. Liūdniausia, kad po 
šio apgailėtino įvykio per Lie
tuvos televiziją buvo suorga
nizuota diskusija, per kurią 
buvo leista kalbėti tik tiems 
mokiniams, kurie pritarė, jog 
mokiniai mokinius „šviestų”, 
kaip naudotis apsisaugojimo 
priemonėmis. Norisi šaukti 
ant visos Lietuvos: žmonės, ką 
jūs darote! Ar tėvai davė jums 
teisę tokiu būdu žaloti jų vai
kus? Toks švietimas pažeidžia 
žmogaus orumą ir žaloja jauno 
žmogaus psichiką. Tai kas, 
kad šiandien jaunimas inter
nete, pornožurnaluose ar tele
vizijoje gali pamatyti labiau
siai amoralių dalykų, bet šį 
gyvenimo patirties neturintį 
jaunimą reikia ne gramzdinti į 
dugną, bet ugdyti su pagarba 
žvelgti į gyvybės pradžią, nes 
jeigu jauni žmonės subręs 
cinikais, jie jau niekuomet ne
gerbs nei žmogaus, nei gyvy
bės; gal būt, kažkada, praradę 
visa tai, kas jų gyvenime buvo 
šventa, jie pasikėsins net prieš 
savo pačių gyvybę.

Kauniečiams be galo liūd
na, kad pastarosiomis dieno
mis Kaunas pagarsėjo, kaip 
sintetinių narkotikų gamybos 
centras. Pamišimas dėl pinigų 
verčia imtis labiausiai nusi
kalstamo verslo, kuris tiesio
giai tarnauja mirties kultūrai. 
Tuo metu, kai nusikaltėliai ga
mina žmogų žudančius kvai-

Mišias užbaigus, parapi
jos salėje vyko vaišės. Vaišių 
metu iš kunigų ir lietuvių 
bendruomenės atstovų nauja
sis kunigas Jonas išgirdo 
daug gražių sveikinimų, 
linkėjimų ir, visiems kartu 
giedant, — Ilgiausių metų.

Kun. Jonas priklauso Vil
kaviškio vyskupijai. Brookly
no vyskupijos vyskupui Tho
mas V. Daily sutikus, vysk. P. 
Baltakis jį paskyrė į lietuvių 
Apreiškimo bažnyčios artu
moje esančią Carmel parapi
jos bažnyčią, Brooklyn, NY. 
Kun. Jonas laisvai kalba 
lietuviškai, angliškai, ispaniš
kai ir portugališkai. Tokiu 
būdu, šalia Carmel parapijos, 
jis aptarnaus ne tik Apreiš
kimo parapijos lietuvius, bet 
jau joje prisiglaudusius ir 
ispaniškai kalbančius ben
druomenės tikinčiuosius.

Juan (Jonas) A. Dielini
kaitis gimė 1945 m., Buenos 
Aires, Argentinoje. Jo tėvai, 
emigrantai iš Lietuvos, Jonas 
ir Josefa Gudmonas Dielini- 
kaičiai. Jonui sulaukus vos 10 
metų, miršta jo motina. Jis 
lanko mokyklą. Įsigyja elektro
nikos inžinieriaus diplomą. 
Argentinoje pragyventi su 
sunkiai sergančiu tėvu buvo 
nelengva. 1976 m. jie abu iš

šalus, kai kurie įstatymų lei
dėjai jau planuoja priimti 
įstatymą, kad Lietuvoje būtų 
įteisinti taip vadinamieji leng
vieji narkotikai. Bandoma ar
gumentuoti, jog draudimais 
neapsiginsime, reikia narko
tikus legalizuoti, nes šitaip da
roma Europoje. Kaip šioje vie
toje nepaklausus, o gal reikėtų 
legalizuoti prekybą ir vogtais 
automobiliais, nes prekyba jų 
dalimis seniai legalizuota? Gal 
reikia legalizuoti prekybą mo
terimis, nes ir čia sunku kovo
ti su nusikalstamo pasaulio 
pionieriais?

Mirties kultūra su visomis 
savo apraiškomis yra pra
gaištinga net didelėms tau
toms, o ką bekalbėti apie Lie
tuvą. Gyvybės dienos proga 
maldaukime Dievo gailestin
gumo tiems, kurie, vaikydamiesi 
bjauraus pelno, žudo Lietuvos 
šeimas ir jaunimą, jos dabartį 
ir ateitį, kad jie surastų savo 
darbų pragaištingumą. Mal
daukime Dievo gailestingumo 
sau, jei kada nors nebuvome 
krikščioniškai principingi ir 
savo tylėjimu bei neveiklumu 
leidome šalia savęs bujoti mir
ties kultūrai.

Viešpatie, išmokyk mus 
pažinti, priimti ir vertinti gy
vybės dovaną. Padėk tėvams 
būti atviriems gyvybei, kad 
kiekvienas pradėtas kūdikis 
butų laukiamas ir mylimas. 
Išgydyk sielas, kurios buvo su
žeistos dėl netvarkingos mei
lės, padarytų abortų ir kitų 
nusikaltimų prieš gyvybę. 
Duok, Viešpatie, mums vi
siems drąsos skleisti tavo Gy
vybės Evangeliją, kad pasiek
tų kiekvieno mūsų tautiečio 
širdį ir protą.

Kunigystės šventimų momentas — giedant Visų Šventųjų litaniją .Darbininko” nuotrauka

vyksta į Braziliją. Ten, gavęs 
darbą „Eastman Kodak Bra- 
ziliero” bendrovėje, Brazilijoje 
užsibuvo net 20 metų. Pa
šaukimą į kunigystę Jonas 
jautęs jau ankstyvoje jaunys
tėje. Kad tas įvyktų, sąlygos 
nebuvo palankios. Miršta tė
vas. Jonas susitinka su Bra
zilijos lietuvių aplankyti at
vykusiu vysk. Paulium Bal
takiu. Vyskupo patartas vyks
ta į Lietuvą. Lietuvoje iš
buvęs 6 mėnesius, pasitobuli
nęs lietuvių kalboje, dabar jau 
pusamžis vyras, įstoja į 
Apostles College Seminary, 
CT, kur pasiruošė kunigystės 
tarnybai ir įgyvendino savo 
jaunystėje puoselėtą troškimą.

„Kažkaip Lietuvą aš 
myliu labiau negu kurį kitą 
kraštą. Mano gyslomis teka 
lietuviškas kraujas. Jeigu bus 
galimybė, norėčiau ir pasi
laidoti ten, iš kur yra kilę

LIETUVOS GANYTOJŲ LAIŠKAS TĖVO SEKMADIENIUI
Žydintį gegužį garbiname 

Švenčiausiąją Mergelę ir Mo
tiną Mariją, minėjome žemiš
kąsias motinas. Žalumai pa
siekus vasarišką vešlumą, 
suklumpame prieš begalinės 
didybės Švenčiausiąją Jėzaus 
Širdį ir nusilenkiame tėvui. 
Ne tik nusilenkiame, prisime
name mirusius tėvus, bet ir 
apmąstome skaudulius, dėl 
kurių krauju paplūsta Išga
nytojo Širdis, dėl kurių rauda 
vaikeliai ir ištrykšta slepiama 
vyriška žilagalvių ašara.

„Tėve mūsų”, — kreipia
mės visų krikščionių maldoje į 
Dangiškąjį Tėvą, prašydami 
paties reikalingiausio, mels
dami atleisti kaltes ir pasotin
ti. Tai, ką mums teikia Dan
giškasis Tėvas, augdami gau
name iš žemiškojo tėvo rankų. 
Jo raikoma kasdienė duona — 
tai ne vien kūno maistas. 
Skalsą simbolizuojančios rie
kės laužymas ir dalijimas yra 
šventas lietuviškos šeimos ri
tualas. Tėvas juo liudija rū
pestį vaikais ir motina, moko 
pagarbos darbui, byloja apie 
šeimos bendrystę ir vienybę, 
joje tarpstančią meilę ir pa
sitikėjimą. Tik šalia tikro vyro 
moteris ir vaikai jaučiasi 
saugūs. Patirdami tėvų meilę, 
jie išmoksta pasitikėti savimi 
bei kitais, įgyja brandžios 
asmenybės pagrindus. Ir vals
tybės galvos, ir visuomenės 
vadai turi visuomet atminti, 
kokia nelaimė, jei tėvas negali 
suteikti šeimai saugumo ir 
pasitikėjimo rytdiena.

Tėvo sekmadienį melski
me Dievo, kad kiekvienas tė
vas galėtų sotinti šeimą duo
na ir meile.

„Tėve mūsų... ir atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame...” Gyvename 
laiką, kupiną skausmingų pa
tyrimų. Vis daugiau tėvų ken
čia apleisti, negerbiami ir ap
lenkti padėkos, dar gausiau 
vaikų yra palietusi kūdikys
tėje patirta išdavystė, kai juos 
paliko patys artimiausi žmo
nės — tėvai. Kančios jūra, už
daras, ydingas pykčio ratas, 
žeidžiantis daugybę žmonių, 
gali būti pralaužtas tik meile 
ir atleidimu. Išmesti iš širdies 
išdavystės akmenį — neleng
va, reikia sukaupti begalę ge-

Vysk. P. Baltakis suteikia Kunigystės sakramentą .Juan (Jonui) 
Dielinikaičiui. „Darbininko” nuotrauka.

mano tėvai”, — išsireiškė kun. 
Jonas Dielinikaitis.

Kun. Jonas pirmąją šv. Mi
šių auką aukojo sekmadienį, 
gegužės 25 d., Carmel parapi-

ros valios ir atleisti, kad būtų 
atleidžiama.

Tėvo sekmadienį melski
me Dievo atleidimo ir susitai
kymo malonės.

„Tėve mūsų... Ir neleisk 
mūsų gundyti, bet gelbėk mus 
nūo pikto”. Postmoderniu va
dinamame, pasaulyje vyrams 
ir moterims iškyla aihės pa
gundų, pirmiausia individualiz
mo ir vartotojiškumo pagun
da. Tai pagunda gyventi tik 
sau, savo malonumui, igno
ruojant bendrąjį gėrį, pami
nant kitų, ypač silpnesniųjų 
teises, vertę bei orumą. „Indi
vidualizmas visada lieka ego
centriškas ir egoistiškas”, — 
sako Jonas Paulius II „Laiške 
šeimoms”. Išsikerojęs sava
naudiškumas, išnaudojimas, 
pinigų, prestižo bei sekso be 
meilės, atsakomybės ir įsipa
reigojimų siekis gniuždo Lie
tuvos visuomenę. Šventasis 
Tėvas ragina suvokti, kad mus 
ištikusi „sunki tiesos krizės 
forma, pasireiškianti sąvokų 
krize. Ar žodžiai ’meilė’, 'lais
vė’, 'nesavanaudiška dovana’ 
ir net 'asmuo', ‘asmens teisės' 
išreiškia tikrąją savo esmę”, 
— klausia popiežius. Palai
dumas vadinamas laisve, iš
naudojimas ir gyvenimas su
sidėjus — bandomąja santuo
ka, moters ir vyro pavertimas 
sekso objektu laikomas as
menybės raiška ir asmens tei
se, o tėvystės stebuklas — 
sunkia ir nepakeliama našta,

IŠNUOMOJA

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
I mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758

Tel. 630-910-0644, Jana.

SIŪLO DARBĄ
VVanted. Janitor to clean halls. cnt 
grass. shovel snow <V other tasks.

Call 773-581-7883.
Handy man vrunted. To do pluin- 
bing. carpentry and other interior 
esteriui' repairs. Call 773-581-7897

„Draugo" skelbimų

skyrius

Tel. 1-773-585 9500

jos bažnyčioje, Brooklyn, NY. 
Tos bažnyčios klebonas Joseph 
Fonti yra lietuvių Apreiškimo 
parapijos administratorius.

P. Palys

nepageidaujamu „laisvos” sek
sualinės veiklos rezultatu.

Tėvo sekmadienį melski
me, kad Dievas apsaugotų 
mūsų vyrus ir mūsų vaikų tė
vus nuo šių pagundų, gelbėtų 
nuo išvirkščios doros sklei
džiamo pikto.

Pasaulis sutvarkytas pa
gal pusiausvyros dėsnį. Vyro 
ir moters slėpinys tai liudija. 
Vyrai ir moterys, vienodai 
vertingi ir skirtingi, pratęsia 
Kūrėjo darbą, pakviesdami 
gyvenimui naujus žmonijos 
narius. Įsigalėjęs lygių gali
mybių principas, profesinės 
karjeros, visuomeninio vaid
mens siekiančių moterų gausa 
ne tik nesumažino tėvo vaid
mens šeimoje, bet, priešingai, 
skatina jį imtis didesnės atsa
komybės už vaikų auklėjimą, 
nuolat dalyvauti, svarstant 
dažnai ne tokias jau mažas 
mažųjų problemas. Kiekvie
nam žmogui dovanota laisvė ir 
pašaukimas. Greta pašauki
mo šeimai, yra pašaukimas 
kunigystei ir vienuolystei. 
Dvasios tėvai, kunigai bei vie
nuoliai gali ir turi būti tėvais 
daugeliui tų, kuriuos tikrieji 
tėvai apleido ir išdavė. Jie 
žodžiu, pavyzdžiu ir pasišven
timu padeda vaikams suprasti 
vyro vaidmenį, atrasti ryšį su 
Dangiškuoju Tėvu, j kurį nuo
širdžiai šiandien ir kasdien 
kreipiamės — „Tėve mūsų”...

Lietuvos vyskupai

PASLAUGOS
STATE FARM INSURANCE
AUK A K MUI JO. NAV1Ų. SV Eik VI I K

IR GYVYBĖS DRAl DEVIAN
Agentus l-'rank Zupolis ii Oll Mgr. 

Auksė S K.ute kalba lietmiškui.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654

Taupykite pinigus —- kalbėkite 
mobiliaisiais.

Telefonas nemokamai.
3,000 minučių bet kuriuo paros 

metu. l ik $49. 
lel. 847-208-1 III (24 sal.l

I V ĮSOM E

SKALBIMO MAŠINAS. 
SALDY I1 VI S. Šll.bYMO 

SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 
vėsinu ves.
II. DECKYS 

I EI.. 773-585-6624.



Seimas raginamas ištirti sprendimą perduoti 
Latvijai buvusį omonininką

Atkelta iš 1 psl.
nes ji gali sukelti ir tarptautinį 
rezonansą, ko nenorėtų Rusija”, 
piktinosi V. Landsbergis.

„Toje įstaigoje, kuri, iš tik
rųjų, yra omonininkų globos 
draugija, kažkas turi aiškią įta
ką, kad omonininkai būtų pa
leisti”, pažymėjo konservato
rius, kalbėdamas apie Generali
nę prokuratūrą.

Nuo opozicinės frakcijos 
atstovo kliuvo ir teisėjams, priė- 
musiems sprendimą nutraukti 
I. Gorban suėmimą.

Teismas gegužės pabaigoje 
patenkino prokuratūros prašy
mą nutraukti iki birželio 21 d.

Irake dirbs Lietuvos įmonės „Montuotojas” 
specialistai

Atkelta iš 1 psl.
Pasak Lietuvos statybinin

kų asociacijos prezidento Adak- 
ro Šeštakausko, dauguma lietu
vių įmonių, pareiškusių norą 
dirbti Irake, vis dar laukia pa
siūlymų. „Kol kas vienintelis 
‘Montuotojas’ sulaukė pasiūly
mo dirbti. Tačiau užsiregistravo 
ir daugiau didžiųjų šalies staty

Lietuva ir Vengrija siekia aktyvaus 
bendradarbiavimo

Atkelta iš 1 psl.
ir procesus, keistis patirti

mi naujose — Europos Sąjungos 
ir NATO — srityse”, sakė K. 
Szili, pabrėždama, kad Vengrija 
su Lietuva mielai pasidalins 
savo sukaupta narystės NATO 
patirtimi.

K. Szili pabrėžė, kad atvy
Šnipinėjimu kaltintas šiaulietis pripažintas 

kaltu ir paleistas į laisvę
Atkelta iš 1 psl.

Po teismo E. Joniką aiškino, 
kad šią bylą suorganizavo ko- 
rumpuoti pareigūnai, apie ku
riuos jis, dirbdamas STT, rinko 
informaciją. Vyras teigė, kad, 
per daugiau kaip dvejus metus 
sėdint už grotų, jam pašlijo 
sveikata ir kad dabar turės gy
dytis.

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) ir Generalinės 
prokuratūros pareigūnai E. Jo
niką sulaikė 2001 metų gegužės 
21 dieną po pusę metų truku
sios operacijos, įtarus šnipi
nėjimu bei ketinimais perduoti 
valstybės paslaptį sudarančias 
žinias užsienio valstybės žval
gybai.

Kaip tada teigė VSD gene
ralinis direktorius Mečys Lau
rinkus, E. Joniką buvo sulaiky
tas VSD darbuotojų, kaip su
rinkęs valstybės paslaptį suda
rančios informacijos ir užmez

Lietuvos bankas parduoda aukso ir sidabro 
dirbinius

Atkelta iš 1 psl.
tai tikriausiai kaip muziejinė 
vertybė.

Geresnių laikų dar laukia 
vadinamasis Blokados fondas 
— ųž Lietuvos gyventojų 1990 
metais paaukotus pinigus vals
tybės nupirkti 26,700 juvelyri
nių dirbinių — aukso žiedų, 
apyrankių, auskarų ir kitų pa

Valstybė turėtų
daugiau pinigų skirti pensijų reformai

Atkelta iš 1 psl.
Pirmadienį ji susitiko su 

TVF misijos Lietuvoje vadove 
Patricia Alonso Gamo, kuri do-, 
mėjosi pensijų sistemos refor
mos Lietuvoje ilgalaikiu pasto
vumu.

Nuo šių metų gegužės 1 d. 
pagrindinė pensija Lietuvoje 
padidėjo 5 litais iki 152 litų, o 
draudžiamosios pajamos nuo 
liepos 1 d. turėtų padidėti 15 li
tų iki 901 lito.

TVF žinovų nuomone, sie
kiant, kad ateityje „Sodros” įsi
pareigojimai mažėtų, dirbančių 
žmonių dalyvavimas antroje 
pensijų reformos pakopoje turė
tų būti privalomas. Anot jų, gal
būt šioje pakopoje pirmiausia 
turėtų dalyvauti tik tie, kurie 
ateina į darbo rinką.

Tuo tarpu privačių pensijų

paskirtą suėmimą. To reikėjo I. 
Gorban perdavimui Latvijai, 
kur jis yra kaltinamas valstybi
niais nusikaltimais.

V. Landsbergis paragino 
prezidentą Rolandą Paksą pa
reikalauti pasiaiškinti teisėją, 
nusprendusį nutraukti I. Gor
ban suėmimą.

Praėjusią savaitę preziden
tas R. Paksas, susitikęs su ge
neraliniu prokuroru, prašė pas
tarojo neskubėti perduoti I. 
Gorban Latvijai.

Pasak generalinio prokuro
ro, I. Gorban turėtų būti per
duotas Latvijai iki birželio 10 
dienos.

bos kompanijų — ‘Eikos staty
ba’, Panevėžio statybos trestas 
ir kiti”, teigė A. Šeštakauskas.

„Montuotojas” pernai pasie
kė 50.187 mln. litų apyvartą — 
17 proc. didesnę nei 2001 m. 
(42.88 mln. litų). Bendrovė per
nai uždirbo 1.534 mln. litų gry
nojo pelno - 1.5 karto daugiau 
nei 2001 m. (1.047 mln. litų).

kusi į Lietuvą įsitikino, jog 
Vengrija ir Lietuva turi daug ką 
panašaus. „Jūsų valstybė — 
nuostabi. Lankydamasi Lietu
vos miestuose, įsitikinau, kad 
mūsų problemos yra bendros, 
jaučiausi kaip namuose”, sakė 
Vengrijos parlamento vadovė.

gantis ryšius su kitų valstybių 
specialiosiomis tarnybomis.

Pasak kai kurių šaltinių, 
šiaulietis Rusijos diplomatu ap
simetusiam vyriškiui perdavė 
slaptą vidaus reikalų ministro 
įsakymą dėl agentų verbavimo 
bei mokėjimo už informaciją, 
Taip pat buvo perduotas ir neva 
korumpuotų Lietuvos pareigū
nų sąrašas.

Anksčiau E. Joniką buvo 
apkaltintas valstybės išdavimu, 
tačiau pernai vasario pradžioje 
Generalinė prokuratūra šio kal
tinimo atsisakė nesant nusikal
timo sudėties — tai yra neįro- 
džius, kad šis nusikaltimas 
buvo padarytas.

Kaltinimas buvo pakeistas į 
pasikėsinimą šnipinėti.

E. Joniką (anksčiau turėjęs 
pavardę Golovenkinas) STT 
Šiaulių skyriuje dirbo nuo 1997 
metų rugpjūčio 4 dienos.

puošalų.
Finansų ministerijos Vals

tybės fondų skyriaus viršinin
kas Antanas Makaveckas sakė, 
kad kol kas nėra sprendimo dėl 
jų pardavimo.

Prieš kurį laiką bran-1 
genybes norėta parduoti varžy
tinėse, tačiau vėliau šių planų 
atsisakyta.

fondų kūrimąsi Lietuvoje stab
do teisinės bazės nebuvimas — 
iki šiol nepriimti įstatymai ir su 
jais susiję poįstatyminiai aktai.

Pensijų reformos įstatymas 
numato, kad nuo 2004 m. sausio 
1 d. gyventojai ir toliau mokės 
įmokas „Sodrai” ir kartu galės 
dalį šių įmokų savanoriškai nu
kreipti ne tik į pensijų fondus, 
bet ir į gyvybės draudimo ben
droves.

Pagal įstatymą, pirmaisiais 
reformos metais įmoka kaupia
majam draudimui siektų 2.5 
proc. — tiek pat, kiek dabar so
cialiniam pensijų draudimui 
moka pats apdraustasis.

Kaupiamosios įmokos įkai
nis kasmet palaipsniui būtų di
dinamas po 1 procentinį punktą 
iki 5.5 proc. 2007 metais.

Trumpai apie viską
(Naudojantis „laetuvos ryto" <],K>, „Lietuvos tinių” (I.Ž), „ftestRililikos" (K). 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės tintų’ (VŽ) dienraščių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

* Nuo 15 iki 25 narių išsi
plėtusi Europos Sąjunga
turės savo prezidentą. Lietuvos 
pareigūnai pastebi, kad po 
Briuselyje vykstančiame Kon
vente dėl ES ateities pasiektų 
kompromisų prezidento įgalio
jimai nebus labai dideli, ir ben
drijoje išliks kiekvienos valsty
bės galimybės daryti įtaką 
sprendimų priėmimui. Kita 
vertus, nesugebėta apginti gali
mybės kiekvienai ES valstybei 
pusmetį pirmininkauti bendri
jai, kaip yra daroma dabar. 
Todėl neišsipildys Lietuvos vil
tys kada nors pirmininkauti vi
sai Europos Sąjungai.

* Lietuvoje nėra įteisin
tas privalomas medikų ir gy
dymo įstaigų draudimas, todėl 
nuo gydytojų klaidų nukentė- 
jusiems ligoniams sunku gauti 
žalos sveikatai atlyginimą. Pa
sak Lietuvos gydytojų sąjungos 
prezidento Liutauro Labanaus
ko, šiuo metu civilinės atsako
mybės draudimu yra apsidrau- 
dę apie 5,000 Lietuvos medikų, 
sąjungos narių. Vienas didžiau
sių draudimo privalumų — su
tartyje su draudimo firma nu
matytas jos įsipareigojimas iš
siaiškinti su nepatenkintu pa
cientu ir, nelaukiant teismo, iš
mokėti jam žalos atlyginimą. 
Lietuvai tapus ES nare, gydyto
jai nebegalės praktikuoti neap
sidraudę. Iki to laiko Lietuvos 
gydytojų sąjunga kartu su 
draudimo firmomis ketina pa
rengti gydytojų civilinės atsa
komybės modelį. (KD-Elta)

* Seime kalbama, jog už 
socialdemokratų paramą li- 
beraldemokratams Vilniaus 
mieste, pastarieji žada paremti 
valdančiąją daugumą Seime, 
ypač tuo atveju, jeigu imtų 
krikti socialliberalų frakcija. 
Be to, sklinda gandai, kad so
cialdemokratų vadovas, prem
jeras Algirdas Brazauskas ne
nori gadintis santykių su buvu
siu Liberalų demokratų vado
vu, prezidentu Rolandu Paksu, 
kuris, spaudos teigimu, prieši
nasi Artūro Zuoko sugrįžimui į 
sostinės merus. (KD-Elta)

* Praėjusį šeštadienį 
Niūronyse (Anykščių raj.) bu
vo minimas Arklio muziejaus 
25-metis. Čia vykusiose artojų 
varžybose pirmąją vagą arusį 
premjerą Algirdą Brazauską 
įnoringas arklys pargriovė į va
gą. Tačiau šis akibrokštas šven
tės nesugadino. Jubiliejaus pro
ga į Niūronis suvažiavo per 
10,000 žiūrovų. (LR-Elta)

IThere are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con
venience. Economy Extra, our new class of Service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. Ifs also the result of an enhanced ųuality of Service you‘ll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net

Ifs Scandinavian

* Viešosios nuomonės ty
rimų firmos „Baltijos tyrimai” 
atliktos apklausos duomenimis, 
premjeras Algirdas Brazauskas 
nebepatenka į palankiausiai 
vertinamų Lietuvos visuome
nės veikėjų dešimtuką. Per du 
mėnesius premjerą palankiai 
vertinančių piliečių skaičius 
sumažėjo 24 proc. — iki 44 
proc. Populiariausias Lietuvos 
politikas tebėra buvęs prezi
dentas Valdas Adamkus — jį 
palankiai vertina 78 proc. ap
klaustųjų. Nuo V. Adamkaus 
atsilieka humoristas Vytautas 
Šerėnas, kurį palankiai vertina 
74 proc. apklaustųjų. (LŽ-Elta)

* Lietuvos miškuose
siautėja miško vagių gaujos, 
turinčios organizatorius, vyk
dytojus, padėjėjus, taip pat ge
rai organizuotą miško vogimo 
sistemą. Miško kirtimui, me
dienos išvežimui per tarpinin
kus vadovauja užsakovas, ku
rio miške niekuomet nesutiksi. 
Viena tokios grupuotės gran
džių — 16 profesionalių kirtėjų 
brigada — sulaikyta Zarasų 
miškų urėdijoje. Aplinkos ap
saugos inspekcijos pareigūnai 
įsitikinę, kad tokias organizuo
tas gaujas gali sutramdyti tik 
Organizuotų nusikaltimų tyri
mų tarnyba ar kita kriminalinė 
policija. (R-Elta)

* Palangos pramoninėje 
zonoje atidaryta žuvies kon
servų gamykla „Baltijos delika
tesai”. Pastačius gamyklą, gru

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS

Dienraštis „Draugas” spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje Amerikoje.

„Draugo” spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 
laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais.
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo” 

spaustuvė negalėtų atlikti.
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo” spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos 
darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo” spaustuvės patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuvė 
gali Jums suteikti.

Remkite „Draugą”, kuris palaiko lietuvių kultūrinj 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo” spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, 
todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas”.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS

4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284

pė „Baltic Atlant” savo ranko
se sutelkė visą jūros skanėstų 
gamybos ciklą — noo žvejybos 
iki žuvų perdirbimo. Pasak į 
atidarymą atvykusių Latvijos 
žuvų perdirbėjų, gamykla yra 
viena tobuliausių Baltijos vals
tybėse, turinti puikias gamybos 
patalpas. (K-Elta)

* Nuolaidomis, akcijo
mis ir žaidimais lepinami 
vartotojai įsivaizduoja esan
tys protingi pirkėjai. Iš tikrųjų, 
kaip teigia specialistai, prekių 
pasirinkimą lemia į mūsų pasą
monę nutaikytos įtaigos tech
nologijos. „Žmonėms patinka 
manyti, kad jie sutaupo. Lietu
voje išpardavimai ir akcijos 
žaibiškai paplito. Tačiau tai — 
išsikvepiantis reiškinys”, tvirti
na Laisvosios rinkos instituto 
ekspertas Remigijus Šimašius.

(LŽ-Elta)
* Palangos policija keti

na padvigubinti automobilių 
ratų užrakinimo įtaisų skaičių. 
Tai reiškia, kad neleistinose 
vietose savo automobilius sta
tantys kurorto svečiai bus 
kruopščiai registruojami ir ne
gailestingai baudžiami.

(K-Elta)
* Lietuva pateko į inves

ticijoms patraukliausių te
ritorijų Europoje dvidešimtuką, 
išstūmusi iš jos Estiją, Belgiją 
ir Italiją. Pernai Lietuvoje 
paskelbta 20 užsienio investi
cinių projektų, 2001 m. jų buvo 
17. Valstybė pasiekė aiškios pa
žangos — patraukliausių inves
ticijoms teritorinių vienetų są
raše per metus ji pasistūmėjo 
per 9 vietas aukštyn iš 24-osios 
2001 m. iki 15-osios 2002 me
tais. (VŽ-Elta)
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At A
MARTYNAS KLEINAITIS
Mirė 2003 m. balandžio 13 d., St. Petersburg, FL. 
Gimė 1908 m. spalio 3 d.
Palaidotas šalia žmonos Evos, Englewood, New Jer

sey.
Liūdi duktė I. Girgis, žentas dr. A. Girgis, 

anūkė N. Dietrich ir anūkas R. Girgis.

„Panašiai, kaip padoriai praleista diena baigiasi
maloniu poilsiu, ,
taip ir doras gyvenimas — ramia mirtimi”.

Petras Babickas

At A
VIDAI JONUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui ALGIUI, 
dukrai KRISTINAI, sūnui JUSTINUI, motinai 
IRENAI KRIAUČELIUNIENEI, seseriai JOLI
TAI ir visiems artimiesiems. Liūdime kartu.

Jūrų skaučių „Nerijos” tuntas 
jūrų skautininkių, 

jūrų skautininkų „Grandis”

A f A
GINTAUTUI RAPŠIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą broliams 
RIMVIDUI ir VIDMANTUI RAPŠIAMS.

Dėdė Vincas, teta Onutė 
Rimantas, Vidmantas ir 

Rūta Bražiai

' At A
VIDAI JONUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų tunto 
nariams — vyrui br. ALGIUI ir sūnui br. JUSTI
NUI bei dukrai KRISTINAI ir visai šeimai.

Lituanicos tunto skautai

At A
VIDAI JONUŠIENEI

mirus, motiną IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ, 
seserį JOLITĄ, vyrą ALGĮ, dukrą KRISTINĄ, 
sūnų JUSTINĄ bei kitus artimuosius, nuo
širdžiai užjaučiame.

AL Montessori draugija

MUS VIENIJA LIETUVA
Atkelta iš 3 psl..
Pagaliau Vytauto Didžiojo 

universiteto rektoriui dr. Vy
tautui Kaminskui sutikus, per 
VDU sudėtyje veikiantį „Lie
tuvių išeivijos institutą” išei
vis istorikas galės būti pri
statytas Lietuvos nacionali
nei premijai. Būtinai pasirū
pinkime, kad šio pobūdžio 
dirbtinės biurokratinės kliū
tys išnyktų, kartu su tarpu
savio skirstymu į ,jūs” ir 
„mes”, kad visi kūrybiniai bei 
moksliniai laimėjimai Lietu
voje ir išeivijoje galėtų tilpti 
po viena lietuvių tautos lai
mėjimų skraiste.

Prieš vienerius metus JAV 
LB-nė į Manchester, MI, esan

DĖMESIO! DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS JUsų skelbimo išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 773S8S9SOO ar užsukti | DRAUGO 

administracija adresu 4S45 W. 63 St. Chicago, IL 60629.

čią stovyklavietę, pavadintą 
Dainavos vardu, sukvietė ke
lių dienų visuomeninio darbo 
konferencijai trijų emigra
cinių į JAV-es „bangų” jauni
mą. Atvykta tų, kurių prose
neliai atvyko dar caro laikais, 
karo politinių pabėgėlių atža
los, gausiai atstovauta jau iš 
dabartinės nepriklausomos 
Lietuvos atvykusiems. Daly
vavusieji priėmė viešą kreipi
mąsi i JAV LB Tarybą, kurio 
paskutinį sakinį pacituosiu: 
„Bendradarbiaujant ir atsi
žvelgiant į mūsų skirtumus, 
ieškokime bendro abipusio 
supratimo, nes mus visus vie
nija tas pats vienas brangus 
žodis Lietuva.

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ARTĖJA NEEILINĖ SUKAKTIS
Amerikos legiono Da

riaus-Girėno posto vadovybė 
anksčiau rūpindavosi kasme
tiniais Dariaus ir Girėno 
transatlantinio skrydžio pa
minėjimais. Ilgainiui mūsų le
gionieriai pritilo. O neseniai ir 
jų pačių pastatyti namai, ku
riais naudodavosi ir kitos 
lietuvių organizacijos, buvo 
parduoti, pateko į kitataučiu 
rankas. Retėja legionierių ei
lės. Daugumos veteranų kelio 
galas ten, iš kur nebesugrįžta
ma. Prieauglio, deja, nėra. 
Tad neatrodo, kad jie imtųsi 
pastangų pasirūpinti šieme
tinio paminėjimo rengimu. 
Todėl imkime ir prisimin
kime ankstyvesnius laikus, 
anksčiau jų surengtus Da
riaus ir Girėno žygio paminė
jimus.

Štai 1952 m. liepos 13 d. 
buvo iškilmingai paminėta 19- 
oji skrydžio sukaktis. Rengėjai 
anglų kalba išleistame žinia
raštyje (News Letter) pranešė,

kad rengiamose iškilmėse da
lyvaus ir kalbas pasakys JAV 
senatoriai Douglas ir Dirksen, 
Čikagos miesto meras Ken- 
nelly, Lietuvos konsulas Dau- 
žvardis ir kiti. Taipgi rašoma, 
kad eitynėse (parade) daly
vaus Amerikos legiono postų, 
JAV skautų, Kolumbo Vyčių, 
Raudonojo Kryžiaus savano
rių ir kitų organizacijų viene
tai. Rašoma, kad dalyvaus ir 
gros keli orkestrai, net JAV 5- 
osios armijos orkestras. Eity
nes, kurios prasidės prie Wes- 
tern Avenue ir 69-os gatvės, o 
baigsis prie California Avė. ir 
Marąuette Rd. sankryžos, 
tvarkys Čikagos miesto polici
jos pareigūnai.

Be to, pranešama, kad prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, 
vadovaujant prof. Anthony 
Pociui, 12-kos Čikagos lietu
vių bažnyčių jungtinis choras 
dainuos patriotines dainas, o 
„Dainavos” ansamblio tauti
nių šokių grupė ir kankli-

Dariaus ir Girėno paminklo detalė Čikagos Marąuette Parke.
Rūtos Daukienės nuotr.

. ATEITININKŲ ŠVENTĖS 
LEMONTE

Skaistės Prielaidaitės, Kauno Grušo vid. mokyklos 7 klasės mokinės pie
šinys, pavadintas „Jie amžinai gyvi”. Piešinys yra iš Čikagos „Čiurlionio” 
galerijoje suruoštos parodos. Zigmo Degučio nuotr.

ninkai atliks jiems skirtą me
ninės programos dalį.

Tuokart buvo sudaryta 
gausus (33 asmenų) iškilmių 
rengimo komitetas. Kone visi 
šio komiteto nariai jau Ana
pus. Bene tik du belikę gyvųjų 
tarpe: tai Anthony J. Rudis ir 
Vytautas Radžius.

1952 m. Dariaus-Girėno 
postui vadovavo John L. 
Paukštė. Posto direktorių ta
rybai pirmininkavo Alfonse 
Wells.

Iš tėvynės ateinančiomis 
žiniomis, šiais metais ketina
ma išskirtinai švęsti Dariaus 
ir Girėno skrydžio 70 metų 
sukaktį. Numatomi paminėji
mai ir kitose lietuvių gyvena
mose šalyse. Pavyzdžiui Len
kijoje, Mylibov (buvusiame 
Soldino mieste) 3-iajam licėjui 
(gimnazijai) bus suteiktas 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno vardas. Tokį nutarimą 
padarė licėjaus pedagogų ta
ryba ir moksleivių savivaldy
bė. Lietuvių lakūnų vardo 
suteikimo gimnazijai iškilmės 
bus birželio 12 d.

Na, o kas gi bus Čikagoje? 
Mūsų žiniomis, Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba yra

vienintelė organizacija, kuri 
ryžosi surengti paminėjimą. 
Numatoma pasimelsti baž
nyčioje, padėti vainiką prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, o 
paskui, susirinkus Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, prisiminti pfieš 70 metų 
Dariaus ir Girėnb atliktą žygį.

Vytautas Mikūrtas, ilga
metis Vydūno fondo pirmi
ninkas, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro Pasaulio 
lietuvių archyvui (PLA) per
davė įvairios vertingos seno
sios ir dabartinės periodikos, 
pvz., „Eglutę”, „Pelėdą”, „Li- 
tuanus”, įvairių Vokietijoje 
leistų leidinių. Dovanotieji 
numeriai papildė PLA Pe
riodikos archyvo katalogą, 
kuris aukotojų dėka nuolat 
gausėja. Taipgi kreipiamės į 
visą lietuviškąją visuomenę - 
jeigu turite senesnių laikraš
čių, žurnalų ar kitokių leidi
nių, būsime labai dėkingi, jei 
paaukosite juos LTSC ir taip 
prisidėsite prie lietuvybės 
puoselėjimo.

Skambinti Skirmantei 
Miglinienei tel. 773-434-4545 
arba kreiptis į Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą 5600 
S. Claremont Avė., Chicago,

Praėjusį sekmadienį, bir
želio 8 d., Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre ir Ateitininkų 
namuose, vyko net du ateiti
ninkų renginiai - Šeimos 
šventė Pasaulio lietuvių cen
tre ir Ateitininkų namų gegu
žinė ąžuolyne. Šventės mara
tonas prasidėjo jaunimui skir
tomis šv. Mišiomis Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, kurias aukojo kun. 
Algirdas Paliokas. Po to vyko 
iškilmingas posėdis, jau-nuči- 
ai ateitininkai davė įžodį. 
Džiaugsmingai šventės daly
vių buvo priimtas moksleivių 
ateitininkų suvaidintas vaidi
nimas „Juozas”.

Po to, 12 vai., visa ši graži 
draugija perėjo į Ateitininkų 
namus, kurių ąžuolyne vyko 
metinė gegužinė. Žmonių bu
vo labai daug, maistas buvo 
geras, viena bėda, kad buvo 
užsakytas ne pats geriausias 
oras. Pietų įkarščio metu, jau 
pradėjus groti A. Barniškio 
muzikantams, pradėjo pliaup
ti lietus, visus dalyvius su
ginęs į rūmus. Bet, atrodo, visi 
savo tikslą pasiekė - rengėjai 
susilaukė gausių svečių, o 
atvykusieji susitiko pažįsta
mus, su jais pabendravo rūmų 
salėse prie stalų ir viską ap
tarė. O smagiausia, žinoma, 
buvo jaunimui, kurio visuose 
kampuose knibždėjo ir klegė

jo. Buvo malonu girdėti, kad 
mažiukai ir paaugę stengėsi 
kalbėti tik lietuviškai, matyt, 
tokia jau,šių namų taisyklė.

Ateitininkų namų raštinė
je sutikau nusiplūkusią nuo 
darbų šios šventės vieną iš 
rengėjų - Ateitininkų namų 
kopirmininkę Vidą Maleiš- 
kienę. Ji papasakojo apie šio 
ateitininkų centro darbus ir 
rūpesčius. Į klausimą, kaip 
laikosi Ateitininkų namai, ji 
su įsitikinimu pasakė: „Neblo
gai. Gyvename iš renginių, 
gauname aukų, rengiame lote
rijas, siunčiame kalėdinius 
atvirukus, tikimės palikimų. 
Visa tai duoda lėšų. Renginių 
vyksta nemažai, nes čia ką 
nors rengti yra labai pigu. 
Ateitininkų šeimos čia rengia 
mergvakarius, krikštynas,. 
pirmosios komunijos šventes. 
Balandžio mėnesį kiekvienas 
savaitgalis būna užimtas. O 
kas nors vyksta čia beveik 
kiekvieną dieną. Nuo rugsėjo 
čia kaip prasideda maratonas, 
taip iki šio laiko - iki birželio 
pabaigos. Šiek tiek ramiau 
būna tik per patį vidurvasarį. 
Mūsų tikslas nėra sudėti mili
jonus, mūsų tikslas yra iš
laikyti! namus ateitininkams, 
ypač jaunučiams ir mokslei
viams, kad jiems nereikėtų 
ieškoti kur prisiglausti. Čia 
vyksta visas jų gyvenimas, čia

jų namai. Turime jiems ne 
mažą knygyną. Dabar, prieš 
šokių šventę, mūsų salėmii 
naudojasi šokėjai - repetuoji 
ir viršutinėje, ir apatinėje 
salėse. Tuose namuose nuolal 
vyksta judėjimas”.

V. Maleiškienės nuomone 
išlaikyti tuos namus nėra 
brangu ta prasme, kad valdy
ba dirba nemokamai, didžiau
sia bėda yra pats pastatas, 
kuriam nuolat reikia patai
symų. Pastatas labai senas. 
Rudenį uždengtas stogas, nes 
didžiojoje salėje jau buvo pra
dėję varvėti. Šią vasarą salėje 
bus sudėti nauji langai, ku
riems jau per 60 metų. „Vis
kas, kas sena, pajudinus su
byra. Todėl išlaidų labai 
daug”, sako pašnekovė.

Įdomu buvo sužinoti, kaip 
pati kopirmininkė įsijungė į 
šią veiklą. Ji, Vida Deveikytė- 
Maleiškienė, ateitininkė nuo 
pat moksleivės amžiaus - nuo 
11 metų. Studente būdama, 
tapo šatrijiete. Vėliau iš
tekėjusi, veikloje aktyviai 
nebedalyvavo, bet su Ateiti
ninkų namais ryšio nenu
traukė, čionai, ateitininkų 
būreliuose, užaugo jos vaikai. 
Sūnus ir po šiai dienai yra 
aktyvus ateitininkas, vedęs 
taip pat aktyvią ateitininkę iš 
Lietuvos. Dukra ištekėjo už 
skauto akademiko, gal todėl 
Ateitininkų namai ir ėmė 
artimai bendradarbiauti su 
skautais akademikais.

Audronė V. Škiudaitė

Kaip jau buvo pranešta,
š.m. gegužės 28 d. mirė prel. 
Vytautas Balčiūnas. Velionio 
pageidavimu, jo atminimui 
prašoma skirti piniginę auką 
Panevėžio vyskupijai paremti 
(tai buvo prel. V. Balčiūno 
vyskupija). Čekius rašyti ir 
aukas siųsti: Mrs. Nijolė 
Maželis, 842 S. Green Road 
#4, South Euclid, OH 44121.

Chicago Cultural Center
(77 E. Randolph Str.) Renais- 
sance Court Gallery penkta
dienį, birželio 13 d., tarp 5 ir 
7:30 vai. vak., atidaroma Al
gimanto Kezio foto paroda, 
pavadinta „Chicago — Archi- 
tectural Fragments” (Čika
gos architektūros nuotrupos). 
Paroda tęsis iki liepos 27 d.

Birželio 15 d., sekmadie
nį po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus (Brighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos kandą.

Birželio 15 d., sekmadie
nį, Tėvo diena. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje 10:30 vai. r. Mišiose 
melsimės už visus gyvus ir 
mirusius tėvus. Po Mišių pa
rapijas salėje bus pietūs ir prog
rama, kurioje dalyvaus akor
deonistas Vladas Saltonas ir Jū
ratė bei Rimas Grabliauskai. 
Visi laukiami ir kviečiami.

„Amžinasis Egiptas” — 
tai paroda Field (Gamtos) 
muziejuje. Išvyką į šią parodą 
ruošia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 
Birželio 11 d., trečiadienį, au
tobusas išvyksta iš Pasaulio 
lietuvių centro-9 vai. ryte ir 
sugrįš apie 3 vai. popiet. Vie
tas užsisakyti telefonais: 708- 
34607,56 arba 630-2430791.

Weideno stovyklos (Vo
kietijoje) mokinių ir mokytojų 
„Saulėlydžio rasa” susitiki
mas ruošiamas Darbo dienos 
savaitgalį (rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 1 d.) Čikagoje. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
Silvijai Baziliauskaitei Alek- 
siūnienei tel. 708-246-3277; 
arba laiškų: Silvija Aleksiunas, 8 
Hawthorne Sąuare, Indian 
Head Park, IL 605-4435; 
elaiškiu: silvija@att.net

Birželio 15 d. kviečiame 
visus į Gedulo ir Vilties die
nos paminėjimą, kuris pra
sidės 10:30 r. prie Motinos pa
minklo Pasaulio lietuvių cent
re. Padėsime gėlių ir sugie
dosime Lietuvos himną. 11-tą 
valandą Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje vyks 
šv. Mišios už žuvusius Sibiro 
tremtyje. Iš karto po šv. Mi
šių, t.y., 12 vai. p.p., bažny-. 
čioje vyks šiai dienai skirtas 
paminėjimas. Programą ves 
Jūratė Zubinienė. Pagrin
dinis pranešėjas - buvęs 
Sibiro tremtinys inž. Augis 
Venclauskas. Giesmes giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė, pa
rapijos choras atliks keletą 
giesmių, kankliuos kankli
ninkių ansamblis „Gabija”. 
Visi kviečiami į šį mums taip 
svarbų tautos genocido pami
nėjimą.

Jaunučių stovyklos tėve
liams! Svarbus pakeitimas 
dėl sekmadienio Mišių Dai
navoje birželio 15 d. Kadangi 
kapelionas atvyks vėliau ne
gu numatyta, tėvai, atvežę sa
vo vaikus į stovyklą, negalės 
su stovyklautojais išklausyti 
šv. Mišių. Vaikai dalyvaus 
Mišiose tik vėlai vakare. Ra
giname tėvus atlikti savo ka
talikišką pareigą prieš vyks
tant į stovyklą. Atsiprašome 
už nepatogumus.

„Seklyčioje” birželio 11 d., 
2 vai. popiet, trečiadienio po
pietės programoje paminėsi
me Baisųjį birželį. Kalbės Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio pirm. Algis Regis — 
tema: „Kaip Amerikos lietu
viai sutiko Rusijos invaziją 
Lietuvoje?” Meninę progra
mos dalį atliks Aldona Pan
kienė. Visi kviečiami dalyvau
ti ir kartu paminėti birželio 
14 d. trėmimus. Bus ir bendri 
pietūs. Atvykite.

Visi kviečiami į „Gran
dies” tautinio ansamblio kon
certą šeštadienį, birželio 14 
d., Pasaulio lietuvių centro, 
Lietuvių fondo salėje. Paben
dravimas ir pasisvečiavimas 
5:30 vai. vak., programos pra
džia 6:30 vai. v. Vietas užsi
sakyti, skambinant Loretai 
Jucienei te. 708-47^-8063 iki 
antradienio, birželio 10 d.

Lietuvių Bendruomenės 
ir ALTo ^Dicero skyrių valdy
bos praneša, kad Tragiškojo 
birželio minėjimas įvyks sek
madienį, birželio 22 d., tuoj po 
9 vai. r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos salėje, kalbės kun. 
dr. Kęstutis Trimakas ir pla
čiai supažindins su mūsų tau
tos kankinių istorija. Šis 
paminėjimas tebūna kiekvie
nam lietuviui labai svarbus 
— gausiai minėjime dalyvau
kime, tuo pagerbdami savo 
tautos kankinius.

AfA Algirdo Grigaičio 
mirties prisiminimas bus sek
madienį, birželio 15 d. Mišios 
bus aukojamos Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 9 
vai. ryte. Po Mišių Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse bus 
paminklo šventinimas. Šeima 
kviečia dalyvauti ir pasimels
ti už ata Algirdo sielą. Tą pa
čią dieną Mišios bus auko
jamos ir Senojoje Varėnoje.

DOVANOS KNYGŲ 
FONDUI

Aldona ir inž. Ramojus 
Vaitys, gyv. Highland Park, 
IL, visuomenininkai, XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo organizacinio komiteto 
nariai, Stasio Džiugo knygų 
fondui dovanojo daugiau kaip 
100 labai vertingų knygų 
lietuvių kalba. Knygos bus 
persiųstos į Lietuvą. Tenka 
paminėti, kad R. Vaitys buvo 
1985 m. MKS organizacinio 
komiteto pirmininkas, o 1989 
ir 1993 m. - MKS leidinių re
daktorius. Be to, jis reiškiasi 
kaip kompozitorius ir yra pa
rašęs 17 kūrinių fortepijonui 
ir chorui.

LIETUVIŠKAI
PARAPIJAI

MARQUETTE PARKE 
LEMTA DAR ILGAI

GYVUOTI

Didžiausios lietuviškos 
visoje Amerikoje, Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo, para
pijos, veikiančios Čikagoje, 
Marąuette Parke, parapijie
čiai labai aktyviai dalyvauja 
visuotinėje finansinėje kam
panijoje „Atnaujinkime savo 
Dievo namus, savo bažny
čias”. Kaip skelbia parapijos 
leidinėlis, per trumpą laiką 
jau surinkta arti pusės rei
kiamos sumos - 106,000 dol. 
O tai reiškia, kad lietuviška 
parapija gyva, stipri ir jai 
lemta tarnauti ir ateinančiai 
kartai. Marąuette Parko baž
nyčioje sekmadienio šv. Mi
šiose dalyvauja keli šimtai 
naujai iš Lietuvos atvykusių 
lietuvaičių.

„Draugo” inform.

REMKITE IR PLATINKITE KATALIKIŠKA SPAUDĄ!

Ateitininkų šventės akimirka

Dienos išvyką autobusu į 
Empress Casino — Joliet, IL, 
ruošia vyresniųjų lietuvių 
centras birželio 13 d., penkta
dienį. Išvyksime nuo „Sekly
čios” 9 vai. r., sugrįšime apie 
1:30 vai. popiet. Daugiau 
informacijos galima gauti tel. 
773-476-2655.

Skautai akademikai kvie
čia visus akademikus iš arti 
ir toli dalyvauti jubiliejinėje 
Karaliaus Mindaugo stovyk
loje, kuri įvyks Kalifornijoje, 
Holcomb Valley, rugpjūčio 
6-16 d. Užsiregistruokite iki 
birželio 15 dienos. Informa
cijos teikiamos ir registracijos 
formas galima gauti internetu:

Taip pat galima kreiptis į 
J. Kirvelaitį 708-301-0072. 
Jei nesate sumokėję nario 
mokesčio už 2003 metus, 
prašome jį nusiųsti Jennifer 
Antanaitytei: 927 N. Noble, 
Chicago, IL 60622 (mokestis yra 
20 dol.).

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL N0W 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL N0W paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

PLAUKIA AUKOS VIOLETOS URMANOS 
KONCERTUI SURENGTI

Stasė Semėnienė.

Violetos Urmanavičiūtės 
-Urmanos koncertui, kuris 
vyks rugsėjo 21 d. Morton 
gimnazijos Cicero, IL, salėje, 
surengti 500 dol. paaukojo vi
suomenininke, žurnaliste Stasė 
Semėnienė. Šią auką ji dedi
kuoja a. a. dipl. inž. Alfonso 
Semėno atminimui.

Stasė Semėnienė žinoma

SKELBIMAI

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės į Vidą Strazdienę, 
stovyklos vedėją vida@neringa.org 

Tel. 978-582-5592.

kaip BALFo veikėja - daug 
metų buvo Čikagos apygardos 
vicepirmininkė; viena iš 
Moterų federacijos Čikagos 
klubo steigėjų ir daug metų - 
pirmininkė; Amerikos lietu
vių architektų ir inžinierių 
sąjungos Moterų pagalbinio 
vieneto pirmininkė; iki šiol 
veikia Lietuvos Dukterų 
draugijoje ir Čikagos moterų 
klube. Lietuviškai skaitan
čioji Amerikos visuomenė 
Stasę Semėnienę pažįsta ir 
kaip puikią žurnalistę, 40 
metų redagavusią „Draugo” 
dienraščio skyrių „Moterų 
gyvenimas”. Dar ir šiandien 
laikraščio puslapiai ir redak
cijos stalčiai pilni Stasės 
Semėnienės straipsnių, kupi
nų naujų idėjų, originalių 
minčių. Iš jų tarsi vulkanas 
veržiasi dar neišeikvota kū
rybinė energija. Jos pavardę 
keletą kartų per metus pa
matysi po įspūdingais kelio
nių (kurias labai mėgsta) ap
rašymais, po giliamintiškais 
vedamaisiais, probleminiais 
straipsniais ir laiškais. Ji 
kaip koks barometras seka 
moralinį-etinį-patriotinį Lietu
vos ir išeivijos klimatą ir džiau
giasi kiekvienu vilties tei
kiančiu daigeliu, augindama 
jį Lietuvos ir lietuvybės ąžuolu.

Nuoširdžiai dėkojame Stasei 
Semėnienei už prasmingą au
ką ir linkime jai sveikatos, 
neblėstančios kūrybinės ug
nies.

JAV LB Kultūros taryba
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