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Lietuvos Centro sąjungos 
pirmininku tapo Romualdas 

Ozolas 
Vilnius, birželio 28 d. 

(BNS) — Šeštadieni Vilniuje 
vykusiame Centro Sąjungos 
(CS) suvažiavime jos pirminin
ku dvejiems metams išrinktas 
Romualdas Ozolas. 

Iš 179 delegatų R. Ozolo 
kandidatūrą palaikė 158, 18 
savo balsus atidavė kitam 
kandidatui - Vytautui Čiapui. 
Trys balsavimo biuleteniai 
buvo pripažinti negaliojan
čiais. 

Suvažiavime buvo panaikin
ta CS valdyba, o jos funkcijos 
perduotos komitetams bei 
trims vicepirmininkams. 

Romualdas Ozolas partijos 
suvažiavime kritikavo konser
vatorių ir krikščionių demo
kratų vyriausybę. „Ryškių pa
gerėjimų, kurių buvo žadėta 
per rinkimus, nematyti", sake 
jis. 

Anot jo, dabartinė vyriau
sybė pagerino biudžeto surin
kimą, tačiau nepagerino pa

ties biudžeto, kuris jau nebea
titinka visuomenes sandaros. 

Svarbiausiais Centro sąjun
gos uždaviniais jis laiko ūkio 
sistemos pakeitimą, pasiren
gimą naujam teisėtvarkos ir 
teisėsaugos reformos etapui, 
pensijų sistemos keitimą, jau
nimo auklėjimą, daugiavaikių 
šeimų rėmimą. 

Kalbėdamas apie tarptau
tines aktualijas, R. Ozolas tei
gė, jog yra paaiškėję, kad Lie
tuva į Europos Sąjungą bus 
pakviesta ne anksčiau kaip 
2002 metais, o į NATO — dar 
vėliau. 

Centro sąjungos padėtį Lie
tuvos politiniame gyvenime 
per pastaruosius 2 metus R. 
Ozolas įvertino kaip labai 
smarkiai pagerėjusią. Išaugo 
Centro atstovų skaičius Seime 
ir savivaldybėse, Centro są
jungos frakcija Seime tapo 
trečia pagal dydį. 

Vatikanas. Sekmadienį Romoje, Šv. Petro bazilikoje, dwi -imt devyniems katalikų vyskupams iš Afrikos, Azi
jos, Australijos, Europos ir Amerikos popiežius Jonas F>u!ius II padovanojo vilnonius šalikus, vadinamus 
„pallium", simbolizuojančius šventiko galią arkidiecezije- Tradicija dovanoti „pallium" siekia 4-ąjį amžių 
Kiekvienais metais, minint apaštalus šv. Petrą ir Povilu yskupai yra apdovanojami popiežiaus palaimintai
siais šalikais. Šiemet šias dovanas gavo du Amenkos arkiv -kupai — Čikagos arkiv. Frances George ir Denver 
arkiv. Charles Chaput. 

Nuotr.: Popiežius Jonas Paulius II (dešinėje apjuosė Č Kagos arkivyskupo Frances George kaklą palaimin
tuoju „pallium" 

Centro sąjunga Valdą Adamkų 
iškėlė kandidatu į prezidentus 

Seimas įvardijo nukentėjusiais 
nuo okupacijų vadintinus 

asmenis 
Vilnius, birželio 30 d. (BNS) persekioti, negalę;-; įgyti mok-

Vilnius. birželio 28 d. 
(BNS) — Centro sąjungos ' CS I 
suvažiavimas vienbalsiai nu
tarė kelti Valdo Adamkaus 
kandidatūrą žiemą vyksian-
tiems Lietuvos prezidento rin
kimams. 

Iš 209 delegatų šeštadienį 
vykstančiame CS suvažiavime 
dalyvavo 184. 

Pristatydamas V. Adamkaus 
kandidatūrą, CS valdybos pir
mininkas Egidijus Bičkauskas 
sakė, kad Lietuvai reikia 
žmogaus, galinčio į jos ateitį 
pažvelgti iš šalies ir a tme
tančio dabar vyraujančius ste
reotipus. 

Pasak E. Bičkausko, V. 
Adamkus pažįsta gyvenimo 
tikrovę, o susipažinti su ja 
išsamiau jam padės CS. 

E. Bičkauskas įsitikęs. kad 
pagal dabar galiojančius įsta
tymus kliūčių kandidatuoti į 
prezidentus V. Adamkui nėra. 
Jis sakė, kad anksčiau cen
tristų siūlytos, tačiau Seimo 
nepatvirtintos Konstitucijos 
pataisos nebuvo susijusios su 
būsimąja prezidento rinkimų 
kampanija. „Šitą temą galų 
gale reikia baigti", pažymėjo 

Ko nuogąstauja 
užsienio lietuviai? 
Vilnius, birželio 27 d. f Eltai 

— JAV Lietuvių bendruo
menės nariai baiminasi, jog iš 
Lietuvos Kultūros ministerijos 
išėjus daliai jos vadovų ir spe
cialistų, sutriks pasirengimas 
bendriems projektams. Tai 
birželio 27 d. Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje pa
reiškė Seimo ir JAV LB komi
sijos vadovas Donatas Skučas. 

Didžiausias bendras Kul
tūros ministerijos ir JAV LB 
projektas yra kitu metų 
birželį-liepą Vašingtone vyk
siantis folkloro festivalis. 
Jame turėtų dalyvauti ir Lie
tuvos folkloro kolektyvai. JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkes Reginos Narušienės 
teigimu, Lietuvai yra labai 
svarbu tinkamai pasirodyti 
šiame renginyje. 

Pasiruošimas festivaliui bu
vo viena iš temų. svarstytų 
vi>a savaite vykusiuose Seimo 
ir JAV LB atstovų komisijos 
posėdžiuose. 

E. Bičkauskas. 
Savo programinėje kalboje 

centristų suvažiavime V. 
Adamkus pasiūlė sumažinti 
valdžios galias ir žymiai padi
dinti savivaldybių savaran
kiškumą. 

„Mes kuriame demokratinę 
valstybę, pilietinę visuomenę, 
todėl valdžios ir piliečių santy
kiai turi pasikeisti iš esmės", 
sakė jis. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
reali savivalda yra seniai lai
ko patikrinta visuomenės val
dymo tvarka. J is mano, kad 
aukščiausius savivaldos parei
gūnus — merus ir seniūnus — 
reikia rinkti tiesiogiai. 

Kandidatas į prezidentus 
teigė, kad valdžios galias rei
kia siaurinti ir kitose srityse 
bei sudaryti palankias sąlygas 
verslui Lietuvoje. V. Adamkus 
pabrėžė, kad tik pastovūs 
įstatymai ir efektyvi mokesčių 
sistema padės išvengti korup
cijos. 

„Prezidento statusas reika
lauja nebūti tik vienos partijos 
žmogumi", sakė išeivijos lietu
vis. Jis mano. kad prezidentas 
privalo pakilti virš partinės 
kovos kasdienybės. 

Kalbėdamas apie jo kandi
datūrą remiančią Centro są
jungą. V. Adamkus pažymėjo, 
kad ji turėtų tapti natūralia 
prezidento institucijos sąjun
gininke. 

V. Adamkus sakė, kad nie
kada nesijautęs emigravęs iš 
Lietuvos, o anksčiau jis Lietu
vai buvo naudingesnis, dirb
damas JAV Federalinės val
džios poste. 

Neseniai iš JAV valstybines 
tarnybos pasitraukęs V. 
Adamkus sakėsi norįs likusius 
metus dirbti Lietuvoje, nes
varbu, „ar užimant kokį postą 
politiniame ir ekonominiame 
šalies gyvenime, ar ne". 

Savo kalboje V. Adamkus 
prisiminė nepriklausomos Lie
tuvos prezidentą Kazį Grinių, 
su kurio šeima bendravo nuo 
pradžios mokyklos laikų. „Šį 
žmogų laikiau pavyzdžiu, pe
rėmiau jo gyvenimo filosofiją", 
sake gamtosaugininkas. 

72 metų V. Adamkus iš Lie
tuvos pasitraukė 1944 metais. 

Kol kas jo galimybes kandi
datuoti žiemą įvyksiančiuose 
prezidento rinkimuose tebėra 

— Seimas pirmadienį nustatė, 
kas Lietuvoje laikomi nuo 
1939-1990 m. okupacijų nu
kentėjusiais asmenimis. 

Už nukentėjusiųjų teisinį 
statusą apibrėžiantį įstatymą 
balsavo 75 Seimo nariai, prieš 
buvo 5 ir susilaikė 4 parla
mentarai. 

Parlamentarai ilgai ginči
josi dėl politinių kalinių ir 
tremtinių sąvokos, įvairių kitų 
represijas ir prievartą apibū
dinančių formuluočių. 

Galutinai nutarta, kad nuo 
okupacijų nukentėję Lietuvoje 
bus laikomi tie asmenys, kurie 
buvo okupacinių režimų įka
linti, ištremti arba neteko 
laisvės, taip pat buvo prievar
ta paimti į okupavusių valsty
bių karinius dalinius arba pri
verstiniams darbams, dėl poli
tinių ar kilmės motyvų buvo 

„Tauro" banko 
nuostoliai — apie 

60 milijonu litų 

slo arba dirbti pagal specialy
bę. Nukentėjusia;.- laikomi ir 
tie, kas žuvo nu o okupantų 
veiksmų bei tie, kurių artimie
ji yra suluošinti, praradę svei
katą ar turtą. 

Įstatymas apirr.a nacistinės 

okupacijas 1940-1941 m. ir 
1944-1990 m. 

Priimtu įstatymu apibrėžti 
asmenys turi teisę gauti įsta
tymo nustatytas socialinės rū
pybos bei kitas lengvatas ir 
valstybės paramą. 

Valstybės gynimo taryba 
susirūpino bankų įtaka Lietuvos 

saugumui 
Vilnius, birželio 30 d. 

(BNS) — Prezidento Algirdo 
Brazausko vadovaujama vals
tybės gynimo taryba pirma
dienį svarstė bankų patikimu
mo įtaką valstybės saugumui. 

Tarybos posėdyje, be jos 
nuolatinių nariu — Seimo pir
mininko, premjero, valstybes 
saugumo departamento, kraš
to apsaugos ir kariuomenės 
vadovų, buvo pakviestas ir 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reir.'ildijus Šarki
nas. 

Po posėdžio pareigūnai atsi
sakė informuot, apie jį žurna
listus, teigdam:. kad svarstytų Vilnius, birželio 30 d. (BNS) 

— Lietuvos bankas <LB) keti- . 
na paskelbti „Tauro" banko Į f į * , ! ^ f f S g f . ' ! * 
bankrotą. 

Pasak Lietuvos banko val
dybos pirmininko Reinoldijaus 
Šarkino, „Tauro" patikrinimo 

Ii dar labiau pakenkti jų pas
tovumui. 

Premjeras Gediminas Vag
norius pasakė, ^ad sutarta su-

rezultatą, rodo, jog bankas griežtinti baudžiamąja atsako 
yra nemokus, todėl LB kreip
sis į teismą dėl bankroto bylos 
iškėlimo. Jis teigė, jog „Tauro" 
nuostoliai vertinami maždaug 
60 mln. litų, nors jis ir nematė 
galutinių išvadų. 

Lietuvos bankas dar ieško 
kandidato į „Tauro" banko ad
ministratoriaus vietą. 

Nepaisant "Tauro" akcinin
kų sprendimo pasiūlyti skelbti 
banko bankrotą, centrinis 
bankas mano, jog jis taip pat 
turi kreiptis į teismą, nes teis
mui reikalinga LB išvada apie 
..Tauro" nemokumą. 

Lietuvos bankas, kuriam 
..Tauras" dar liko skolingas 
apie 10.2 mln. litų. jau pradėjo 
pinigų susigrąžinimo procedū
rą. LB kreipėsi į antstolius, 
kad butu parduoti trys cen
triniam bankui užstatyti 
..Tauro" pastatai — pagrindi
nis pastatas Vilniuje ir filialai 
Jonavoje bei Klaipėdoje. 

mybe tų asmer.:, kurie paėmė 

Seimo pirmininkas už valstybės 
sienos sutvarkymą siūlo 

medkirčiams mišką 

neaiškios del teisinių ginčų, ar 
jis įvykdė sėslumo laikotarpio 
sąlygas. 

Viluius, >irželio 30 d. 
(BNS) — Seir.o pirmininkas 
Vytautas Lancsbergis pasiūlė 
nekasdieniškų sumanymų, 
kaip išspręsti nesutvarkytos 
Lietuvos rytir.es sienos pro
blemą, įtrauk tnt į tai sava
norius ir medk rčius. 

Pirmadienį ; įskelbtame pa
reiškime V. L idsberg i s sako. 
kad nelega ų migrantų 
„skverbimasis bei persiunti
mas i Lietuv. neturinčią jų 
sulaikymo ir i^iuntimo struk
tūrų, darosi gr smingas ir gali 
būti p a n a u o t a s padėčiai 
šalyje destabii zuoti". 

Seimo pinr ninkas ragina 
parengti prienones nelegalių 
migrantų kuo greitesniam iš
siuntimui atg. I bei užtikrinti 
valstybes sier.i apsaugą, kad 
jie negalėtų p; 'ekti į Lietuvą. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN. RIA tunų 
agentūrų pranešimais. 

Hong Kongas. Likus kelioms valandoms iki Hong Kongo 
perdavimo, JAV ir Didžioji Britanija kartu paragino Kiniją iš
saugoti šios Azijos ekonomines jėgainės laisvę, kai buvusioji 
kolonija pereis Pekino pavaldumui. Didžiosios Britanijos mini
stras pirmininkas Tony Blair pirmadienį pareiškė, kad nori 
kurti stiprius ir pastovius santykius su Kinija, tačiau pridūrė, 
jog Pekinas turi laikytis savo pažadų del Hong Kongo laisvių 
užtikrinimo. JAV ir Didžiosios Britanijos ministrai paragino 
..kaip įmanoma greičiau" po perdavimo surengti rinkimus, ta
čiau neužsiminė apie Kinijos paskirtojo vyriausiojo valdytojo 
Tungo Chee-hwa sekmadienį duoto pažado surengti rinkimus 
kitų metų gegužę. 

Pirmieji iš planuojamų įvesti 4,000 Kinijos liaudies išsiva
davimo armijos karių pirmadienį kirto Hong Kongo sieną, tie
sioginėje laidoje pranešė BBC televizija. Iki oficialaus buvusios 
D. Britanijos kolonijos perdavimo Kinijos pavaldumui likus 
mažiau nei 5 valandoms. Hong Konge tebevyko iškilmės, per 
kurias buvo nuleistos D. Britanijos ir Hong Kongo kolonijinė 
vėliavos. Per ceremoniją, kurią nuspalvino operos dainininkų 
ir šokėjų pasirodymai, pasisakė paskutinysis salos gubernato
rius Chris Patten ir Didžiosios Britanijos sosto paveldėtojas 
Wellso princas Charles. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin nusiuntė laišką 
Vokietijos įvykdytas Klaipė- Baltarusijos prezidentui Aleksandr Lukašenko ta proga, kad 
dos krašto okupaciją 1939 m. visos Rusijos strateginės raketinės kariuomenės formuotės jau 
bei Lietuvos okupaciją 1941- išvestos iš Baltarusijos teritorijos. Laiške sakoma, kad šiuo 
1945 m. ir Sovietų Sąjungos žingsniu abi valstybės patvirtino pasiryžimą vykdyti savo įsi-
įvykdytas Vilniaus krašto oku- pareigojimus stiprinti taiką žemyne. 

»''" J,f ' • " •' '""' £ l ' - u ' Vietnamas. JAV valstybės sekretore Madeleine Albnght. 
birželio 28 d. padedama naujojo JAV konsulato kertinį akme
nį, pabrėžė Amerikos siekį susitaikyti su Vietnamu ir užmiršti 
visas pokario skriaudas. Senosios JAV ambasados buvusiame 
Saigone, 1975 metais pasidavusio komunistinei Šiaurei, fone. 
valstybės sekretorė gyrė JAV ir buvusio jos priešo santykių 
plėtrą. Ji pasakė, kad naujasis konsulatas, dėmesį skirsiantis 
ekonominiams ryšiams bei turizmui, simbolizuoja ateitį. M. 
Albright taip pat nuvyko į Hanojų, kur apsilankė JAV įstaigo
je, ieškančioje 1.584 amerikiečių kareivių, dingusių per Vietna
mo karą. Čia ji pasakė, kad turi praeiti kiek laiko, kol pavyks 
n ^ n v š t i skausnunsrus karo orisiminšmus. 

Maskva. Kosminėje stotyje ,.Mir" ruošiamasi sunkiems re
monto darbams, kurie bus atliekami ir atvirame kosmose. Kos
monautai — JAV fizikas. 40 metų Michael Foale. įgulos vadas 
43 metų Vasilij Ciblijev ir skrydžio inžinierius 39 metų Alek
sandr Lazutkin ardo antraeilę įrangą perpildytoje kosminėje 
stotyje, kad turėtų daugiau vietos užsivilkti specialiems kostiu
mams. Kosminė stotis ..Mir" po susidūrimo su automatiškai 
valdomu krovininiu kosminiu laivu „Progress" neteko apie 40 
proc. elektros energijos stiprumo. Rusų kosmonautai specialius 
kostiumus turės užsivilkti išeidami į atvirą erdvę, kad pa
siektų „Spektr" modulį ir spektro įėjime įmontuotų specialią 
angą, per kurią elektros energija į stotį būtų kabeliais tiekia
ma iš modulio saulės baterijų. JAV kosminių skrydžių agentū
ros NASA pareigūnai sakė, kad angos nepavykus pritvirtinti, 
įgula turės palikti kosmini laivą. 

Hong Kongas. D. Britanijos ministras pirmininkas Tony 
Blair, užsienio reikalų ministras Robin Cook ir JAV valstybės 
sekretore Madeleine Albright nedalyvaus antradienio ryto ren
ginyje, norėdami išreikšti nepasitenkinimą nauju nerinktu 
Hong Kongo parlamentu, prisieksiančiu toje pačioje ceremoni
joje. 

Ryga. Šeštadienį Talsuose demonstruojant ugniagesių tech
niką, iš 20 metrų aukščio nukrito perkrauta keltuvo kabina su 
30 vaikų. Žuvo 8 vaikai, buvo sužeisti 22 . Pirmadienį Latvijoje 
paskelbta gedulo diena dėl šios tragedijos. Vyriausybe mano. 
kad buvo šiurkščiai pažeistos elementarios saugumo normos. 
„Neįtikėtina, kad keltuve, kuriame normaliomis sąlygomis tel
pa 4-5 žmones, buvo kelios dešimtys, nors ir vaikų", sakė mini
stras pirmininkas Anatolij Gorbunov. Latvijos vidaus reikalų 
ministras Dainis Turlajis. jausdamas savo asmeninę moralinę 
atsakomybę del vaikų žūties, pareiškė atsistatydinąs. 

Maskva Rusijos prezidentas Boris Jelcin savo dukterį Tat
janą Djačenko pirmadienį paskyrė oficialia Įvaizdžio kūrimo 
patarėja, pranešė Kremlių- Prezidento spaudos sekretorius 
Sergej Jastržembskij spaudos konferencijoje sake. kad 37 metų 
T. Djačenko bus atsakinga už prezidento įvaizdį. Ilgai lauktas 
paskyrimas įteisino prezidento jaunesniosios dukters vaidme
nį, kurj ji atliko nuo sėkmingos praėjusių metų rinkimų kam
panijos. 
Zurich Šveicaruos bankai susitarė įkurti nepriklausomą įrangą atsi vginant pačia me- . . . . .. ., t . , , • - - -j " , , ! - ^ - , i A ' i n n l i v , ™ ; - komisiją, tirsiančią pareiškimus Į Holokausto laiku turtą. 
trečiadieni pareiškė Šveicarijos Federalinio banko komisija 
Liepos 23 d. bankai paskelbs įšaldytų sąskaitų savininkų pa
vardes. 

kreditus ir iššvaistė lėšas ne 
pagal paskirtį. 

Valstybės vadovai taip pat 
tarėsi, kaip stabdyti „politi
zuoto" kapitalo atėjimą į Lie
tuvą ir kaip užtikrinti, kad del 
politinių, o ne komercinių 
priežasčių nemažėtų bankų 
saugumas. 

Sutarta padidinti teisėsau
gos institucijų vaidmenį, už
tikrinant bankų patikimumą. 
Jos labiau įtakos leidimų sky
rimą ir atėmimą, banko valdy
bos patvirtinimą. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
Lietuvoje pakanka įstatymų 
griežtai bankų kontrolei, te
reikia paskatinti ir prižiūrėti, 
kaip ta kontrolė vykdoma. 
„Matome, kad bet koks vals
tybės 'liberalizmas' šioje sri
tyje per brangiai kainuoja Lie
tuvai", sake premjeras. 

„Stokojant patikimos pasie
nio policijos, reikia laikinai 
įjungti kariuomenę, savano
rius. Stokojant valstybes lėšų 
įrengti sienos apsaugą, kur 
reikia iškirsti miško ruožus, 
tą galima būtų pasiūlyti miš
ko pramones kompanijoms, už 

džiaga". siūlo V. Landsbergis. 
VRM pasienio policijos de

partamento saugomą Lietuvos 
sieną iš Baltarusijos nuolat 
nelegaliai kerta ekonominiai 
bėgliai iš skurstančių Azijos 
valstybių, traukiantys per 
Lenkiją toliau t Vakarus 

Pabėgėlių registravimo cent
re Pabradėje, kur laikomi su
laikytieji nelegalai. jų dabar 
gyvena apie 800 — tai dukart 
daugiau, nei centras gali pri
imti. 

* P i r m a d i e n į S e i m a s su
darė komisiją Ignalinos ato
minės elektrines regiono pro
blemoms spręsti. įvairiu frak
cijų 12-kos narių komisijos 
pirmininku išrinktas konser
vatorius' Alfonsas Andriuške-
vičius. jį pavaduos liberaliu 
reformų frakcijos atstovas 
Kęstutis Trapikas. 

KALENDORIUS 
Liepos 1 d.: Palaimintasis Ju-

nipero Serra, Kalifornijos misijų 
steigėjas (1713-1784); Julijus. 
Regina, Gandrutis, Liepa. Taut-
nmas Kanados Diena Kanado 
je). 

Liepos 2 H.: Procesas. Rus 
tenis. Napoleonas, Lengvinas. 

S 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

AR ČIA TAIP KARŠTA? 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kai menopauzės sulauku
sios moters kraujyje moteriš
kas hormonas estrogenas su-
mažta žemiau normos, net 
moteriai nežinant ir nejau
čiant, jos specialios kūno dalys 
stoja darban pašalinti tokią 
netvarką. 

Tada viena smegenų dalis, 
vadinama hipotalamus ihypo-
thalamus> ima verste versti — 
vieną po kito signalus siųsti 
kiaušdėtems lovarams), kad 
jos nesnaustų — estrogeną pa
gaminusios į kraują išleistų. 

Bet kur tau: senstančios 
kiaušdetės j tuos hipotalami-
nius signalus senstančiai net
varkingai atsako: jų estrogeno 
gamyba ima labai svyruoti — 
tai gausiau, tai mažiau jo pa
gaminti ir t a s diena iš dienos 
kartojasi. Tai moterį labai 
vargina, kitą tiesiog iš proto 
varo. 

S m e g e n y s e t e rmos ta to 
n e t v a r k a 

Minėta smegenų dalis — hi
potalamus taip pat yra ir kū
no termostatas. Jo persisten
gimas sužadina be regulų mo
terims žinomus šilumos pyli
mus — tiesiog karščio bangų 
antpuolius. 

Pagal dabartinį medicinos 
aiškinimą, minėtas hipotala
mus pagamina adrenalinui 
panašią medžiagą, kuri padi
dina kūne medžiagos apykai
tą. Tas gali pagreitinti pulsą 
ir sukelti tokius naktinius 
prakaitavimus, kurie kiaurai 
permerkia ne tik baltinius, bet 
ir antklodes. 

Vienas lietuvis pensininkas, 
rietverdamas žmonos reikala
vimų, galvoja apie skyrybas. 
Mat jį. jo žmona taip vargi
nanti: — „Uždaryk langą — 
man šalta"; po keliolikos mi
nučių: — At ida ryk duris — 
man per karšta". Išaiškinus, 
kad čia nėra joks jos išmislas. 
o tikras gyvenimas — vyras 
aprimsta ir ryžtasi iškęsti 
tuos negerumus. 

įstaigoje bendradarbius per
spėjanti: JCitą savaitę 7 die
nas būsianti jautri". 

Trečia 47 metų sakanti, kad 
jos makšties sausumas yra jai 
didžiausias blogumas. Nuo 40 
metų jos amžiaus ją vargina 
nenormalios regulos: jos atsi
randančios kas 6. kas 3 ar kas 
2 savaites ir tęsiasi tai 10, tai 
12, tai 14 dienų. 

Kai kurių moterų gimdos 
raumenys netenka standrumo 
ir hormonai neduoda signalo. 
Tokias išgąsdina smarkus 
kraujavimas. Viena 45 metų 
sakanti, kad jai įstaigoje sto
vint, ima kraujas tekėti ant 
kojos. Ji nustemba: kas čia su 
manimi darosi — ar aš krau-

Amerikiečių seminarisų grupe iš Conception Ser 
dirbeti su jaunimu vasaros stovykloje, ruošiamoji. 

jėzuito kun. Rimo Gudelio. Seminaristai mokys ti< 
29 d. ir pirmas kelias dienas praleis, susipaiind. 

juoj'i? Kitos skundžiasi 
pimo nesulaikymu. 

51a-

85% m o t e r ų vargai 

Gyvenime apie 85% moterų 
vargina kai kurie menopauzi-
niai negerumai ir tas jų var
gas tęsiasi apie penkerius me
tus, o k?rtais ir dar ilgėliau. 

Ciba-Geigy vaistus gami
nanti bendrove suruošė be 
regulų 8 moterų menopauzi-
niais reikalais pokalbius. Kai 
kurios jų nevartojo estrogeno 
ir visos apsakė savo sielvartą 
su nepaprastu nuoširdumu, 
nusiminimu ir humoru. 

Viena 48 metų šitaip savo 
vargus apsakė. — „Turiu bai
sius galvos skausmus ir vidur
naktį prabundu šilumos išpil
ta. Aš ant naktinio staliuko 
laikau šaltą-drėgną rank
šluostį ir jį kloju ant sprando". 

Kita 43 metų prieš periodą 
esanti tiek jautri, kad savo 

iry Collt?ge pirin^ kartą $i:j vasarą išvyko Į i.u-tuvą pa-
•.ujamiestyje. netoli Rint-vr2u. $i stovykla ;kurta lietuvio 
. įkus katekizmo ir anglų kalbos Jie bus Vilniuje birželio 
su Lietuva, o liepos 3 d. išsiskirstys po paskirtas vietas. 

Nuotraukoje seminaristai prieš kelione į Lietuvą su Aušrele Sakalaite iš Omaha, N'E, kuri juos pamokė lietu
vių kalbos ir kun. Samuel Russell, O.S.B. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Riebioms y r a l engv i au 
i škentė t i m e n o p a u z ė s 

d i enas 

Ne visos moterys taip stip
riai skundžiasi. Riebios mote
rys geriau jaučiasi meno
pauzėje. Mat jų riebalai gami
na kitokios rūšies hormoną 
(estroną). Kitos nebūtinai nu
tukusios, irgi gerai jaučiasi 
menopauzėje. Jų kūne pasiga
mina hormono estrone, kai jų 
kiaušdetės sustabdo hormono 
estrogeno gamybą. 

Labai kilniais darbais užsi
ėmusios moterys mažiau varg
sta menopauzėje. Bet nemažai 
moterų kenčia per menopauzę 
nuo įvairių gyvenime pakaitų. 
Estrogeno sumažėjimas daž
nai eina kartu su daug kitokių 
pasikeitimų. Štai jau suaugę 
vaikai apleidžia namus. Šei
mos lizdas ištuštėja. Na, ir 
pati moteris taip patraukliai 
neatrodo, kaip anksčiau, o čia 
dar jos vyras ima žvalgytis į 
jaunesnes. Tokie pakitimai ar
tina nusiminimą — depresiją. 
Už tai. juo moteris savo gyve
nime jaučiasi vertingesne, 
daugiau reikalinga — tuo ji 
mažiau pajunta negerovių 
menopauzėje. Įstaigose dir
bančios moterys jaučiasi ge
riau, negu namuose esančios. 

Moteiį i š g ą s d i n a 
40-metinė m e n o p a u z ė 

Moteris nustemba, kai me
nopauzės negerumai ją užgula 
anksti, vos 40 metų sulauku
sią. Daugeliui menopauzė 
ateina sulaukus apie 51 metus. 
Daug moterų mažai žino apie 
menopauzę ir gydytojai šiame 
reikale nedaug padeda. Tik 
44% moterų yra patenkintos 
savų gydytojų joms teikiamais 
apie menopauzę paaiškini
mais. 

Dar neseniai gydytojai ma
žai domėjosi menopauze. Už 
tai tame moters gyvenimo lai
ke buvo klaidingai išaiškina
mi ir diagnozuojami moterų ci
kle atsiradę pakitimai. 

Net iki dabar artėjančios 

„Lietuvos Vaikų vilties" globojami vaikai Čikagoje — vieni baigia gyti po 
sunkių operacijų, kiti dar jų laukia. Iš kaires: Robertas. .Jolita, Judita ir 
Ramūnas 

GEGUŽINĖS 
PAMALDOS 

ATSTATOMOJE 
KAUNO KRISTAUS 

PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOJE 

Gegužės 10 dieną Kaune at
statomoje paminklinėje Kris
taus Prisikėlimo bažnyčioje 
pirmą kartą surengtos gegu
žinės pamaldos. Parapijos kle
bonas V. Brusokas akino para
pijos jaunimą ir visus tikin
čiuosius malda paremti bažny
čios atstatymą. Bažnyčia, 
pradėta statyti prieš karą 
kaip lietuvių tautos laisvės at
gavimo ir prisikėlimo pamink
las, 1940 metais buvo atim
ta, vėliau perduota Kauno 
radijo gamyklai. Tikintiesiems 
grąžintosios bažnyčios atstaty
mo darbus vykdo AB "Kaus
tą", kuriai šiuo metu talkina I 
vidaus kariuomenės pulko ka
riai ir Kauno policijos mokyk
la. Pasak paminklinės Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios 
darbų koordinatoriaus Remi
gijaus Visocko, iki Visų Šven
tųjų šventės tikimasi atkurti 
vidinę bažnyčios erdvę, kokia 
ji buvo 1940 metais. 
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KNYGOS „POKALBIAI 
SU ŠVENTUOJU 

AUGUSTINU" 
LIETUVIŠKASIS 

VERTIMAS 

Gegužės 14 dieną Vilniuje, 
Lenkijos Respublikos ambasa
dos Lenkijos institute, prista
tytas profesoriaus, teologijos 
daktaro, Lenkijos PEN klubo 
nario tėvo Jaceko Salij OP 
knygos „Pokalbiai su šven
tuoju Augustinu" lietuviškasis 
vertimas. Knygą iš lenkų kal
bos išvertė Marija Pašakins-
kienė. išleido „LOGOS" leidyk
la. JLOGOS" žurnalo vyr. re
daktorė ir knygos lietuviškoio 
leidimo iniciatorė Dalia Mari
ja Stančienė pasakojo apie 
bendradarbiavimą su tėvu J. 
Salij. prasidėjusį nuo Sinoki-
jos bei pirmosios Tomo Akvi
niečio mokyklos Kretingoje. 

Doc. Liutauras Degusis, 
apžvelgdamas naują knygą, 
pavadino ją „sielos archeologi
ja", atkreipė dėmesį į knygoje 

menopauzės kraujavimas pa
laikomas gimdos augliu (fib-
roidu) — kartais toks jis ten 
ir yra. bet dažnai ir nėra. Ge
rai nesuprantant menopauzes 
reiškinių, nereikalingai išvalo
mos gimdos ir jos išoperuo
jamos. 

Už tai čia Amerikoje viena iš 
keturių moterų įverčiama į 
chirurginę menopauzę, paša
linant gimdą ir kiaušdetės, 
užuot leidžiant moteriai na
tūraliai išgyventi menopauzę. 
Sėkmės. 

glūdintį paslapties momentą, 
pabrėždami-, jog „paslapties 
pripažinimai gali išgelbėti pa
saulį". Renginyje dalyvavo 
Lietuvos kultūros ministras, 
keletas kunigų, vienuolių, vi
suomenės atstovai. Tėvas J. 
Salij glaustai papasakojo ne
įprastą knygos atsiradimo is
toriją, ka i jam, tomistui, bi
čiulis netikėtai padovanojo 17 
tomų šv. Augustino raštų. 
1984 metais parašęs trumpą 
dialogą su Augustinu jis su
prato, kad .su šv. Augustinu 
kalbėtis lengva". Autoriui šv. 
Augustinas įdomus ne kaip 
„filosofinės minties skleidėjas, 
bet kaip tikėjimo skelbėjas". 
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BAŽNYČIA REMIA 
SOCIALINIU 

DARBUOTOJU 
RENGIMĄ 

Gegužes 16 dieną Vytauto 
Didžiojo Universiteto Socia
linės rūpybos profesinių stu
dijų centre buvo iškilmingai 
užbaigti socialinių darbuotojų 
vakariniai kursai, kuriuos 
lankė dvidešimt trys Kauno 
socialinių tarnybų darbuoto
jai. Tai ;au antroji taip moks
lus baigusių socialinių darbuo
tojų laida. Kursų dalyviai 
išklausė 88 valandų trukmes 
kursus, kuriuose jie buvo 
supažindinti su socialine poli
tika, darbo etika, socialinės 
rūpybos įstatymais, pagalba 
apleistiesiems vaikams bei se
niems žmonėms, šeimai. 
Rengti socialinius darbuotojus 
pradėta Lietuvos Caritas Fe
deracijos -niciatyva. Programą 
kelis metus finansavo Ameri
kos Vyskupų konferencija. 

Socialines rūpybos profesi
nių studi.;ų centro direktorius 
prof. Robert Constable, įteik
damas kursantams baigimo 
pažymėjimus, kalbėjo, jog so
cialinis darbas yra pats huma
niškiausias. Pasak jo, labai 
svarbu padėti kiekvienam 
ieškančiam pagalbos žmogui 
nežeminant jo orumo. Kursų 
baigimo proga surengtame va
kare dalyvavo Caritas direk
torė Albsr.a Pajarskaitė, Kau
no socialinės rūpybos skyriaus 
vedėja Valerija Petrušoniene, 
dr. Regina Kulienė, dr. Liucija 
Valčiuka:tė, dr. Winson Watt. 
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VILNIAUS JAUNIMAS 
ŠVENTĖ SEKMINES 

Gegužes 17-18 d. Bernar
dinų bažnyčioje vyko Sekmi
nių vigilija. Grupė — Juoda -
Balta" g>dojo, buvo aukoja
mos šv. Mišios, kuriose dau
giausia dalyvavo jaunimas. 
Kartu su Vilniaus kunigais šv. 
Eucharistiją šventė iš Kauno 

ir Kretingos atvykę tėvai 
pranciškonai. Šv. Mišių konce-
lebracijai vadovavo mons. K. 
Vasiliauskas. Džiaugdamasis 
jaunais žmonėmis, gausiai su
sirinkusiais į šv. Mišias, mon
sinjoras prieš palaiminimą 
sakė: „Nors ugnies liežuvių 
virš jūsų galvų nematau, 
tačiau tikiu, kad išeisite ty
resnėmis širdimis". Po šv. 
Mišių Lietuvos pranciškonų 
šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolo Lietuvoje delegatas 
kun. Benediktas Sigitas Jur-
čys pakvietė naktinei Švč. 
Sakramento adoracijai. Kitą 
dieną po šv. Mišių buvo su
rengta eisena į Trijų Kryžių 
kalną. 
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(USPS-Ul***) 
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Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays as well as 
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Penodical class postage paid at Chicago, IL and addiriorval mailing 
otficcs 
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesmnčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
]0 mokesti paiymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto 
metams V4 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40 00 
Tik ieitadieruo laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35 00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pairu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiertė 
Administratorius - Valentina* Krumplis 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

Gegužės 16-ąją Šiauliuose 
arkivyskupui Sigitui Tamke-
vičiui už ypatingu? nuopelnus 
pogrindžio sąlygomis leidžiant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką įteiktą Stasio Šal
kauskio premija. Ši premija 
skiriama kas dveji metai. 
Anksčiau ją buvo apdovanoti: 
filosofas Romualdas Ozolas, 
antropologas Arvydas Zygas ir 
menotyrininkas Vytenis Rim
kus. 

PAMINĖTAS PRELATO 
JONO KUČINSKIO-
KUČINGIO 60 METU 

KUNIGYSTĖS 
J U B I L I E J U S 

Gegužės 18 dieną, per Sek
mines, Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijoje paminėta 
parapijos klebono prelato Jono 
Kučinskio-Kučingio 60 metų 
kunigystės sukaktis. Per šv. 
Mišias kalbėjęs išeivijos vys
kupas Paulius Baltakis. OFM, 

pažymėjo, jog prel. J . Kučingio 
plataus masto ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo su lietuviš
komis organizacijomis dėka 
Los Angeles lietuvių bendruo
menė išaugo \ vieną iš gyvy
bingiausių visoje išeivijoje. 
Vyskupas dėkojo prelatui už 
visa, ką jis per 60 kunigystės 
metų padarė gero „Bažnyčiai, 
Lietuvai ir Amerikai". Ganyto
jas, kre ipdamasis į prelatą, 
linkėjo Dievo palaimos ir svei
katos, kad, anot jo, „dar ilgai 
galėtume džiaugtis Jūsų malo
nia draugyste". Prel . J . Ku
čingio kunigystės 60 metų ju
biliejus bus min imas šių metų 
liepos 27-ąją, per šv. Jokūbo 
atlaidus. Švėkšnoje, kur j is 
aukojo pirmąsias savo šv. 

Mišias 1937 metų birželio 6 
dieną. 
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ŠEIMOS IR VAIKŲ 
REIKALŲ KOMISIJOS 

P O S Ė D I S 
a> 

Balandžio 15 dieną įvyko 
pirmasis Lietuvos Respublikos 
Seimo naujosios Šeimos ir 
vaikų reikalų komisijos 
posėdis, kur iame Vyriausybės 
dėmesys buvo atkreiptas \ tai , 
kad dėl susidariusios sunkios 
ekonominės ir socialinės 
padėties, dėl moralinio nuos
mukio, alkoholizmo ir nar
komanijos daugėja nedarnių 
šeimų, blogėja vaikų 
priežiūra, kad vaikai dažniau 
tampa suaugusiųjų smurto bei 
seksualinio išnaudojimo auko
mis. Pasak posėdyje dalyvavu
sio Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos generalinio sekreto
riaus kun. Gintaro Grušo, ko
misija pageidavo, kad, spren
džiant vaikų apsaugos nuo 
smurto bei seksualinės prie
vartos klausimus, aktyviai da
lyvautų ne t ik valdžios įstai
gos, bet ir Bažnyčia bei nevy
riausybinės organizacijos. 

Kun. G. Grušas sakė, jog 
vaikų teisių klausimai visada 
rūpėjo ir rūpi Bažnyčiai. Pa
sak jo, Bažnyčia aktyviai dir
ba prevencinį darbą, kurio tik
slas stiprinti šeimas bei padėti 
joms t inkamai auklėti vaikus. 
Šiuo metu Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje įgyvendinamos jau
navedžių rengimo santuokai 
vienas iš uždavinių yra iš
ryškinti šeimos vaidmenį vi
suomenėje. Kun. G. Grušas 
akcentavo, jog ta rp pagrindi
nių šeimos sukūrimo tikslų 
yra moralinis ir dorovinis 
vaikų auklėjimas. — BŽ, 
1997, Nr. 8 

• 1991 m. gruodžio 24 <L po
piežius Jonas Pauliu* II įkūrė 
Lietuvoje Vilniaus bažnytine 
provincija, priskirdamas jai Vil
niaus arkivyskupija, kaip me
tropoliją, ir Kaišiadorių bei 
Panevėžio vyskupija*. 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia (vakarus nuo Hartem Ave. 

Te4. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.9S St Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad. ir šestad 9 v r - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS V123NAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

TeJ. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

C H I R U R G I J A - -
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120 

TeJ. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CarrJac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60629 
TeJ. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 3.7961 Ava., Htefcory HBs, IL 
Tai. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogcton Ave . Su'te 310 

Napervii*. IL 60563 
Ta i (630)527-0090 

3825 HigNand Ave 
Tow»r l.Sviie 3C 

Downar» Grov«, lL 60515 
Tat (630)436-0120 

DR-žlk/tiŽAPARAČKAŠ 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sutt* 402 

Valandos pagal susitarimą 
T a i 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 
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GAL MINĖTI, GAL 
PAMIRŠTI? 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Birželio mėnesio jau lyg 

nebūta. Vasara savo kaitria 
pletrote dengia viską — šunta 
miestai, alpsta miškai, lau
kuose javai nepajėgia aukštyn 
pakelti savo varpų. Lietuvoje 
turbūt yra maloniau. Ten gali
ma pakvėpuoti džiovinto šieno 
vėjeliu, netūnant po šaldytu
vais, ten dirvonuojančiuose 
laukuose, kurių taip apstu 
žemės ūkio šalelėje, usnys ke
lia galvas ir džiaugiasi pil
nutėle demokratija. Ir visokie 
seimai verda kunkuliuoja, ir 
konferencijos, kongresai 
skambina varpais. Kai kurie 
šių įvykių jau baigėsi, dū
melius atmosferoje palikę, 
nors jų dalyviai dar keitinėja 
dolerius į litus, dar džiaugiasi 
su giminėlėmis. Kiti posė
džiuose šnekučiuojasi ir kultū-
rinasi, o gal net kultūrėja ir 
lietuvėja. 

Šių metų birželio jau nėra. 
Bet 1940 ir 1941 metų bir
želiai iš minčių neišnyko ir 
neišnyks. 

Tie keturiasdešimtieji me
tai, ta penkioliktoji diena... 
Rusiški tankai , dulkėti rusų 
kareiviai, baisūs šmeižtai 
prieš Lietuvos valstybę, oku
paciją, okupacija! O po metų, 
1941 m. birželio 14 dieną, 
prasidėję trėmimai? „Lyg ir 
susitaikėme su tokiu likimu, 
bet privažiavęs Velikije Lu
kus, sąstatą sudrebino moters 
rauda. J a u n a moteriškė gai
lėjo savo senutės motinos, 
kuri, neatlaikiusi nežmoniškų 
sąlygų, išėjo Anapilin. Karei
viams buvo įsakyta išnešti se
nutės kūną ir paguldyti ant 
bėgių. Duktė draskėsi, blaš
kėsi, atsiklaupusi ant kelių 
prieš karininką bučiavo jo 
rankas ir maldavo leisti palai
doti motiną. Deja, jo širdis bu
vo iš akmens. Jis nuspyrė 
moterį, liepdamas kareiviams 
įmesti ją į vagoną. Davė ko
mandą judėti. Tokios kraupios 
scenos žmonės dar nebuvo 
regėję. Senutės kūnas taip ir 
liko gulėti ant svetimos že
mės, ir nežinia, ar juo kas pa
sirūpino". (Mindaugas Babo-
nas, „Per kančias nepraran
dant vilties", psl. 50„ Vilnius, 
1997). 

Tai kur gydytojai, gailestin
gosios seserys su pienu tre
miamųjų vaikams, kaip buvo 
rašoma viename skubos pa
žeistame darbe, leidėjams ir 
autoriams išsisukinėjant, kad 
klaidos nebuvę, o tik savo
tiškas faktų vaizdavimo bū
das? Skaitytojų galvų kraipy
mas iš nuostabos pagaliau 
padėtį ištaisė. 

Žmonės trokšta vagonuose, 
vargo nepakėlę mirusieji gul

domi ant bėgių; Tvartuose 
baubia nešertos ir nemelžtos 
karvės; Lietuvos gyventojus 
smaugia didžiulė baimė; nei 
vagonuose tremiamieji, nei te
roro išgąsdintieji niekuo nenu
sikaltę. Ir štai to paties bir
želio dvidešimt antroji — vo
kiečiai užpuola Stalino impe
riją, padvelkia išsivadavimo 
viltis. Ir štai rytojaus diena, 
dvidešimt trečioji, kai Lietu
voje prasideda sukilimas prieš 
okupantą, kuris vagonuose 
mirusius tremtinius guldė ant 
geležinkelio bėgių. Vienas da
bartinio Lietuvos Seimo na
rys ir Lietuvos valstybei pozi
tyvus asmuo neseniai paragi
no, kad 1941 m. birželio 23 d. 
įvykių nereikia prisiminti. 

Kodėl nereikia? Nes tada — 
jis aiškino — prasidėjęs vo- kino kitus savo tautiečius žy-
kiečių vykdytas žydų tautos dus, šie neišmanėliai, ar save 
genocidas, o sukilimo įkaršty į laikę neišmanėliais, paliko la-
tą bjaurastį pirštus įkišo ir bai nemalonius prisiminimus, 
vienas kitas lietuvis. Bet juk O tokių rusiško tanko garbin
tai du skirtingi dalykai. Suki- tojų Kaune buvo pakankamai, 
limas nebuvo ruoštas prieš Seimo narys šiuos faktus 
žydus, bet prieš okupantą. Jei žino labai gerai. Jam netiktų 
Naujųjų metų dieną miršta drausti ir įspėdinėti, kad bai

sių birželio dienų neprisimin-
artimas žmogus, ar tai jau ne- t u m e _ I r 1 9 4 Q a 1 9 4 1 b i r 

Birželio 21 d. Vilniaus katedroje naujojo vyskupo pagalbininko Jono Borutos, SJ, šventimuose. Viduryje: vysk 
Paulius Baltakis, už jo kairėje birželio 29 d įšventintas pirmasis Šiaulių vysk. Eugenijus Bertulis, dešneje — tą 
pačią dieną Kaune įšventintas Kauno vyskupo pagalbininkas Rimantas Norvilą. 

IŠVEŽTI KGB ARCHYVAI — 
NEGRĮŠ 

E. RINGUS 

laiškai, bet atsakymų nėra. 
Nieko tas nestebina, nes isto
rija įrodė, kad kraštų okupan
tai, atėjus pavojui, kurį saugo
mo tarnybos dažnai numato 
anksčiau, negu jų vyriau-

Visų buvusių Sovietų 
Sąjungos valstybių vyriau
sybės labai norėtų gauti žinių 
apie buvusius KGB bendra-

buvo^ Naujieji metai? Braukti ™j™į' htįtuv^Į "įaūtai" paliko darbius. Jau nuo perestroikos 
baisius įspūdžius. Nesiste- pradžios į Maskvą plaukia 
bime tais, kurie mini holo-
kaustą. O mes, niekan nesiste
bint, nepamiršime birželio 
dienų. Geros valios aplinkoje 
jubiliejai tautų neišskiria. 

Anglai su prancūzais vo
kiečiams nepatarinėja, ką sybės, dokumentus sunaikina 
prisiminti, ką pamiršti. Tiesa, a r išveža. Saugumiečiai nieka-
visi nemėgsta nacių. Bet jų d o s nepraranda vilties grįžti ir 
nemėgsta ir lietuviai. Taip pat atstatyti kiek apdaužytą apa-
jie nemėgsta žydšaudžių, bet r a tą . Nors svarbiausi KGB 
negali gražiai minėti ir tų agentai turėjo palikti okupuo-
žydų, kurie išdavė nelaimės t u s kraštus su inkriminuo-
užkluptą Lietuvą. jančiais dokumentais, vietinis 

Tautų susipratimas yra la- agentų tinklas lieka. Centro 
bai reikalingas. Tačiau lietu- uždavinys ir yra apsaugoti 
vių ir žydų tautų atveju pir- savo bendradarbius. Todėl 
mieji yra neteisingai, netei- tikėtis, kad KGB archyvai bus 
sėtai ir negražiai pasmerkti, kažkada atidaryti, nėra vii- ft . " 

pekto sankryžoje Kaune žydai, M a n a t r o d y t ų > k a d č i a t y l a ties. ' J 

pasirodžius pirmiems rusų b ū t ų d a u g n a u dingesnė , kaip Šiuometinėje padėtyje Rusi-
tankams, iš smagumo vos n e t e i s i n g ų kaltinimų dialogai, joje, kur beveik viską galima 
neišprotėjo. Galiu pnsiekęs j ^ , a i k a s p a j i u d v S ) k a d i s t o . nupirkti, KGB agentai vis dar 
liudyti — nes mačiau! — kaip rija j a u y n s u r a š y t a i k a d sunkiai nuperkami. Tik ret-
1940.06.16 keli šimtai žydų, tuščiažodžiavimas išplautas, karčiais mažos informacijos 
Lietuvos piliečių, jų tarpe ir u d a b u g l a i k a 8 pagįjvaigytį, nuotrupos išeina į viešumą, 
du mano kolegos iš universite- k a g -lT k j e k k a i t a s . Bus lietu- dažnai per apsukrius kores-
to, žygiavo Kauno Laisvės ^ v a i z u a s , b u s i š slapčiausių pondentus. Štai vienas laik-
alėja ir liejo džiaugsmą rusiš- d o k u m e n t ų atidengtas žydų rastis paskelbė, kad jau 1990 
komis komunistinėmis daino- p a veikslas m - KGB atsiuntė savo agentus 
mis. Prisiekęs galiu liudyti, T e n k a p a s a k y t i ) k a d i r Sei- i Baltijos kraštus. Vyriausias 
kad manęs, devyniolikos metų m o n a r i a i n e p a t a i k o j t ^ t ų jų pranešė Gorbačiovui, kad 

iš kalendoriaus? 
Jei koks lietuvis tada 

skriaudė ar net šaudė žydus, 
jis jau seniai yra sudorotas. 
Iki šiandien gaudomi net tie, 
kurie žydų vargą matė už 
krūmų ar už kampo pasislėpę. 
Nenuolaidavo sovietai, nenuo-
laidavo žydai, nenuolaidavo 
lietuviai. Be to, kodėl su
kilėliais prisidengę niekadėjai 
nelietė lenkų, Lietuvoje gyve
nusių rusų, čigonų, totorių ir 
kitokiausių žmonių? Seimo 
narys priežastis gerai žino. 

Lietuvą okupavus rusams, 
nei lenkai, nei čigonai, nei to
toriai nerodė džiaugsmo. O aš 
galiu prisiekęs liudyti, kad 
Laisvės alėjos ir Vytauto pros-

jaunuolio, naktį atėjo suimti k o l e g i š k u m o t a k t ą 
žydas enkavedistas. Bet prisie
kęs galiu liudyti, kad gyve
nime esu sutikęs daug malo
nių žydų, su kuriais artimai 
bendravau. Tačiau tuolaiki
niai Lietuvos žydai, kurie, 
gražiai Lietuvoje gyvenę, Lie
tuvą nelaimėje išdavė ir sunie-

• 1639 m. rugpjūčio 12 d. 
Žemaitijoje vienuoliai karmeli
tai įsteigė pirmąją Lietuvoje 
Kūdikėlio Jėzaus bažnytinę 
broliją. 

padėtis Baltijos kraštuose da
rosi vis pavojingesnė ir kad 
laikas imtis rimtesnių priemo
nių. KGB kalboje tas reiškė 
archyvų perkėlimą į centrą. 

Tuometinis KGB viršininkas 
Kriučkovas pokalbyje su ko
respondentu pareiškė, kad dar 
prieš 1991 m. respublikiniai 

padaliniai jau jam pasirodo 
nepatikimi. Todėl anksti 1991 
metais Kriučkovas įsake 

pradėti svarbiausių dokumen 
tų evakuaciją, dar prieš Sov 
Sąjungos griuvimą, kas paro
do KGB gerą orientaciją politi
koje, geriau už Centrinį komi 
tetą, su Gorbačiovu prie
šakyje. 

Gauti paslapčių iš KGB ar
chyvo kartais pasiseka ar dėl 
ieškančių sumanumo ar todėl. 
kad kartais KGB patys to 
nori. jeigu tai yra jiems nau
dinga. Tokie „meškos" patar
navimai dažnai turi įtakos at
siskyrusių respublikų paskirų 
politikų pasisekimui ar kom
promitavimui. To jie pasiekė 
Armėnijoje, kai buvo atskleistas 
dokumentas apie jos prezi

dentą, lyg jis buvo paliktas 
KGB rezerve. Po tokios žinios 

prasidėjo komu
nistų medžioklė. Reikalauta, 
kad vietinis saugumo padali
nys atidarytų visas spintas. 
Bet pasirodė, kad Armėnijos 
archyvas jau buvo išvežtas 
1988 metais. 

Iš kito KGB agento suži
nota, kad bylos išvežtos į 
Maskvą labai apgalvotai. By
los politikų, kurie KGB va
dovų nuomone, turės įtako.^ į 
respublikų persitvarkymą, il
gai nebus atidarytos. Todei 
dabartinėms respublikų vado
vybėms ilgai reiks dairyti- ir 
laužti galvą, kiek jų padejųjų 
vis dar gali būti nariai palik
tame KGB tinkle. 

• Kalvari jos mies tas buvo 
įkurtas 1791 m. balandžio 17 d 

Danutė Bindokienė 

Sveikiname PLB 
seimą f 

Mūsų tautiečiai tėvynėje 
skundžiasi , kad labai sunku 
gauti viza. jeigu nori išvykti į 
užsienį, ypač Ameriką, net ir 
t rumpam laikui. Tačiau už
sienio lietuviams jokių kliūčių 
nedaroma, jeigu jie ryžtasi 
aplankyti Lietuvą. Tad vasa
ros atostogų metu ne vienas ir 
ne dešimt ta lengvata pasi
naudoja — užuot keliavę po 
svetimus kraštus, patraukia 
tėvų žemėn. O kai pasitaiko 
ypatinga proga ar švente, tai 
tų keliauninkų dar pagausėja. 
Sakoma, kad Amerikos lietuvį 
lengviau vasara sutikti Vil
niaus ar Kauno gatvėje negu 
jo gyvenamame krašte. 

Šiandien, t.y. liepos 1 d . 
Vilniuje prasideda Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenes sei
mas. Tiesa, nedaug palyginti 
apie jį buvo rašoma mūsų 
spaudoje, tarytum toks ,,viso 
pasaulio lietuvių suvažiavi
mas" yra nelabai reikšmingas 
arba net kasdieninis įvykis, ir 
dažnas nusistebi: kodėl? O 
rašyti reikėjo ir daug. ir daž
nai, nes pastaraisiais metais 
PLB kažkaip atsidūrė antra
eilėje vietoje ir daugeliui pasi
darė nelabai aišku, kodėl ji 
dar reikalinga, koks jos vaid
muo dabartiniame užsienio 
lietuvių gyvenime, kai tėvynė 
yra nepriklausoma, ir apskri
tai, a r nebūtų laikas garbingai 
užbaigti PLB egzistenciją, pa
liekant veiksmingai dirbti tik 
kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenę0 Juo labiau, 
kad. ypač tarp JAV LB ir PLB 
\a ldybu nuolat jaučiama tam 
t ikra įtampa ir trintis, naiki
nant i ir žmonių pasitikėjimą, 
ir skaldanti darbo jėgas. 

Tų klausimų mes nesi
ryžtame spręsti ar svarstyti. 
nes tai galbūt bus viena pa
grindiniu šio seimo paskirčių. 
Nepaisant , kokia bus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes toli
mesnė veikla, liepos 1-7 d. 
vykstantis seimas yra labai 
pozityvus reiškinys. Daug de
šimtmečių buvome pratę, kad 
Lietuvių Bendruomene sudaro 
laisvajame pasaulyje išsiblaš
kę lietuviai, kuriu veikliausie
ji susispietę Šiaurės Amerikos 
žemyne. Iš tikrųjų galima sa
kyti, kad nėra pasaulyje 
krašto, kuriame' negyventų 
lietuvių. Ši teorija labai aki
vaizdžiai pasitvirtino po So
vietu Sąjungos subyrėjimo. 
kai pradėjome girdėti apie di
desnius ar mažesnius lietuviu 
telkinius Ukrainoje. Lenkijoje, 
net Sibire ir kitur Rytuose. 

Jie , kaip ir Vakaruose at
sidūrę tautiečiai. į Rytus pate
ko po Antrojo pasaulinio karo. 

tik visai kitokionvs sąlygomis, 
tad ir jų gyvenimas labai 
skyrėsi nuo gyvenusių laisva
jame pasaulyje. Šiandien vie
nok ir jie. ir mes turime daug 
tų pačių problemų, kurių 
opiausia — nutautimo pavo
jus. Laisvos Lietuvos vyriau
sybe nedaug pastangų deda 
padėti savo tautos žmonėms, 
nepaisant, kur jie begyventų 
JeiL'u į Vakaruose gyvenan
čius lietuvius apskritai krei
piama kiek dėmesio, tai iš 
dalie< dėl jų geresnes finan
sines padėties ir — JAV pi
liečių atveju — dėl to. kad. rei
kalui esant, jie gali prašyti 
pagalbos Lietuvai iš savo gy
venamojo krašto valdžios. Bu
vusieji tremtiniai Rytuose yra 
dar labiau pamiršti — nėra 
jiems kvietimo grįžti, nėra 
jiems darbo, nėra butų... 

Vargina šovinistines vietos 
gyventojų pažiūros ir Lenki
joje gyvenančius lietuvius. 
Apie tuos jų vargus dažnai 
skaitome savo spaudoje ir gir
dime iš kitų šaltinių. Čia ir vėl 
pasireiškia Lietuvos vyriau
sybės tendencija paaukoti sa
vo tautiečių gerovę dėl ..dip
lomatinių santykių" nepažei-
dimo. pataikaujant Lenkijos 
valdžios užmačioms. 

Jeigu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene stengiasi tikrai 
įgyvendinti savo pavadinimo 
įsipareigojimus ir apjungti lie
tuvius, plačiai pasklidusius 
visuose mūsų planetos žemy
nuose; jeigu stengiasi suprasti 
kiekvienos lietuviškos visuo
menes ląstelės skirtingus po
reikius ir atit inkamai teikti 
paramą ten. kur ji labiausiai 
reikalinga, tuomet ji vr veiks
minga, ir reikalinga. Tačiau 
PLB turi būti jungiamoji, o ne 
skaldomoji jėga lietuvių visuo
menes gyvenime. Dabar kar
tais atrodo, kad tarp PLB ir 
JAV LB vadovybes vyksta 
kažkoks rungtyniavimas ar 
lenktyniavimas, del to pasitai
ko, kad tas pats darbas, leng
vai atliekamas bendromis jė
gomis, yra dirbamas lygia
grečiai ir PLB. ir JAV LB. ne
koordinuojant pastangų. 

Reikia tikėtis, kad PLB sei
mas tiksliau apibrėš šios kil
nios organizacijos tikslus ir 
veiki;), jei^u iš vis nuspręs, 
kad ji tęstiną. Kai kurie kon
fliktai, atsiradę netolimoje 
praeityje, yra netoleruotini, 
nes jie veikia lietuviškosios at
eities užsienyje nenaudai 
Galbūt tiek JAV LB. tiek ir 
PLB valdyba turėtų daugiau 
dėmesio kreipti į lietuvių vi
suomenes nuomonę, kuri pa
reiškiama ir garsiai, ir tvirtai. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Švente mums 

Štai 1987 m., birželio 28 d. 
sulaukėme didelės šventės: 
katalikų Bažnyčia paskelbia 
lietuvio arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio gyvenimo, minčių 
ir darbų įvertinimą, papuoš-
dama jo vardą palaimintojo 
vainiku. Tai reiškia, jog Baž
nyčia pripažįsta, kad jis ver
tas būti mums pavyzdžiu ir 
kelrodžiu kiekvieno mūsų as
meniškoje kelionėje į Dievą, 
nes, gyvendamas žemėje, jis 
savyje išugdė krikščionišką
sias dorybes iki didvyriškumo 
aukštumos. Dabar mes galime 
jį viešai gerbti ir prašyti jo 
užtarimo. 

Jurgio Matulaičio bendra
amžiai jį pažino kaip kuklų, 
paprastą, kiekvienam priei
namą, kiekvienam gerumą ro
dantį žmogų, kunigą, vienuolį, 
vyskupą-ganytoją. Ir dabar jis 
nebus mums paauksuotuose 

rėmuose virš altoriaus kaban
tis nepažįstamasis, prieš kurį 
pagarbiai nusilenkiame, o 
mums artimas bičiulis: mielas 
draugas, vienas iš mūsų — 
mūsų brolis — ėjęs tuo pačiu 
dulkinu varganu žemiškuoju 
keliu ir juo pasiekęs dangaus 
aukštumas. Žinome ir pasiti
kime, kad jis gal ir nori mums 
padėti. 

Se* Ona Mik.il.it* 
„Pal Jurgis Matulaitis*, Putnam, 

1987 

Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis-Matulevičius 

Lūginės kaime Matulaičių 
šeima susilaukė 1871 m. ba
landžio mėn. 13 d. aštunto ir 
paskutinio vaikučio, kurį pak-
rikštino Jurgio Boleslovo var
dais. Jurgutis labai greitai 
liko našlaitis be tėvo ir moti
nos. Dievo apvaizda ruošė Jur-
gutį iš anksto šventam gyveni
mui ir dideliems darbams 

Pradžios mokyklą lankė Mari
jampolėje. Reikėjo nueiti ir pa
reiti namo 5 kilometrus. Kas
dien peršaldamas žiemos me
tu jis gavo kaulų džiovą, kuri 
jį kankino iki pat mirties. Tai
gi iš pat mažens priprato prie 
kančios ir vargo. 

Nebaigusį aukštesniosios 
mokyklos 5 klasių gimnazistą 
pusbrolis Jonas išsivežė į Kiel-
cus — į Lenkiją. Jurgis trokš
te troško tapti kunigu. Po 
dviejų metų pasiruošimo jis 
buvo priimtas į Kielcų kunigų 
seminariją. Čia jam buvo pa
keista pavardė iš Matulaičio į 
Matulewicz. Nuo tada Lietu
voje jis buvo žinomas kaip 
Matulevičius. 

Seminarijoje išryškėjo Jur
gio nepaprasti gabumai. 1895 
m. jis buvo išsiųstas į Petrapi
lio dvasinę akademiją, kur 
1898 m. gruodžio 19 d. gavo 
kunigo šventimus. Toliau tęsti 
teologinius mokslus pasisekė 
jam išvažiuoti į Šveicariją į 
Friburgo universitetą, kur pa
darė 1902 m. daktaratą su 

aukščiausiu pagyrimu. Aukš
tas teologiniu, ypač socialinių 
mokslų srityse išsilavinimas 
atkreipė daugelio Europos teo
logų dėmesį. 1907 m. jis buvo 
pakviestas profesorium dėsty
ti sociologiją Petrapilio dva
sinėje akademijoje. 

Moksliniuose pasisekimuose 
kun. Jurgio siela nerado ra
mybės. Visoje caristinėje Rusi
joje vienuoliškasis gyvenimas 
buvo žiauria: naikinamas. Jo 
tėviškėje, Marijampolės para
pijoje, lauke mirties marijonų 
vienuolijos generolas Vincen
tas Senkus. Kun. prof. Jurgis 
jautė , kad reikia gelbėti Kris
taus Bažnyčią. Jis gavo 
įkvėpimą, kad reikia visų pir
ma atnaujinti marijonų vie
nuoliją. 

Su Šv. So-to leidimu 1909 
m. rugp. 29 d. jis padarė pir
muosius įžadus, už metų lapk
ričio 28 d. Šv Pijus X patvirti
no jo paruoštą atnaujintai vie
nuolijai konstituciją. Lietuvoje 
jis įsteigė Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuoliją, Baitgudijoje 

— Jėzaus Eucharistijoje tar
naičių kongregaciją ir dauge
liui vienuolijų pataisė ir pri
taikė konstitucijas prie nau
jųjų kanonų teisės nuostatų. 

Ryšiai su vienuolijomis ne
buvo nutraukti ir tada. kai jis 
buvo paskirtas 1918 m. Vil
niaus vyskupu. Vilniuje vys
kupui teko daug iškentėti. 
Kiekviena tautinė ir politinė 
grupe bandė laimėti vyskupą 
savo naudai. O vyskupas tu
rėjo būti visiems tėvas ir geras 
ganytojas. 

Kai 1925 m. vyskupas Jur
gis atsistatydino iš ordinaro 
pareigų. Šv. Sostas pakele jį 
arkivyskupu ir paskyrė Lietu
vai apaštaliniu vizitatorium. 
Jo rūpesčiu 1926 m buvo 
įsteigta Lietuvos bažnytine 
provincija. Tais pačiais metais 
jis parengė ir konkordato su 
Vatikanu projektą, bet nesu
laukė jo galutines užbaigos 
mirė Kaune 1927 m sausio 27 
d ..m odore sanctitati<" 

1 Bus daugiau I 

I'.- arkivysk :.:•.;.. Matulaičio beatifikacijos iškilmių .<;»•:•;;:. 1987 m 
birželio 28 ] • - . ita M i ' •"•• bažnyčios luptu susirink; man-
ponai ir <m Virš bažnyčios durų specialus lai progai 
pal Jurgio paveikslas 
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KUR „BERŽELIS 
ŽALIUOJA 

Kaip kiekvieną pavasarį 
medžiai išsiskleidžia visu savo 
grožiu, vel norėdami nustebin
ti juos supantį pasaulį, taip ir 
lietuvių tautinių šokių grupė 
„Berželis", lyg norėdamas pa
teisinti savo pavadinimą, kas
met pavasarj sukviečia visus 
metiniam pasirodymui. Daug 
renginių organizuoja Hartford 
lietuvių bendruomene, tačiau 
tokios gausybės jaunų ir pagy
venusių, susirinkusių drau
gėn, seniai čia niekas ne
regėjo. O priežastis tokio neei
linio nutikimo buvo ketvirčio 
šimtmečio jubiliejus. Tiek šie
met pavasarių suskaičiavo 
savo veikloje „Berželio" tauti
nių šokių grupė. Todėl \ New 
Britam Šv. Andriejaus bažny
čios salę susirinko ne tik vieti
niai, bet ir buvę šokėjai bei jų 
gerbėjai iš pačių atokiausių 
kraštų. O Darius Venclauskas 
specialiai šiam renginiui atvy
ko net iš tolimojo Texas. Su
kakties proga, laikantis ilga
metes „Berželio" tradicijos, 
buvo paruoštas ir išleistas ju
biliejinis leidinys, kuriame 
nuosekliai ir tiksliai buvo pa
teikta visa faktinė ir vaizdine 
grupės istorija. Daug praeitį 
menančių epizodų ir malonių 
prisiminimų iškilo tą vakarą. 
Kaip ir prieš daugelį metų, jų 
vestuvėms paruoštoje „Rez-
gynėlėje" jaunuosius vėl šoko 
Maryte Strungytė-Banevičie-
nė ir Linas Banevičius. 

Kai prieš dvidešimt penke
rius metus New York lietuvių 
tautinių šokių grupės šokėja 
Dalia Minkūnaitė-Dzikiene, 
susižavėjusi vieneto vadove ir 
mokytoja Jadvyga Matulai
tiene, pasekė jos pėdomis, ji 
net pati nežinojo, kokią kan
trybę ir pasišventimą turi sa
vyje. Ketveri metų laikai keitė 
vienas kitą, tačiau ilsėtis ne
buvo kada. Net ir vasaromis. 
kūnas daug kas laiko šventu 
atostogų metu. gražūs lietu
viški tautiniai rūbai negulėjo 
sukrauti rūbų spintose, bet 
mirko nuo prakaito per repeti
cijas ir pasirodymus lietuvių 
tautinių šokių šventėse, su
rengtose Chicago. Cleveland, 
Hamilton. Hartford ir net Lie
tuvoje. Per 25-rius metus 
„Berželis" koncertavo ne tik 
daugelyje Connecticut miestų, 
bet ir New Hampshire, New 
York. Massachusetts ir Rhode 
Island valstijose. Jubiliejaus 
proga buvo suskaičiuota, kad 
.Berželio" grupėje šoko dau
giau nei r.er-

ginų, kur jie išmoko per 100 
lietuviškų šokių ir įvairiomis 
progomis atliko daugiau nei 
200 programų. O kiek čia buvo 
patirta bendravimo džiaugs
mo! Todėl nenuostabu, kad 
tarp grupes narių buvo sukur
tos net 7 šeimos. 

Tačiau ne vien tiktai pasiro
dymai buvo „Berželio" tikslas. 
Daug įvairiausių renginių ir 
programų ruošiama mūsų vi
suomenėje, siekiant padėti 
žmogui išlaikyti savo šaknis, 
perimti bendruomenės patirtį 
ir plėtoti tradicijas. Tikriau
siai niekas neapjungia tiek 
daug jauno žmogaus vysty
muisi reikalingų ir jo porei
kius patenkinančių dalykų, 
kaip šokių vienetai. Be natū
ralaus vyrų ir moterų bendra
vimo potraukio čia daug meno 
ir sporto, o kur dar lietuviškų 
papročių bei tradicijų paži
nimas ir ugdymas, geografinių 
žinių pagilinimas ir kt. Todėl 
daug kam, jau nutolusiam 
nuosavo prigimties ištakų, 
dalyvavimas „Berželio" veik
loje buvo lyg ir netikėtai malo
nus susitikimas su kažkuo 
nauja, tačiau kartu lyg girdėta 
ir ieškota. Tai buvo lyg ge
nuose glūdėjusių stygų užga-
vimas su po to nusitęsusiu 
skambėjimu visam tolesniam 
to žmogaus gyvenimui. Ki
tiems, esantiems arčiau lietu
viškų papročių ir tradicijų, tai 
buvo lyg savęs supratimas ir 
išreiškimas. 

Kiekvieno vieneto istorija — 
tai atskirų žmonių gyvenimai. 
O jie „Berželyje" neeiliniai. Vi
sus ištisus 25-kerius metus 
čia šoka Jonas Kodis. Lietu
vių, vokiečių ir amenkiečių 
tradicijų aplinkoje, jis iš sene
lių ir tėvo pasakojimų pamilo 
tolimą, nematytą kraštą ir jo 
kultūrą. Susipažinimas su lie
tuvių liaudies šokiais bei pa
pročiais prasitęsė ir į aukš
tesnį lygį — šokių kompozi
ciją. Taip „Berželio" aplinkoje 
atsirado vadovės pavaduoto
jas, mokytojas, veiklos ir 
kūrybos tęsėjas. Tapęs gyva 
ansamblio istorija, savo pa
vyzdžiu Jonas Kodis lyg ir 
įkūnijo pačias didžiausias Da
lios Dzikienės viltis bei sva
jones. J. Kodis grupėje nebuvo 
vienintelis. Net 22-jus metus 
čia šoko Linas Banevičius. 20 
metų — Laima Simanskytė-
Karosienė, 19 metų — Silvija 
Radionovaite. Ir taip galima 
išvardinti dar daug pavardžių. 
Siame skubančiame pašau-
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Hartford, CT. tautinių šokių grupes „Berželio" 25 metų -ukakties koncerte publika supažindinama su šokėjais. 
Priekyje — ilgametis šokėjas Jonas Kodis ir pranešėja Nerija Gureckaite Nuotr. A. Dziko 

TARP MŪSŲ KALBANT 
H O N G KONGO ĮVYKIAI 

Kai kas ima ir pasako: sterijos teigimu nebus kliūčių 
„Keisti žmonės tie kiniečiai", konsulatui ir ateityje. Už 
Neatrodo, kad šis pasakymas kelių dienų demokratiškai be
yra mūsų sugalvotas. Sakoma, sitvarkąs Hong Kongas įsilies 
kad Kinijos sostinėje Beijinge \ diktatorinę Kiniją. Pastaruo-
stovi didžiulė iškaba, išpuošta ju metu Hong Konge gyvai 
valstybiniais simboliai ir joje reiškiasi įstaig4 atstovų ap-
kasdien nurodoma, kiek dar 
liko dienų iki 1997 m. liepos 1 
d. Kaip žinia, tą dieną, taikiu 

klausinėjimai. Aiškėja, kad 
daugelis rūpinasi savo ateiti
mi, nors yra gyventojų, kurie 

susi tar imu, Hong Kongas bus gan optimistiškai vertina atei-
inkorporuotas į Kinijos valsty- ties perspektyvas. Daug kas 
bę. mano, kad nesumažės eko-

Britanija savo koją į Hong nominės galimybės, tačiau 
Kongą įkėlė ir įsitvirtino 1841 gali pasikeisti pagrindinių 
m. Dabar Hong Konge priskai- žmogaus teisių supratimas. 
tomą daugiau kaip 6 milijonų Gerokai skiriasi Kinijos ofi-
gyventojų. Daugumą sudaro daliųjų sluoksnių reiškiama 
kiniečiai. Nemaža jų yra kilę nuomonė. Kinijos Užsienio 
arba ne taip seniai pabėgę iš reikalų ministerijos atstovas 
Kinijos. Taipgi yra atvykusių, neseniai pareiškė, kad jų duo-
įš kitų Azijos valstybių. Yra ir menimis, daugumas Hong 
europiečiu, ir amerikiečių. 
Hong Kone lankosi daug tu
ristų. Pastaraisiais metais ne
retai čia pasirodo ir Lietuvos 
piliečiai. Lankosi ir JAV, Aus
tralijoje. Kanadoje ar kur ki
tur gyveną lietuviai. Hong 
Konge veikia Lietuvos respu
blikos garbes konsulatas. Lie
tuvos Užsienio reikalų mini-

Kongo gyventoju nekantriai 
laukia džiaugsmingo įsijun
gimo į Kiniją, jų tikrąją 
tėvynę. Kinija, kaip žinia, yra 
Hong Kongui pažadėjusi pla
čias autonomines teises. Ar 
pažadai bus ištesėti, paaiškės 
ateityje, nors j au dabar kyla 
abejonių. Va. viena organizaci
ja norėjo liepos 1 d. surengti 
demonstracijas ir jomis iš-

lyje dažnai žmogui siūlomi reikšti savo demokratinius 
proginiai, trumpalaikiai rengi- siekius. Deja. ji susilaukė nei-
niai. Todėl, kaip atsvara tam, giamo atsakymo. Pasirodo, 
džiugina atskirų asmenybių ii- kad Beijing vatožia šią demon-
galaikė kūrybinė veikla, ug- struoti pasirengusią grupę 
danti žmoguje nuoseklumą, laiko politiškai neištikima or-
kantrybę, pareigą ir pasiauko- ganizacija. 
jimą. Ta pati žmonių grupė šio 

..Berželis" buvo pasodintas, mėnesio 4 d. Hong Kongo cen-
auginamas. puoselėjamas ir tre buvo surengusi sėkmingas 
vystomas pirmiausia Dalios demonstracijas, minint 1989 
Dzikienės mintyse, o po to jau m. Beijing Tiananmen aikš-
veikloje. Neretai mes pripran- tėję brutalia jėga užgniaužtų, 
tame prie atskirų žmonių demonstracijų sukaktį. Tąsyk 
pasišventimo, pasiaukojimo, žuvo daugiau kaip šimtas 
fanatiško darbštumo ir nepa- žmonių, kei: šimtai buvo 
galvojame, kiek tam atiduota sužeisti ir dar daugiau pateko 
savo brangaus laiko, minčių ir i kalėjimą. S: demokratinių 
pastangų. O kai tai atlikta be pažiūrų žmonių grupe, ar kam 
jokios materialinės naudos ir 
išskaičiavimo, šiame praktiš
kame pasaulyje tokia „neprak
tiška" veikla įgauna ir didin
gumo atspalvį. Iš pažiūros 
smulki ir kukli. „Berželio" va
dove tapdavo reikli ir daly
kiška per repeticijas, moti
niškai rūpestinga išvykose 

patiks — ar re , rengiasi ir 
ateinančiais metais atitinka
mai paminėt, tragiškuosius 
Tiananmen aikštės įvykius. 

Nepaisant padidėjusios 
įtampos, gyvenimas Hong 
Konge vyksta palyginti nor
malia vaga Akcijų biržoje 
reiškiasi normalus judėjimas. 

Savo veiklą pradėjusi šokio Tvarkingai vykdomas nekil-
pamokomis lietuviškoje šešta- nojamojo torto pirkimas bei 

pardavimas. Vyksta daugelio 
gyventojų m ( „s ta mos arklių 
lenktynės, o t ūp pat ir kitų 
sporto šakų v ržybos. Ar visa 
tai bus pritinama ateityje. 
tebėra klaustukas. 

Beijing režimui yra nepriim-
•iniu keliu iš-

Kongo legis-

lš Hartford. CT. tautinių šokių grupes susikūrusi pirmoji jaunavedžių 
• r i M;ir\te ir Linas Banevičiai. šoka ..Rezginele" ..Berželio" 25-mefio 

koncerte Nuotr S. Dziko 

dieninėje mokykloje. J i šios 
savo veiklos niekada ir nenu
traukė. Vadoves neblėstanti 
energija buvo lyg šaltinis ne
vystančiam ..Berželiui". Nega
na to. tarnaut i šokiui buvo pa
jungta ir visa Dzikų šeima: 
vyras Alfonsas tapo garso 
inžinieriumi, duktė Rima ir 
sūnus Saulius — šokių moky 
tojais, 
metai. 
„Berželio" istorija tęsiasi, savo 
kūrybiniu pavyzdžiu žavėda
ma lietuvišką visuomenę. Tik 
įdomu, ar naujos ateinančios 
kartos atras savyje tiek kan
trybes, idėjos ir minties9 

E d v i n a s G ied r in t a s 

tina demokra 
rinkta Honp 
latūra, todėl 
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pasirinko sau 
Taip ir praėjo 25-eri patinkantį a>menį, turtingą 
Vienetas keičiasi, o laivininkystes magnatą C. H. 

Tung. Tėvas jam paliko stam
bią laivininkystės firmą. Kar
tu jis paveldėjo ir milijardu 
apimties skolas. Negavęs fi
nansinės pa>pirties vietos. 
Taivano bei kitų valstybių 
bankuose, h ivo priverstas 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicago* miaato tekamą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 
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FOR RENT 

kreiptis į Beijing vyriausybę. 
Šioji suteikė pageidaujamą 
paskolą. Šiuo metu pagrįstai 
keliamas klausimas: ar C.H. 
bus Hong Kongo atstovas Bei
jinge ar Beijingo valdžios 
įgaliotinis Hong Konge? Kol 
kas šis klausimas lieka be 
tikslesnio atsakymo. Tačiau 
yra žinoma, kad C. H. Tung 
visą savo gyvenimą daugiau 
rūpinosi pinigais, o ne politi
ka. 

Kinijos vyriausybė liepos 1 
d. Hong Konge rengia val
džios perėmimo iškilmes. Vy
riausybė išsiuntinėjo apie 
4.000 kvietimų. Jau yra ži
noma, kad Britanijai atsto
vaus princas Charies. Pra
džioje buvo kalbama, kad JAV 
linkusios imtis boikoto, tačiau, 
atrodo, kad verslo galimybės, 
kaip dažniausiai būna, nusve
ria ideologijos reikalavimus. 
Kažin kam teks atstovauti 
Lietuvai Hong Konge rengia
mose iškilmėse? Šių metų lie
pos 1 d. t. y. šiandien. Hong 
Konge nuleidžiama Britanijos 
vėliava, o jos vieton pakeliama 
Kinijos raudona, penkiakam
pėmis žvaigždėmis nusagsty
ta. Buvęs Kinijos kompartijos 
patriarchas Deng Xiaoping 
kadaise teigė, kad puikiausia 
gali egzistuoti „vienas kraštas, 
dvi sistemos". Netrukus pa
aiškės, ar yra galimybių tokiai 
egzistencijai. 

Pe t ras P e t r u t i s 

PREZIDENTAS 
ABITURIENTAMS 

DOVANOJA 
„KATEKIZMĄ" 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas dalį valstybės vado
vui skirtų lėšų atidavė pirmo
sios Lietuviškos knygos Mar
tyno Mažvydo .Katekizmo" 
leidėjams. 

Šie tomeliai bus įteikti vi
siems 20.000 vidurines mo
kyklas šiemet baigiantiems 
abiturientams. Leidyklos nBal
tos lankos" išleistame „Kate
kizme" yra A. Brazausko krei
pimasis į pirmuosius savaran
kiškus žingsnius žengiančius 
jaunuolius ir poeto Justino 
Marcinkevičiaus parašyta 
įžanga. 

„Katekizmas" išleistas 
25.000 egzempliorių tiražu ir 
kainavo per 100.000 litų. 

Netrukus prezidentūra keti
na išleisti tūkstančio egzem
pliorių tiražu „Katekizmą" ak
sominiais viršeliais, skirtą 
Lietuvos svečiams. 

Kara l i auč iaus k r a š t a s . 
XVII amžiaus bažnyčios griu
vėsiai ir namas Tolminkie
myje (dabar — Čistyje Prudy. 
Karaliaučiaus sritis), kuriame 
gyveno lietuvių rašytojas Kris
tijonas Donelaitis, išbraukti iš 
viso Rusijos riekšmės istorijos 
ir kultūros paminklų sąrašo ir 
pnskirt i vietinės reikšmės pa
minklams. Tai padaryta, re
miantis Rusijos prezidento 
įsaku. (LR) 

72 St ir Mozart Ave. apyt 
išnuomojamas butas: 4 kamb. 

antrame aukšte, 2 mieg.; 
švarus; yra virykla ir šaldytuvas. 

Skambinti: 708-346-0744 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H.Dsckys 
Tel. 773-585-6624 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porcn). 
Kreiptts: tat 773-737-2874 

arba 773-847-6046 

Katate parduodatnaa žamea 
sklypas tinkantis 2 namams 

pastatyti. Tel.: Kaunas 
011-370-7-743-628, 

HinadaJe: 830-466-0050 

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA 
T i r p s t a ir k n y g ų k a i n o s . . . 

VASARINIS KNYGŲ f 
IŠPARDAVIMAS 
„ D R A U G E " PO VIENĄ DOLERĮ ! 

Pirkite siuntimui i. Lietuvą 
per TRANSPAK 

„Spaudos vajus Lietuvai". 

f VILNIUS 
Pirmyn ir atgal iš New Yorko 

$600 
plius mokesčiai 

Išvykti nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 31 d. 
Lietuvoje galima pasilikti iki dviejų mėnesių. 

Bilietus nupirkti iki Depoe 15 d. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 Str., 

Doufllaston, N Y 11303 
Tol. 718-423-6161 

1-800-776-9847 J 
TRANSPAK 

Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui j Lietuvą, 
c.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 



LAIŠKAI 
APIE KARALIUS 

Trečias „Draugo" puslapis 
gal mano mėgstamiausias. Čia 
randama D. Bindokienės kas
dieninė skiltis ir kitų rašytojų 
komentarai apie įvairias, daž
nai politines arba istorines, 
temas. Apskritai šie apra
šymai, ypač politinės ana
lizės, yra aukštos kokybės, 
faktiškai ir apgalvotinai, ne
retai pralenkdami panašius 
aprašymus gerai žinomuose 
Amerikos laikraščiuose. 

Tame puslapyje teko skaity
ti Zenono Prūso aprašymus, 
kuriuose jis atkreipia dėmesį, 
kad Gediminas, Vytautas ir 
kiti Lietuvos valdovai laikė 
save ir buvo kitų pripažinti, 
Lietuvos karaliais. Man irgi 
lyg keista, kad tiktai vienas 
Mindaugas laikomas Lietuvos 
karalium, o visi kiti kuni
gaikščiais. Ar iš tikrųjų lietu
viai vieninteliai Europoj ne
turėję karalių? Istorija do
mėjaus mėgėjiškai nuo ma
žens. Kai bandžiau, lituanis
tinėj mokykloj būdamas, iš
aiškinti šį (tik lietuviams 
įprastą) klausimą, man buvo 
„paaiškinta" kad karalium 
gali būti tiktai valdovas, kuris 
gavo popiežiaus palaiminimą. 
Bet jeigu taip, tai tada atro
dytų, kad Rusijos, Vokietijos, 
Švedijos, Anglijos ir kelių kitų 
įtakingų Europos valstybių 
karaliai nebuvo „tikri", nes jie 
nebuvo katalikai. Ta pačia lo
gika remiantis, visi prieš-

Jtnkščioniški valdovai (įvairūs 
graikai, etruskai, trojėnai, 
„barbarai", Azijos ir Afrikos 
karaliai, net ir Trys karaliai, 
kurie aplankė kūdikį Kristų) 
tada irgi nebuvo „tikri" kara
liai. Bet pasaulio literatūra 
tokios galvosenos neparemia. 
Jie visų yra laikomi savo 
tautų teisėtinais karaliais. 
Niekas apie jų titulus nesi
ginčija ir už juos neatsiprašo. 
Tik gal mes vieni lietuviai. 
Bandyk anglui „paaiškinti", 
kad Henry VIII arba impera
torė Victoria nebuvo tikri An
glijos karaliai, bet „grand 
dūke" ir „grand duchess". 
Staiga atsiskleidžia šios logi
kos silpnybė. 

Tai vėl sugrįšiu prie klausi
mo — kas yra karalius? Zeno
nas Prūsas („Lietuvos Euro
pos istorijoje" — „Draugas", 
birželio 12) siūlo, kad „Visais 
laikais titulą pasiskirdavo 
pats valdovas" ir jeigu kiti tą 
žmogų tuo titulu pripažino, 
tai tas titulas buvo galiojan
tis. Aš nežinau, ar ši mintis 
yra istorikų pripažinta, bet 
logiškas pagrindas yra. Man 
būtų labai įdomu paskaityti, ką 
apie tai galvoja istorikai iš 
abiejų Atlanto pusių. Aš tik
riausiai ne vienintelis, ku
riam šie dalykai neaiškūs. 
Siūlau diskusiją šiais klausi
mais: 

1. Pagal duomenis, kurie 
Lietuvos valdovai laikė save 
karaliais? 

2. Ar jų valdomi lietuviai, 
juos pripažino savais teisė
tinais karaliais? 

3. Ar kitų šalių valdovai 
juos pripažino Lietuvos kara
liais? 

4. Jeigu šie valdovai iš 
tikrųjų buvo karaliai savo lai
kais, kodėl jie dabar laikomi 
kunigaikščiais, ir kada šis ti
tulų pakeitimas įvyko? 

5. Ar „karalius" ir „ku
nigaikštis" yra du žodžiai, ku
rie reiškia tą patį? Pa
vyzdžiui, persų karalius yra 
vadinamas jų kalboje „ša" 
(šachu), indų yra vadinamas 
*raž". 

6. Kas buvo Dlugošas ir 
kodėl jis svarbus Lietuvos is
torijai? 

Aišku, jeigu galima įrodyti, 
kad tik vienas Mindaugas 
buvo Lietuvos karalium, tai 

dabartinė „oficiali" istorija 
galioja ir pataisų nereikia. 
Bet ar istorija tą patvirtina? 

Oficiali Lietuvos istorija yra 
pilna neaiškumų ir loginių 
nesųderinimų. Vienas pavyz
dys: kaip iš mažos, beveik ne
girdėtos (nors ir senos) tau
telės staiga „atsirado" viena 
Europoj didžiausių valstybių, 
kuri sugebėjo lygiom konku-
ruotis su stipriais ir ambicin
gais kaimynais? Niekas nesu
geba iki šiol išaiškinti fak
tiškai, kaip tai įvyko. Ar Lie
tuva neturėjo sudėtingesnės 
istorijos prieš Mindaugo lai
kus? Sunku tikėti. Gal, dabar 
Lietuvai atgavus laisvę, moks
lininkai laikui bėgant turės 
progą tuos miglotus neaiš
kumus ištirti moderniais kri
terijais ir juos pastatyti 
švieson. Laukiu tos šviesos. 
Dėkui Z. Prūsui už energingą 
karalių klausimo iškėlimą. 

Algis Regis 
Frazier Park, CA 

JEI BŪČIAU IŠDRĮSĘS 
PASAKYTI... 

Šių metų birželio 5-8 dienas 
praleidau Vilniuje, pirmajame 
tarptautiniame stomatologų 
kongrese kaip klausytojas ir 
mokslinės programos at
likėjas. Kitą dieną teko daly
vauti poeto Bernardo Braz
džionio 90 metų gimtadienio 
jubiliejiniame poezijos vakare 
Rotušės rūmų puošnioje sa
lėje. Šalia kelių žymių akto
rių, ir pats sukaktuvininkas 
deklamavo sodriu balsu, buvo 
minios džiaugsmingai priim
tas. Po oficialios dalies buvo 
daug sveikinimų, net ir iš 
klausytojų, priėjusių prie gar
siakalbio. 

Kol aš sukaupiau mintis ir 
sukontroliavau trankų širdies 
plakimą, iškilmingas vakaras 
ėjo prie pabaigos,- tad nebe
turėjau progos prisidėti prie 
sveikintojų. O taip norėjosi iš 
širdies, nenuleidžiant akių 
nuo brangaus poeto, viešai 
prabilti: „Gerbiamas poete, 
dešimties metų būdamas, 
Kaune žinojau Jus Vytės Ne
munėlio vardu, o keletą 
mėnesių vėliau, 1944 metų ru
denį, atsidūrėme abu Austri
jos Sankt Johann im Pongau 
(tuo metu „Markt Pongau") 
miestelyje po vienu stogu. 
Šviesioje, erdvioje mergaičių 
bendrabučio valgyklos salėje 
Jūs vaikštinėjot ten ir atgal su 
juoda knyga rankose. Tik Lie
tuvai vėl atgimstant, 40 metų 
vėliau, supratau, kad eilė
raščiai kaip „Lietuva, Lietuva, 
tu kaip saulė gyva..." buvo 
poeto Brazdžionio rašyti, man 
jam po kojom besimaišant. 

Tad, gerbiamas poete, 
džiaugiuosi turėjęs progų būti 
Jūsų aplinkoje ir dėkoju už 
mieliausius prisiminimus ir 
už eilėraščius, kurie tebedega 
mūsų visų širdyse. 

Leonidas Ragas 
Itasca, EL 

DLUGOŠO DŪMUS 
BESKLAIDANT 

Didi padėka priklauso Zeno
nui Prūsui už įdomų ir infor
matyvų straipsnį „Lietuva Eu
ropos istorijoje" „Draugo" 
1997.VI.12 numeryje. 

Gaila, kad lietuviškoji infor

macinė tarnyba per dešimt
mečius vis neatlieka savo pa
reigų. Todėl nenuostabu, kad 
anglas Norman Davis savo 
naujoje knygoje be blogos va
lios seka Dlugošo prieš lietu
višką informaciją. 

Dlugošas (1415-1480), ne
kęsdamas Lietuvos, savo nea
pykantą, nors ir buvo aukštas 
Bažnyčios dvasininkas, skiepi
jo visur, kur tik galėjo. Jam 
didžia dalimi pavyko lietu
viams įpiršti mažavertybės 
savijautą. Jis pripūtė lietu
viams į akis tiek dūmų, kad net 
ir šiandieną vis tebetęsiame jo 
kėslingą užmačią. Dabar kars
te Dlugošas didžiai kvatojasi, 
matydamas, kad net šiandie
ną mes patys savo garbingą 
didįjį karalių-valdovą Gedi
miną nužeminame į kuni
gaikščius... Vilniaus universi
tetą imame vadinti ne Kara
liaus, bet kng. Gedimino var
du. Vilniuje atidengiant Gedi
mino paminklą, jį vadiname 
ne valdovu, o tik kunigaikščio 
titulu... 

Ar sulauksime dienų, kada 
Dlugošas nebegalės vis kvato
tis iš mūsų tautinės savigar
bos nesubrendimo? Žr. Liet. 
Enc. 5:81, Boston, 1955 ir 
Enc. Lit. 2:85, Boston, 1972. 

Kun. dr . E. Gerulis 
St. Pete Beach, FL 

DARIUS UDRYS TURĖTU 
ATSIPRAŠYTI 

Perskaitęs Dariaus Udrio 
rašinį: „Dariaus ir Girėno 
kompleksas", — išspausdintą 
„Drauge", š.m. geg., 17 d., aš, 
kaip dar vienintelis gyvenan
tis karžygio Stasio Girėno pus
brolis, jaučiu pareigą ginti 
Lietuvos didvyrių Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno pa
siektą garbę, nugalėjus aud
ringąjį Atlantą ir savo, patrio
tiškam pasiryžimui palikus 
testamentą: — „...Lietuvių 
tauta laukia iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių, tad skiriame 
šį savo žygį Tau, Jaunoji Lie
tuva". 

Visas Dariaus Udrio straips
nis yra skaudžiai įžeidžiantis 
visų lietuvių, mylinčių savo 
brangią tėvynė, jausmus! Dau
gybė parašyta istorinės vertės 
knygų ir kitų leidinių, pvz., 
Nijolės Dariūtės-Mastarienės 
knyga „Darius ir Girėnas", 
didelės vertės leidinys yra Ed
mundo Jasiūno „Darius - Gi
rėnas 1933 - 1983", 50-ties 
metų sukakčiai paminėti. 
Knyga gausi istorinėmis nuo
traukomis. Taip pat daug kas 
savo laiškuose „Draugui" nei
giamai atsiliepė apie D. Udrio 
rašinį. 

Todėl aš, Aleksandras Atu-
tis, skaudžiai įžeistas, aukš
čiau minėto Dariaus Udrio 
rašinio, žeminančio mano pus
brolio, karžygio Stasio Girėno 
vardą, reikalauju Darių Udrį 
viešai atsiprašyti, tuose pa
čiuose „Draugo" puslapiuose. 

Aleksandras Atutis 
Pleasant Hill, CA 

• Didžiausias lietuviškų 
pašto lenkių rinkinys — 
14.9 x 10.55 cm formato — 
išleistas 50,000 egzempliorių 
tiražu 1940 m. gegužės 6 d. 
Tai 3 proginiai pašto ženklai 
Vilniaus atgavimui pažymėti 
ir lotyniškas užrašas — Urbs 
Vilnius Metropolis Lithuaniae 
recuperata — Lietuvos sostinė 
Vilnius atgauta. 

AtA. 
MARCELEI KAZLAUSKIENEI 

mirus, guodžiame velionės dukrą, mūsų Židinio 
sesę, ČESLOVĄ PLIURIENE. Liūdime kar tu 
su Tavimi, Sese! 

Detroito Skaučių Židinys 

Nuoširdžiam Lietuvos draugui 
A.TA. 

VINCENT BORIS 
mirus, jo brolį ROBERTĄ ir visus artimuosius šir
dingiausiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Lietuvos ambasada 

Washington, D.C. 

DRAUGAS, a n t r a d i e n i s , 1997 m. liepos men. 1 d. 

Mylimai Dukrai 
A.TA. 

GAILEI EIDUKAITEI 
KUNSTMANIENEI 

tragiškai žuvus, jos tėvams, savo mielam draugui 
EDMUNDUI ir jo žmonai DANUTEI, jų šeimai gilią 
užuojautą reiškia ir liūdi kartu 

Algirdas ir Auksė Antanaičiai 

Mylimam Tėvui 
A.tA. 

KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 
mirus, broliams VYTENIUI ir GINTARUI, sesei 
ŽIBUTEI PRANCKEVIČIENEI ir jų skautiškoms 
šeimoms bei mamytei poniai ADELEI reiškiame 
širdingą užuojautą. 

„Lituanicos" ir Aušros Vartų IKernavės" 
tuntai 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro gies
mininkui 

A.TA. 
KAZIUI LIETUVNINKUI 

Lietuvoje mirus, jo žmonai ADELEI, dukrai 
ŽIBUTEI, sūnums GINTARUI ir VYTENIUI gilią 
užuojautą reiškiame. 

Parapijos choras ir dirigentas 

Mūsų mielam Kaimynui Lietuvoje ir geram Draugui 

A.TA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

taip netikėtai mirus, jo žmoną ADELĘ, dukrą 
ŽIBUTĘ, sūnus VYTENJ ir GINTARĄ su šeimomis, 
seseris URŠULĘ BALSKIENĘ, AGNĘ ŽITKIENĘ, 
MARIJĄ VALIUKEVIČIENĘ su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stasė Rupinskienė 
Gražina ir Antanas Vaičaičiai 
Stefa ir Alfa Burokai 
Irena ir Algis Puiriai 

A.tA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

į Amžinuosius Viešpaties namus išėjus, 
giliame liūdesyje likusiems — žmonai 
ADELEI, sūnums VYTENIUI ir GINTA
RUI, dukrai ŽIBUTEI PRANCKEVIČIE
NEI. jų šeimoms, visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir dalinamės šios didžios netekties 
skausmu. 

Jonas, Vanda, Saulius, Valytė, 
Rimas, Kristina ir Ramoną Stankai 

A.tA. 
IZIDORIUS NAUSĖDAS 

Gyveno Čikagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. birželio 26 d., sulaukės 84 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Gaures valsčiuje 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: dukros Angele Stropiene su vyru Antanu, 

Violeta Larry; sūnus Algis su žmona Dalia: aštuoni anūkai ir 
trys proanūkai . 

Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 29 d. nuo 3 iki 8 
v.v Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks pirmadieni, birželio 30 d. Iš laidojimo 
namu 9 vai. ryto bus atlydėtas t Svc. M, Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gelių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
vaikų globai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, s ū n u s , a n ū k a i , proanūkai ir kiti gi
minės . 

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

A.tA. 
ALFONSAS BRŪZGA 

Gyveno Čikagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m birželio 29 d., sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje. Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 49 

m. 
Ilgus metus dirbo Sargent & Lundy Engineering Co. 
Nuliūdę liko: draugai. 
Velionis pašarvotas liepos 1 d., antradienį nuo 3 iki 8 v.v. 

Lack & Sons Becvar laidojimo namuose, 6541 S Kedzie Ave. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, liepos 2 d.: 12 vai. velionis 

bus nulydėtas ir palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: draugai. 
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700. 

Buvusiai „Aušros Vartų" tunto skautei 
A.tA. 

GAILEI EIDUKAITEI 
KUNSTMANIENEI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
jos tėvams BL v.s. DANUTEI ir EDMUNDUI EIDU-
KAMS bei visai jų šeimai. 

^Aušros Vartų /Kernavės" tunto vadoves 
ir skautės 

A.+A. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

mirus, nuoširdžiausia užuojautą reiškiame jo žmonai 
ADELEI, sūnums VYTENIUI ir GINTARUI su 
šeimomis, dukrai ŽIBUTEI PRANCKEVIČIENEI su 
šeima bei visiems giminėms ir artimiesiems. 

Albinas ir Birutė Sasnauskai 
Krikšto sūnus Jonas Sasnauskas su šeima 
Judita Sostaric su šeima 

A.IA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo ŽMONAI, ŠEI
MAI ir visiems artimiesiems. 

Justinas ir Vilūne Kinelaičiai 
V\tems Kirvelaitis 

Mūsų nariui 
A.+A. 

KAZIUI LIETUVNINKUI 
mirus, žmona; ADELEI JUŠKAITEI-LIETUVNIN-
KJENEI, sūnums: valdybos nariui adv VYTENIUI ir 
GINTARUI, dukrai ŽIBUTEI PRANCKEVIČIENEI 
su šeimomis ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Tėvynes Sąjungos 'L.K'.) remejų 
Čikagos skyriaus valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

LEMONTE 

Kiekvienais metais minime 
žiauraus okupanto kelias
dešimt tūkstančių nekaltų 
žmonių, išvežtų iš savo tėvy
nės į nežinią likimą. 

Sekmadienį, birželio 15 d.. 
11 v.r.. Palaiminto J. Matu
laičio misijos bažnyčioje, šv. 
Mišias aukojo kapelionas A. 

mimą. 25 metų tremtį, 
grįžimą į Lietuvą, r šiuo metu 
įvairiose organizmuose eina
mas pareigas, par zanas Vai-
dyla-Jonas Čeponį- buvo pak
viestas kalbėti. Jis sveikino 
visus politinių kalinių bei 
tremtinių vardu, i es mes čia 
taip pat esame tremtiniai. 

Paliokas, SJ. giedant misijos kovoję per 50 aaetų, tik kito-
chorui, diriguojant Rasai Pos- mis priemonėmis. .-;ad Lietuva 

Linda Burbiem- atiit-ka programa Tėvo dienos pietų metu Pasaulio lietu
vių centre birželio 22 d. N'uotr V. Jasinevičiaus 

TĖVO DIENOS MINĖJIMAS „SEKLYČIOJE" 
Birželio 18-tą d., trečiadie

nio pabendravimui susirinkę. 
„senjorai" labai dailiai, nors ir 
su savotiškai liūdna priegaide, 
paminėjo Tėvo dieną. 

Liūdna buvo todėl, kad net 
ir mūsų geroji globėja E. Siru
tiene negalėjo nei išaiškinti, 
nei mums paaiškinti kodėl 
tėvams nėra tiek daug eilė
raščiu prirašyta, kaip mo
tulėms ir kodėl liaudies dai
nose tėvas minimas žymiai 
rečiau už mamą. 

Taigi — problemą išspręsti 
E. Sirutienė pakvietė visų ger
biamą I ir šiek tiek „priven
giamą"') tėvą J. Vaišnį. SJ. ku
rio pamokslą Tėvų jėzuitų ko
plyčioje visi su malonumu 
klauso ir „Laiškuose lietu
viams" jo tvarkomą lietuvių 
kalbos skyrių ypatingai ati
džiai perskaito, bet kalbėt su 
juo bijo, nes jis „gali prisika
binti del lietuvių kalbos". 
Tėvas Vaišnys paaiškino, kad 
del to jo nereikia bijoti, bet. 
kalbos neaiškumams iškilus. 
pirmiausia reikia pasižiūrėt į 
žodyną ir gramatiką, pasinau
dot literatūra, o atsakymo ne
radus — skambint jam į ..Laiš
kų lietuviams" redakciją. 

Kun. JM.>/.;.- Vaišnys. SJ 
mintis apie Tėvo dieną 

prelegentas pradėjo posakiu 
„Tėvas yra šeimos galva. Šei
mos širdis — motina". Šiais 
laikai^ yrn šiek tiek kitaip.nes 

archalinės šeimos struk-
Amerikoje nebėra. 7A-

.. seimo- ..galva" taria 
nj žodį, bet jis dažnai 

yra: ..Taip brangioji". 
Motinos (!• i Amerikoj 

iškilmingai švenčiama. 
Kai k.:s mano. gal reikėtų šią 

tę padaryti bendra šeimos 
švente, ieškot, kas šeimą ga
lėtų sujungti i darnesni vie
netą. Bažnytiniame kalendo-

mos šventė yra pirma
sis sekmadienis po Trijų Ka
ralių. 

Senovėje moteris buvo vyro 
verge, beveik lyg daiktas. Stu
dijuodamas Romoje, tėvas 
Vaišnys senų knygų parduo
tuvėje aptiko neva teologo 
parašytą knygelę apie tai. ko
ki* žmonės bus 'ar paklius i 

gu Danguje busią tik to

buli žmonės. U kas bus su mo
terimis? Ar jos turės tapti vy
rais? Tėvui Vaišniui labai 
patiko, kad knygeles pabaigoj 
kažkas ranka įraše klau
simėlį: „O kaip bus su Mado
na?" 

Yra ir kita medalio pusė. Iš 
garsaus teisėjo W. A. Leibo-
vvitz straipsnio „Grąžinkime 
tėvui autoritetą: paaiškėjo. 
kad mažiausia kriminalinių 
nusikaitimų padaro jaunuoliai 
Italijoj — tik 1-2%), procentus. 
Italiukai nėra pakėlę rankos 
prieš policiją. Italijoj vaikai 
žmonių nekankina. Jie vagia, 
šėlsta, bet nežudo. Italijos jau
nimas gerbia autoritetą. Te-
'•as visur žmonos ir vaikų re
spektuojamas kaip šeimos gal
va. Amerikoj, deja 35% nusi
kaltėlių — jaunuoliai. 

Grąžinkim tėvui autoritetą! 
Amerikiečių šeimose motina 
užima tėvo vietą ir visad 
užstoja vaikus. Tėvas gi — nu
sileidžia. 

Po įdomios paskaitos buvom 
pavaišinti vynu. tėvų prisimi
nimui. Talentingoji Aldona 
Pankiene padeklamavo B. 
Brazdžionio „Supilkim py
limą" ir. Boleslovui Rašimui 
akompanuojant. padainavo 
„Augau aš pas tėvelį" ir dar 
keletą dainų kartu su pobūvio 
dalyviais. 

Emilija Valantinienė pas
kaitė iš A. Garmutės knygos 
„Išėjo broliai", kaip prie Lukšų 
sodybos nušauto I ir gulinčio 
kraujo klane Jurgio Lukšos 
rusai ir stribai atitempė ligotą 
84 metų senąjį Simoną Lukšą. 
Tėvas vaitodamas čia pat iš
protėjo. Prie tos Lukšų šei
mos istorijos labai tiko Liūnes 
Sutemos dangaus keršto 

šaukiantis eilėraštis „Vende
ta". 

Programa Emilija užbaigė 
eilėraščiu savo tėtei, dėkoda
ma už vardą, pavardę ir meilę, 
įdiegta Šventosios vandeniui. 
Aukštaitijos smėliui ir grikių 
baltam žydėjimui. 

Po to. kaip paprastai, vaiši
nomės skaniais pietumis ir il
gai tarpusavy šnekėjomės apie 
daiktus ir žmones. 

Emilija J . Valantinienė 

. .Draugo" laimėjimų bi
l ietėliu šaknelės jau pradėjo 
plaukti į administraciją, nors 
dar labai siaura srovele. 
Atsiųskite jas, įrašę ant kiek
vienos savo ar to. kam norite 
skirti laimėjimą, pavardę ir 
adresą. Mušu administracijos 
tarnautojo- vasaras metu la
bai pageidauja malonaus dar
bo, o ar gali būti malonesnis, 
kaip geradarių ..Draugo" skai
tytojų palankus atsiliepimas'1 

Ka7.ys Gudenas, Medford 
Lakęs. N-J. atsiųsdamas pre
numeratą, pridėjo 105 dol. 
auką. Labai ačiū' 

kočimienei. Mišių maldas 
skaitė Nijole Maskaiiūniene ir 
Algis Bakaitis. Aukas nešė Ro
mas ir Vida Račiūnai. Gražų 
pamokslą paskaitė kun. A. 
Paliokas, SJ. jautriai suderin
damas du skirtingus įvykius: 
šio minėjimo reikšmę ir Tėvo 
dienos šventę. 

Po Mišių. išnešus iš 
bažnyčios Švenčiausią, misijos 
choras atliko minėjimo kon
certinę dalį, diriguojant Rasai 
Poskočimienei, akompanuo
jant Dariui Polikaičiui. Pirmo
ji buvo „Malda", muz. Vana
gaičio, antroji — „Tautiškoji 
daina", muz. Sasnausko ir 
„Šiaurės pašvaistė", muz. So
deikos. Sol. Praurimė Ragienė 
solo dainavo Tėvynės ilge
sys", muz. Gailevičiaus ir 
„Tremtinys", muz. Sapogos. 
Pabaigai choras, solistė ir kar
tu visi dalyviai sugiedojo 
„Lietuva brangi". Menine pro
grama buvo trumpa, visiems 
patiko ir atlikėjai buvo šiltai 
dalyvių sutikti. Rasai Pos-

būtų laisva ir nepriklausoma. 
Išreiškė padėką, kad jais mes 
rūpinamės ir jiem- padedame. 

Paskaitą pradą: nuo Lietu
vos nepriklausorybės pirmų 
metų. pasiektų laimėjimų, 
buvo jos noras ir įsitikėjimas 
su kaimynais laikoje gyventi, 
turėjome kariuor nę. bet at
siradus kritiškar. momentui, 
gen. Vitkausko -davystė ne
leido pasipriešint ginklu prieš 
bolševikus Pam.r.ejęs pirmo
sios sovietų oku acijos žiau
rumus, areštus i' birželio trė
mimus. Čeponi:- papasakojo 
apie antrą ka r t ą .u sugrįžimą 
į Lietuvą. Visi vyrai turėjo sto
ti į rusų kariuoįr.nę ir be jo
kio karinio apr kymo buvo 
siunčiami į frontą. Pirmomis 
dienomis žuvo apie 26.000 lie
tuvių. Kiti pasir.nko miškus, 
slapstėsi arba partizaninės ko
vos būdą Kovoti -a priešu sa
voje žemėje. Okupantas įniršo, 
pradėjo teroro veiksmus prieš 
partizanus, jų - ' imas ir gi
mines. Stribų ir išdavikų pa-

Ateitininkų namų gegužinėje Iš kairės: dr. Vainis Aleksa, Lidija Polikaitiene, muz. Darius Polikaitis, Daina 
Polikaitytė, Vytas Cuplinskas, kun. Algirdas Paliokas. SJ, ir Rasa Kasniunienė Nuotr. Valerijos Žadeikienės 

čiais Jaunimo centro kavinėje. JAU GREITAI PAMATYSIME 
KAUNIEČIUS 

Visi gerai atsimename pra- gelbsti Kauno Technoligijos 
ėjusią vasarą, kuomet liepos universiteto vadovybe. Tačiau 
mėnesio pradžioje į Čikagą jų duodamų lėšų nepakanka 
rinkosi tautinių šokių šokėjai. 
ne vien tik iš Kanados ir JAV. 
bet ir iš tolimesnių kraštų: jų 
tarpe atvyko ir judrieji Pa
nevėžio šokėjai. Jie čia iš
siskyrė savo sugebėjimais ir 
susilaukė bene daugiausia su
sidomėjimo. 

Kaip jau buvo pranešta, šią 

ir reikia ieškoti kitų rėmėjų. 
Dabar juos surasti vis darosi 
sunkiau, nes gyvenimo būkle 
Lietuvoje kai kuriais atžvil
giais dar blogėja. Tad šiemet 
už šią kelionę ansambliečiai 
apsimoka patys, o globą duos 
koncertų rengėjai Nevv Yorke. 
Čikagoje ir festivalių metu — 

vasarą visai netikėtai Nevv Utah valstijoje. Lėšų sutaupy-
kočimienei. sol. P. Ragienei ir dedami, sudegin i ištisus kai-
Dariui Polikaičiui buvo įteik- mus. šaudė vietoje suimtus 
tos gėlės. nekaltus gyventous. Lietuvos 

PLC didžiojoje salėje vyko kalėjimai buvo perpildyti su-
akademinė dalis, vadovaujant imtaisiais, kurie ž:auriai buvo 
LB Lemonto apylinkės valdy- kankinami, reikalaujami iš-
bos pirm. Kaziui Laukaičiui, duoti kovos draugus, artimuo-
Pakviesta sol. P. Ragiene pa
giedojo Lietuvos himną, pri
tarė Rasa Poskočimienė. Agu-
tė Tiškuviene ir Nijolė Mas
kaiiūniene prisegė po gėlę 

Yorko ir Čikagos lietuviai vėl 
galės gėrėtis Lietuvos šokėjų 
(ir ne vien tik jų ' pasirody
mais. Pakeliui į L'tah valsti
joje įvykstančius tarptauti-

mui visas keliones iš Nevv 
Yorko „Nemuno" ansambli'.' 
nariai atliks specialiu auto
busu, o ne lėktuvais. 

Kuomet šie žodžiai pasieks 
nius festivalius, čia sustos skaitytojus, kauniečiai gal jau 
Kauno Technologijos universi- bus Nevv Yorke. kur jie at

sius. Pasikeitus '.-.įkams, ku
rie dar buvo likę gyvi trem
tyje, kai kuriems buvo leista 
sugrįžti į savo kraštą, bet 
Sniečkaus ir kitų komunistų 

teto ansamblis „Nemunas". Jį 
sudaro ne vien šokėjai, bet 36 
asmenų grupėje reiškiasi ir 
dainininkai, ir muzikantai, 
kurie labai paįvairina pasiro-

skrenda liepos 2 d., ir čia jų 
globos vyriausiu organizato
riumi yra prof. R. Vaičaitis, 
talkinant įvairioms vietos lie
tuvių organizacijoms. Koncer-

Čikagos generaliniam konsu- parašai neleido, darė jiems dymų programas. Labai įdomi tas ten įvyks liepos 5 d. 
lui Vaclovui Kleizai ir svečiui 
iš Lietuvos. Laisvės kovos 
sąjūdžio pirmininkui Jonui 
Čeponiui, kurie abu kartu 
uždegė ir dvi žvakutes, prisi
menant žuvusius. Pirminin
kas išvardinęs garbės svečius, 
padėkojo dalyviams už gausų 
atsilankymą, pakvietė tarti 
žodį gen. garbes konsulą Vac
lovą Kleizą. 

Po to buvo pakviestas Leo-

didžiausius sunkumus, grįžu
sius persekiojo. L'ž žuvusius 
Lietuvoje ir tremtyje, kurie 
mylėjo Lietuva ir už jos laisvę 
kovojo. Čeponį- prašė visų at
sistoti ir vienos minutės tyla 
juos pagerbti. 

Minėjimą ru:>šė LB Lemonto 
apylinkės vaidyba. Paskaiti
ninkas sutiko dalyvauti, tarpi
ninkaujant L. Maskaliūnui. 
Lietuvos Partizanų globos fon-

Kultūros Židinio salėje. Tuoj 
po pasirodymo "Nemuno" an
sambliečiai pasileis tolimon 
kelion autobusu į Čikagą ir 
čia atvyks liepos 6 d. 'sekma-

nas Maskaliūnas, Lietuvos do pirmininkui Minėjimas bu-
Partizanų globos fondo pirm., vo baigtas vaidybos pirm. Ka-
pristatyti prelegentą Joną 
Čeponį. Paminėjęs jo partiza
navimo metų veiklą, suė-

Je igu a t s i l anky tumėte į 
..Draugo" administraciją, ras
tumėte kelis stalus, apkrautus 
puikiais lietuviškais leidiniais 
— knygomis. Visos laukia ge
ros lietuviškos širdies, kad nu
pirktų, priglaustų ir namo 
parsineštų, o paskui su malo
numu perskaitytų.Visos jos 
t ik po 1 dolerį! Ir tik labai ri
botu laiku, nes, kaip šiame 
krašte įprasta, paskelbtas lie
tuvišku knygų išpardavimas. 
Poezija, proza, a t s imini 
mai , moksl inės knygos — 
t ik po doleri . Jei jau turite 
savo knygyne, nupirkite kelias 
ir per ..Transpak" papiginta 
kaina pasiųskite Lietuvos bib
liotekoms. ..Draugo" knygyno 
vedėja turi adresus ir mielai 
patarnaus. Nepraleiskite pro
gos' 

Laikas skuba! Neo-Litua-
nia korporacijos 75 metų su
kaktuvinis minėjimas, dei
mantinio suvažiavimo Šventė 
rengiama Čikagoje lapkričio 
27-29 d. Rengėjai skundžiasi, 
kad. tam laikui bėgant, visi 
korporacijos nariai išsisklaidė, 
adresai nebeatitinka. tad 
kviečia atnaujinti draugystę— 
kolegiškumą ir parašyti savo 
adresus: Vacys Mažeika. 519 
North Halien Terr.. Park 
Ridge. IL 60068. 

zio Laukaičio trumpu padėkos 
žodžiu už gausu dalyvavimą ir 
visiems kitiems prisidėju
siems savo darbais prie šio 
minėjimo. 

St . Dž iugas 

yra šio ansamblio liaudiškos 
muzikos kapela, kurią teko 
girdėti ir matyti neseniai iš 
Lietuvos atėjusioje videojuos
toje iš „Grok. Jurgeli" di
džiulio renginio Kauno sporto dienio1 vakare, 
halėje. Čikagoje numatomi du pa

j a u kiek anksčiau yra tekę sirodymai. Vienas bus liepos 7 
rašyti, jog šis žymusis ansam- d. 12 vai. daugiausia kita-
blis gyvuoja beveik 50 metų ir taučių prie Picasso' skulp-
per tą laiką yra apkeliavęs tūros, miesto centre. Tos 
daugelį pasaulio kraštų, ta- pačios dienos vakare 'pirma-
čiau JAV dar nėra buvęs. Da- dienį*. 7 valandą, kauniečių 
lyvavęs tarptautiniuose kon- pasirodymas prasidės Jauni-
kursuose ir festivaliuose Is- mo centre. Reikia manyti, 
panijoje bei Anglijoje ir kaip kad. nors gan neparanki data . 
tik šioje valstybėje 1992 m. jis tačiau Čikagos lietuviai už-
laimėjo pirmąsias vietas. 

„Nemuno" ansamblio veiklai 
plėtoti, žinoma, nemaža pa

pildys salę. Po koncerto bus 
pabendravimas ir pasilink
sminimas su tolimaisiais sve-

GrakMm kaip „ Mes - Kauno 
vak Jaunimo cei ••(•. 

Nom lino ansam hito šoknos Jas fataaJMH matyti Čikagoje liepos 7 d.. 7 vai 

Kauniečių ansamblio pasiti
kimo ir koncerto w r . organi
zatorė yra Rita Šakeniene 
(tel. 773-737-6792). Ji taip pat 
ieško dar ir geradarių tau
tiečių, kurie sut ik tų dvi die
nas pagloboti atvykstančius 
svečius. Beje. kauniečiai Či
kagoje viešės iki liepos 9 d. 
ryto. o tada vėl autobusu pa
judės į Utah valstijos Salt 
Lake City miestą. Kaip žino
me, šio miesto krepšininkai 
gerokai nugąsdino Čikagos 
„Bulis" komandos žaidėjus, 
kovoje dėl NBA čempionato. 

Beje. tai bus antrasis Lietu
vos vienetas, dalyvaujantis 
tarptaut iniuose Utah festiva
liuose. Pirmasis buvo Vil
niaus universiteto merginų cho
ras „Virgo" 

Ed . Šu la i t i s 

Va le r i j a A l i š a u s k i e n ė , 
S t a s y s V a n a g ū n a s . Helen 
P a t a c k a s , A l d o n a Lekec-
kienė, J u z ė Ž e b r a u s k i e n ė — 
tai mūsų geradariai , atnešę 
laimikių ..Draugo" pobūviui 
gamtoje. Esame jiems labai 
dėkingi ir prašome, kad galin
tieji padovanoti gražių do
vanelių laimėjimams, atneštų 
į ..Draugo" administraciją. 

. . D r a u g o " p o b ū v i s gam
toje r e n g i a m a s r u g p j ū č i o 3 
d., sekmadienį. Visi kviečiami 
(tik nelietaus ar audros debe-
svs). 

SKELBIMAI 
x A.a. J o n o S k l a d a i č i o at

minimą pagerbdami. Lietuvos 
našlaičiams aukojo $75 A. J. 
V. Skladaičiai. po $25: Birutė 
Bernotiene. Jonas ir Brone 
Zdaniai ir Petras ir Danute 
Brazdžioniai. Iš viso $150. 
Našlaičio vardu reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me' „ L i e t u v o s Naš la ič iu 
g lobos" k o m i t e t a s . 2711 W. 
71 St., C h i c a g o , IL 60629. 

(sfc) 

x TRASSPAK praneša: 
..Lietuvoje minimalus darbo 
užmokestis vasarį prilygo 82.5 
JAV dolerio. Latvijoje — 65.4 
JAV dolerio. Estijoje 50.86 
JAV dolerio". P i n i g a i ir s iun
t in ia i į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., C h i c a g o , IL 60629. 
I••! 773-838-1050. 

(sfc) 
v P a m a l d o s i r šv. Mišių 

a u k a l i epos 5 d., šeštadienį. 
4 va i . p .p . Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Kviečia Ž id inys . 

<sk) 
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