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Madeleine Albright: Baltijos-JAV 
susitarimas nesuteiks saugumo 

garantijų
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 

— JAV ir Baltijos valstybių 
susitarime nebus saugumo ga
rantijų, sekmadienį Vilniuje 
pareiškė JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright.

„JAV ir Baltįjos valstybių 
chartija yra ne saugumo ga
rantija, o ‘skėtis’, kuris mums 
teis bendradarbiauti, remian
tis bendromis vertybėmis ir 
bendrais tikslais”, kalbėjo M. 
Albright spaudos konferenci
joje Lietuvos prezidento rū
muose, pasibaigus jos susitiki
mui su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos UR ministrais Algirdu 
Saudargu, Vadžių Birkavs ir 
Toom Hendrik Dvės.

JAV Valstybės sekretorė 
patvirtino, kad dabar rengia
mas dokumentas greičiausiai 
bus keturšalis, o ne atskiras 
su kiekviena Baltijos valstybe.

Pasak M. Albright, susita
rime bus atspindėti bendri 
JAV ir Baltijos valstybių 
požiūriai dėl Europos nedalo
mumo ir būtinybės bendradar
biauti per sienas.

„Tai kelrodis, kuris turi 
užtikrinti, kad tos vertybės 
būtų paverstos veiksmais”, 
sakė M. Albright.

Anot diplomatinių šaltinių, 
susitarimą, kuris yra pernai 
Vašingtono iniciatyva paskelb
to „Baltijos veiksmų plano” 
dalis, ruošiamasi pasirašyti 
per Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentų vizitą į JAV. 
Lietuvos diplomatai siekė, kad 
susitarimas būtų dvišalis ir

Baltijos valstybės pateks į NATO 
artimiausiu metu

Kopenhaga, Danija, liepos 
12 d. (AP-BNS) — JAV Val
stybės sekretorės pavaduoto
jas Strobe Talbott liepos 11d. 
patikino Daniją, vieną akty
viausių Baltijos valstybių įsi
jungimo į Vakarus rėmėją, 
kad jos tikrai įstos į NATO.

Lietuva, Latvija ir Estija 
„prisijungs palyginti artimoje 
ateityje”, žurnalistams sakė S. 
Talbott po susitikimo su Dani
jos užsienio reikalų ministru 
Niels Helveg Petersen.

Danijoje S. Talbott lydėjo 
JAV prezidentą Bill Clinton 
per 20 valandų trukmės vi
zitą.

NATO narė Danija viena 
pirmųjų pripažino trijų valsty
bių atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos 1991 m. ir pas

Ispanijos karaliaus rūmuose
buvo girdimas 

įstoti į
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 

— Pirmadienį į Vilnių grįžo 
NATO viršūnių susitikimą 
Madride paįvairinęs Lietuvos 
jaunimas, triukšmingai ir 
smagiai reikalavęs priimti 
Lietuvą į sąjungą.

Iš karto po kelias paras tru
kusios kelionės autobusu apie 
80 vaikinų ir merginų atvyko 
pasidalinti įspūdžiais į Seimą.

Jaunimą priėmė Seimo pir
mininko pavaduotojai Andrius 
Kubilius ir Arvydas Vi
džiūnas, Seimo konservatorių 
frakcijos seniūno pavaduotoja 
Rasa Rastauskienė.

Seime jaunimo būrys de
monstravo tai, ką, anot jų 
pačių, „išdarinėjo Madride”. 
Pagal populiarių grupių 
„Queen”, „Boney-M”, lietu-

pasirašomas tarp JAV ir kiek
vienos Baltijos valstybių at
skirai.

JAV valstybės sekretorė ke
lioms valandoms atvyko į Lie
tuvą, kad supažindintų Lietu
vos vadovus ir Baltijos valsty
bių užsienio reikalų ministrus 
su NATO viršūnių susitikimo 
Madride rezultatais ir pasa
kytų paguodos žodžius nepa
tekusioms į pirmąją sąjungos 
plėtimosi bangą kandidatėms.

„Mes sveikiname NATO 
sprendimą palikti atviras du
ris naujoms narėms. Mus 
užtikrino, kad pirmosios pak
viestos valstybės nebus pasku
tinės”, per spaudos konferen
ciją pareiškė Lietuvos UR 
ministras Algirdas Saudargas.

Pasak jo, Lietuva sveikino 
tai, kad Madrido pareiškime 
NATO pripažino Baltijos re
giono valstybių, „siekiančių 
NATO narystės”, padarytą 
pažangą, siekiant didesnio 
pastovumo ir bendradarbiavi
mo regione.

„Mes paprašėme JAV para
mos Baltijos šalims, sie
kiančioms narystės, būti pa
kviestoms į aljansą 1999 me
tais”, sakoma A. Saudargo pa
reiškime.

Tačiau artimų deryboms pa
reigūnų teigimu, per sekma
dienio susitikimus JAV atsto
vai leido suprasti, kad ir 1999 
metais Baltijos valstybių pak
vietimas į NATO nėra garan
tuotas.

tūmėjo jų integraciją į Vakarų 
ekonomines ir saugumo struk
tūras.

NATO plėtimo nutarime 
skelbiama, kad trys Baltijos 
valstybės laikomos potencia
liomis ateities kandidatėmis. 
Rusija išreiškė savo neprita
rimą ir nepasitenkinimą tokia 
galimybe. S. Talbott sakė, jog 
„naująją Europą sukurs tik 
nauja Rusija, bendradarbiau
janti su naująja NATO”.

Nepaisant Jungtinių Val
stijų ir Danijos nesutarimų 
dėl Baltijos valstybių pasiren
gimo narystei NATO, Va
šingtonas Daniją laiko „ypač 
svarbiu sąjungininku” ir 
„svarbia regionine jėga”, sakė 
S. Talbott.

Lietuvos noras 
NATO
viškų „Foje” ir „Sel” muziką 
buvo angliškai skanduojama 
„Mes norime į NATO”, „Iš kar
to dabar”, „Mes negalim, nega
lim be NATO”, „Lietuva” ir 
„NATO”.

„Įsivaizduoju, kaip po to 
sunku buvo prezidentui Clin
ton nepriimti Lietuvos į 
NATO”, juokavo Seimo vice
pirmininkas Andrius Kubili
us. Jis sakė, kad jaunimas 
savo žygiu pasiekė galbūt ir 
daugiau, nei Lietuvos diplo
matai Madride.

Jaunieji politikai žada ir to
liau nenurimti ir priminti apie 
Lietuvą kituose valstybių va
dovų susibūrimuose ir būtinai 
per NATO vadovų susitikimą 
1999-siais.

Jie juokaudami pasakojo

G. Mačiulio nuotr.: (iŠ kairės) Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininkas Bronius Nainys sveikinasi su Seimo 
pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu PLB Seimo (07.01-07.07) atidarymo iškilmėse Vilniuje.

Pasaulio naujienos
••(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN, H'IA žinių"

agentūrų pranešimais.

Lietuva skyrė per mažai 
pastangų įstoti į Europos 

Sąjungą
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo užsienio 
reikalų komiteto narys, Libe
raliųjų reformų frakcijos se
niūnas Alvydas Medalinskas 
manu; kad Lietuva gali nepa
tekti į Europos Sąjungos pir
mąjį plėtimo etapą, nes nes
kyrė tam pakankamai dė
mesio.

Tai, kad Estija išskirta iš 
kitų Baltijos valstybių, siekda
ma narystės ES, laikytina 
nemažu Lietuvos politikų pra
laimėjimu, sakė Seimo narys.

Paskirtas
gynybos atašė Kanadai

Otawa, liepos 11d. — Lie
tuvos Respublikos ambasada 
Otawoje praneša, kad liepos 
11d. Kanados Valstybinės gy
nybos departamente įvyko ofi
ciali Lietuvos Respublikos Gy
nybos atašė Kanadoje majoro 
Voldemaro Sarapino akredita
vimo ceremonija.

Jos metu Kanados Valsty
binės gynybos departamento 
Protokolo tarnybos vadovas 

padėję smagiau pasijusti ir 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, per pietus pas Ispanijos 
karalių pasakojusiam kole
goms iš viso pasaulio apie ak
tyvų Lietuvos jaunimą, kurio 
keliamas triukšmas sklido pro 
pravirus rūmų langus.

A. Kubilius siūlė, kad Sei
mas padėtų susimokėti žygio į 
Ispaniją skolas, bet jaunuoliai 
sakė suradę rėmėjų savo kelio
nei, o ispaniškomis gėrybėmis 
ir kitomis pramogomis mėga
vosi už savo lėšas.

Jis priminė, kad dar kovo 
mėnesį kritikavo Lietuvos už
sienio politikos vadovus, kad 
skirdami per daug dėmesio 
NATO, jie per mažai skiria 
dėmesio pastangoms įstoti į 
ES.

A. Medalinskas pabrėžė, kad 
Baltijos valstybėms NATO dar 
„nėra prarasta”, ką patvirtino 
ir JAV valstybės sekretorės 
Madeline Albright vizitas į 
Vilnių. Tačiau, pasak jo, ne
sėkmę patyrė Lietuvos pas
tangos išskirti vieną Baltijos

Lietuvos

pulkininkas D. D. Dalziel įtei
kė mjr. V. Sarapinui specia
lius dokumentus, patvirtinan
čius jo, kaip oficialaus Lietu
vos karinio atstovo Kanadoje, 
statusą, teises bei privilegijas.

Po oficialiosios dalies įvyko 
mjr. V. Sarapino susitikimai 
su Kanados Gynybos štabo 
viršininko pavaduotoju gene
rolu R. R. Henault, Valstybi
nės gynybos departamento 
NATO politikos skyriaus di
rektoriumi A. P. Rasuliu, ki
tais aukštais pareigūnais. Po
kalbių metu mjr. V. Sarapinas 
supažindino pašnekovus su 
pagrindiniais Lietuvos gyny
bos politikos aspektais, ka
riuomenės struktūra, buvo ap
tartos Lietuvos-Kanadoš dvi
šalio bendradarbiavimo plėto
jimo galimybės.

Lietuvos karinio atstovo ak
reditavimo Kanadoje proga 
Valstybinės gynybos departa
mentas surengė iškilmingus 
pietus, kuriuose be mjr. V. Sa
rapino ir aukštų Kanados ka
riškių dalyvavo ir LR Laikina
sis reikalų patikėtinis Kana
doje Paslauskas.

Tą pačią dieną LR ambasa
doje Otawoje Lietuvos Gyny
bos atašė mjr. V. Sarapinas 
susitiko su Kanados Lietuvių 
bendruomenės atstovais.

Majoras Voldemaras Sara
pinas ir toliau lieka Lietuvos 
Gynybos atašė Jungtinėse 
Valstijose, kur karinius Lietu
vos reikalus atstovauja jau 
nuo 1996 m. gegužės. Jo rezi
dencija yra Vašingtone. 

valstybę, joms siekiant na
rystės sąjungoje.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
JAV atsisakė pasirašyti ir in
dividualų susitarimą su kiek
viena Baltijos valstybe, o pa
kvietė į Vilnių visų trijų Balti
jos valstybių UR ministrus ir 
kalbėjo apie bendrą susita
rimą.

Liberalas A. Medalinskas 
taip pat kritikavo, jog iki šiol 
nepakeisti septyni ambasado
riai iš aštuonių, kuriuos pa
keisti vyriausybė buvo numa
čiusi dar balandžio mėnesį, 
kai vyriausybė buvo nutarusi 
atšaukti iš Prancūzijos Petrą 
Auštrevičių, taip pat ambasa
dorių Dalių Čekuolį iš atstova
vimo Lietuvai NATO, tačiau 
palikti jį ambasadoriumi Bel
gijoje, Nyderlandams ir Lux- 
emburgui, bei atšaukti amba
sadorių JAV ir Meksikai Al
fonsą Eidintą, tačiau palikti jį 
ambasadoriumi Kanadoje. 
Dar tris ambasadorius pa
siūlyta atšaukti iš trijų ne ES 
ar NATO valstybių, tačiau kol 
kas atšauktas tik ambasado
rius Kazachstane.

* Lietuvos kariai dalyvau
ja pirmadienį Estijoje prasi
dėjusiose tarptautinėse praty
bose „Baltic Challenge”. Lie
tuvai čia atstovauja po du Sa
vanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT) ir Klaipėdos 
7-ojo dragūnų pamario gyny
bos bataliono būrius. Praty
bose pagal NATO programą 
„Bendradarbiavimas vardan 
taikos” dalyvauja per 2,600 
karių iš aštuonių valstybių. 
Šios jungtinės sausumos, oro 
ir jūros pajėgų pratybos yrą 
vienos didžiausių šiais metais 
Europoje rengiamų tokių ma
nevrų.

Lietuva išplės 
diplomatinę veiklą 

Europoje

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Lietuva, atsižvelgdama į 
NATO viršūnių susitikimo 
Madride sprendimus ir dar ne
oficialias Europos Komisijos 
rekomendacijas, ruošiasi padi
dinti savo diplomatinį aktyvu
mą Europoje, steigdama nau
jas diplomatines atstovybes ir 
sustiprindama jau veikian
čias.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas

Sarajevas. Sekmadienį per galingą sprogimą sekmadienio 
vakarą Bosnijos rytuose esančiame Zvomik mieste, maždaug 
už 30 metrų nuo viešbučio, kuriame įsikūrę Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) bei Jungtinių Tautų 
stebėtojai, buvo visiškai sunaikintas ESBO sunkvežimis, ta
čiau aukų nebuvo, pirmadienį pranešė JT atstovas spaudai 
Liam McDowall. Zvomik yra Serbijos pasienyje; jį valdo ser
bų nacionalistai, palankūs buvusiam Bosnijos serbų preziden
tui Radovan Karadžič.

Hebronas. Jungtinės Izraelio ir palestiniečių pajėgos pir
madienį atkūrė tvarką Vakarų kranto Hebrono mieste. 200 pa
lestiniečių policininkų saugojo įsivaizduojamą ribą tarp 80 
proc. miesto teritorijos, atiduotos palestiniečių savivaldai ir 20 
proc. ploto, tebevaldomo Izraelio, kur gyvena 400 žydų. Izrae
lio armija ėmėsi saugoti skersgatvius, uždarė palestiniečių par
duotuves ir pastatė užkardas keliuose. Palestiniečių derybinin
kas pranešė, jog abi pusės susitarė dėl lėktuvų pakilimo ir 
nusileidimo procedūrų bei oro uosto Gazos sektoriuje pavadini
mo.

Varšuva. Lenkijoje penktadienis paskelbtas valstybinio ge
dulo diena potvynio aukoms atminti. Oficialiais duomenimis, 
per beveik dvi savaites pietinėje Lenkijos dalyje besitęsiantį 
potvynį jau žuvo 35 žmonės, šimtai laikomi dingusiais be ži
nios. Vandenyje žuvo dešimtys tūkstančių galvijų, naminių 
paukščių ir laukinių žvėrių. Nors vanduo po truputį slūgsta, 
dabar Lenkijoje visiškai apsemta 180, dalinai — 160 vietovių, 
sugadinta 1,300 kilometrų respublikinės reikšmės kelių, 56 til
tai. JAV prezidentas Bill Clinton Varšuvoje pažadėjo 100,000 
JAV dolerių potvynių aukoms. Lenkijos vidaus reikalų minis
terija pripažino, kad valstybė neturės reikiamų lėšų potvynio 
žalai atlyginti.

Praba. Sekmadienį per vizitą į gimtąjį Prahos miestą JAV 
valstybės sekretorei Madeleine Albright, besilankančiai sena
jame žydų kvartale, buvo parodyti sinagogos, pastatytos atmin
ti 77,000 Čekoslovakijos žydų, nužudytų per II pasaulinį karą 
nacių koncentracijos stovyklose, sienoje įrašyti jos senelių Ar- 
nost Korbel ir jo žmonos Olgos, vardai. „Dabar, kai aš žinau 
apie savo kilmę ir koncentracijos stovykloje žuvusius senelius, 
man žydų genocidas įgijo dar didesnę reikšmę. Aš užtikrinu, 
kad jis niekuomet nebus pamirštas”, sakė Albright Prahos 
žydų bendruomenės centre. „Prie visų mano vertybių prisidėjo 
dar vienas aspektas. Dabar aš žinau, kad mano seneliai ir kiti 
šeimos nariai nukentėjo nuo didžiausios žmonijos istorijoje ka
tastrofos”.

Maskva. Čečėnijos karo vadas Salman Radujev liepos 11 d. 
įspėjo, kad jis nepaklus prezidento Aslan Maschadov įsakymui 
paleisti savo apie 1,000 žmonių ginkluotą grupuotę. S. Radu
jev pareiškė, jog jis „neketina nusimesti savo karinės unifor
mos ir paleisti karius, kol Rusija nepripažino Čečėnijos respub
likos nepriklausomybės”, teigdamas, kad liko ištikimas A. Mas
chadov, tačiau turi teisę ginti kitokį nei Čečėnijos vadovybės 
politinį požiūrį.

Rusijos prezidentas Boris Jelcin sekmadienį sakė, kad Bal
tijos valstybių priėmimas į NATO sukeltų grėsmę Rusijos sau
gumui, ir Maskva rimtai priešinsis jų narystei Vakarų sąjun
goje. B. Jelcin kalbėjo po susitikimo su Suomijos prezidentu 
Martti Ahtisaari, praėjus vos kelioms dienoms po NATO viršū
nių pasitarimo Madride, kuriame į NATO buvo pakviestos Len
kija, Čekija ir Vengrija. „Aš, žinoma, pareiškiau savo nepasi
tenkinimą Madrido nutarimu, kuris mini Baltijos valstybes 
kaip naujas potencialias nares, o tai yra pavojinga. Mes kate
goriškai su tuo nesutinkame”, sakė B. Jelcin žurnalistams.

Minskas. Plečiantis NATO, Baltarusijai reikia griežtesnės 
drausmės ir tvarkos, sekmadienį pareiškė Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenko, lankydamasis lėktuvų remonto 
gamykloje Šiaurės Baltarusijoje, ir įspėjo, kad Lenkijos pakvie
timas į NATO byloja apie tai, kad Baltarusija turi pasistengti 
namuose, ypač stiprindama karinį potencialą.

Zurich. Šveicarijos radijas pranešė, kad Šveicarijos holo
kausto aukų atminimo fondas holokaustą pergyvenusiems žy
dams, visų pirma — gyvenantiems Rytų Europoje, išmokės pir
muosius 17 mln. Šveicarijos frankų. Šveicarijos holokausto au
kų atminimo fondą sudaro apie 170 mln. Šveicarijos frankų, 
kuriuos paaukojo komerciniai bankai ir kitos privačios įstaigos. 
Šveicarijos Valstybinis bankas planuoja suteikti fondui 100 
mln. Šveicarijos frankų, jei tam pritars parlamentas.

Kopenhaga. Maždaug 1,000 kairuoliško danų jaunimo šeš
tadienį žygiavo prie JAV ambasados Kopenhagoje, protestuo
dami prieš prezidento Bill Clinton vizitą. Šimtai policininkų, 
įskaitant su riaušių malšinimo įranga, lydėjo žygį, kad būtų iš
vengta smurto. Protestuotojai buvo sulaikyti maždaug už 400 
metrų nuo ambasados. Žygio dalyviai skandavo: „Danija — iš 
NATO. Clinton — iš Danijos”.

penktadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniuje pareiškė, 
kad jau parengti Lietuvos am
basadų atidarymo Portugali
joje ir Graikijoje bei Lietuvos 
nuolatinių misįjų prie Euro
pos Sąjungos ir NATO sustip
rinimo projektai.

„Mums, ministerijai, svar
biausia yra gauti pinigus”, sa
kė UR ministras.

KALENDORIUS

Liepos 15 d.: Šv. Bonaventū
ras, vyskupas, Bažnyčios moky
tojas (1221-1274); Donaldas, 
Žvingilė, Gerimantas, Girkan- 
tas. 1410 m. įvyko Žalgirio mū
šis. 1909 m. gimė tautosakinin
kas Jonas Balys.

Liepos 16 d.: Marija, 
Leonora, Vitalijus, Dundutis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
OSTEOPOROZĖ

Osteoporozė — kaulų išre
tėjimas, suplonėjimas ir tapi
mas trapesniais. Šia liga su
sergama vis dažniau — re
miantis Amerikoje atliktais 
tyrimais, ja serga 1 iš 4 vyres
nio amžiaus moterų.

Žmogaus organizme yra 
dviejų rūšių kaulinis audinys: 
kompaktinė arba tankioji me
džiaga, kuri sudaro 80% viso 
kaulinio audinio organizme ir 
yra pagrindinė ilgųjų kaulų 
(pvz., dilbių, šlaunikaulių) 
substancįja, sudaranti pavir
šinį visų kaulų sluoksnį; aky
toji medžiaga, kuri yra trum
pųjų kaulų (pvz., stuburo 
slankstelių, riešo kaulų), 
plokščiųjų kaulų (pvz., men
čių) viduje ir ilgųjų kaulų ga
luose. Osteoporozė greičiau
siai vystosi kaip tik akytoje 
kaulinio audinio medžiagoje.

Kauliniam audiniui būdin
gas nuolatinis atsinaujinimo 
procesas, kurį reguliuoja spe
cialūs hormonai. Estrogenas
— kiaušidžių ir testosteronas
— sėklidžių hormonas lemia 
kaulinio audinio tankumo at
statymą, o tankumas tiesio
giai susijęs su kaulo stiprumu. 
Akytasis kaulinis audinys 
tankiausias 25-30 m., kom
paktinis — 35-40 m. žmogaus. 
Vėliau kaulinis audinys po 
truputį retėja (0.5-1% per me
tus). Moterims, pradedant 
menopauzės periodu, kaulinio 
audinio retėjimas pasiekia 2- 
5% per metus. Taigi per visą 
amžių vyrų kaulinis audinys 
tampa retesnis 20-30%, mo
terų — 45-50%. Osteoporozę 
sunku diagnozuoti ankstyvose 
jos stadijose, ji gali vystytis 
nepastebimai tol, kol atsiran
da nugaros skausmai, ryškus 
nuolatinis ūgio mažėjimas, 
nugaros deformacija (daž
niausiai susikuprojimas) ir 
daugybiniai lūžiai dėl visai 
mažų krūvių kaulų sistemai
— nestipraus stuktelėjimo, 
sunkesnio daikto kėlimo ar 
net intensyvesnio kosėjimo.

Kas lemia osteoporozės 
atsiradimą?

1. Amžius yra vienas svar
biausių faktorių osteoporozės 
vystymuisi. Vyrams ši liga 
vystosi lėčiau dėl iš prigimties 
tvirtesnės bei stipresnės kau
linės struktūros.

2. Kalcis yra svarbus ele
mentas visoms organizmo 
funkcijoms, ypač kaulinio au
dinio formavimuisi. 99% viso 
kalcio kiekio, esančio organiz
me, yra kauliniame audinyje. 
Jei fiziologinių procesų metu 
kalcio netenkama daugiau nei 
jo gaunama su maistu, jis ima
mas iš kaulinio audinio, o tai 
skatina kaulinio audinio 
retėjimą. Be to, senstant 
blogėja kalcio pasisavinimas, 
todėl natūraliai formuojasi jo 
trūkumas.

3. Hormonas estrogenas pa
laiko kaulinio audinio tan
kumą. Menopauzės metu arba 
pašalinus kiaušides mažėja 
hormono išsiskyrimas. Kaulai 
pradeda retėti ir dėl to, kad 

Prof. Vytautgas Bazys (kairėje) ir prof. Vinod Bhutani iŠ Pennsylvania 
Medical centro po paskaitų Perinatologijos ir neonatalogijos klausimais.

Nuotr. Pranės Slutienės

sutrinka šio hormono balan
sas moterims, kurių mityba 
„išsireguliavusi” (anorekcįja, 
bulimija). Ši liga laikui bė
gant atsiranda ilgų distancijų 
bėgikėms, kurių mėnesinių 
ciklas sutrikęs.

4. Osteoporozės atsiradimui 
įtakos turi ir paveldimumas, 
rasė (juodaodžių kaulinis au
dinys tankesnis), lytis (vyrų 
skeletas tvirtesnis), kūno 
kompozicįja (smulkesnio su
dėjimo žmonės linkę sirgti 
dažniau), gyvenimo būdas 
(aktyviai judančių žmonių 
skeleto sistema apkraunama 
didesniais mechaniniais krū
viais, o tai stiprina kaulinį 
audinį).

5. Rūkymas ir nesaikingas 
alkoholio vartojimas yra pa
pildomi rizikos faktoriai oste
oporozei atsirasti, nes tok
siškai veikia kaulinio audinio 
ląsteles.

Bene patys svarbiausi mo
mentai osteoporozės profilak
tikoje kalciu prisotinta mi
tyba ir aktyvus gyvenimo 
būdas. Valgyti reikia kasdien 
tuo pačiu laiku, 3 kartus per 
dieną, vengiant drastiškų 
dietų. Rekomenduojama kal
cio koncentracija suaugusiam 
žmogui —» 1,000 mg per parą, 
o menopauzės periodo mote
riai —. 1,500 mg per, parą. 
Nors kalcio randama dauge
lyje produktų, pagrindinis jo 
šaltinis — pieno produktai:

pienas: grynas — 225 g 290 
mg kalcio, nugriebtas — 225 g 
300 mg kalcio;

jogurtas: neriebus — 225 g 
415 mg kalcio, su vaisiais — 
225 g 315 mg kalcio;

liesas varškės sūris — 225 g 
154 mg kalcio;

ledai — 225 g 176 mg kalcio;
sardinės (su kaulais) — 85 g 

373 mg kalcio;
lašiša — 85 g 180 mg kalcio;
brokoliai — 225 g 136 mg 

kalcio.
Reguliari fizinė veikla sti

prina raumenis, didina visų 
organizmo funkcijų pajėgumą 
ir taip pat tvirtina kaulinį au
dinį. Specialūs fiziniai prati
mai, vaikščiojimas, bėgioji
mas, važiavimas dviračiu, 
šokimas apkrauna skeletinę 
sistemą labiau nei plaukimas, 
todėl ir turi didesnį poveikį 
kauliniam audiniui. Netgi 
trumpalaikė reguliari fizinė 
veikla duoda žymų teigiamą 
efektą.

Kadangi osteoporozė grei
čiausiai paveikia stuburą, 
svarbu suformuoti tinkamą 
raumeninį pagalbinį mecha
nizmą, specialiais pratimais 
stiprinant nugaros raumenis.

1. Sėdint rankos sunertos už 
galvos. Nelenkiant galvos, 
švelniai traukti alkūnes atgal. 
5-6 sek. palaikius maksima
laus atitraukimo riboje, grįžti 
į pradinę padėtį. Kartoti 10-

15 kartų.
2. Gulint ant pilvo, po pilvu 

pasidėjus pagalvę, lėtai pakel
ti krūtinę nuo žemės, bet

neišsilenkti. 5-6 sek. palai
kius, lėtai grįžti į pradinę 
padėtį. Kartoti 10-15 kartų.

3. Gulint ant pilvo, po pilvu 
pasidėjus pagalvę, lėtai kelti 
pusiau per kelį sulenktą koją. 
5-6 sek. palaikius, nuleisti ir 
daryti kita koja. Kartoti po 
10-15 kartų.

4. Stovint ant keturių, lėtai 
kelti pusiau per kelį sulenktą 
koją. 5-6 sek. palaikius, nu
leisti ir daryti kita koja. Kar
toti po 10-15 kartų.

5. Atsiklaupus atsisėsti ant 
kulnų, rankas tiesti ant že
mės ir kakta siekti žemę. 5-6 
sek. pasilaikius tokioje padė
tyje, atsikelti. Kartoti 5-10 
kartų.

6. Gulint ant nugaros (ke
liai sulenkti), atkelti pečius 8- 
10 cm nuo žemės. 5-6 sek. pa
silaikius, atsipalaiduoti. Kar
toti 10-15 kartų.

Osteoporozės profilaktikai 
didelės įtakos turi ir taisyk
linga laikysena. Ją galima 
koreguoti, atsistojus prie sie
nos: į sieną ramiasi galva (ją 
pakelti tiek, kad nosis būtų 
viename lygyje su ausimis), 
pečiai (juos stengtis nuleisti 
kuo žemiau), dubuo, blauzdos 
ir kulnai. Reiktų stovėti baso
mis ir būtinai įtraukti pilvą. 
Šitaip stovėti galima ir keletą 
minučių, o po to, žengus 
žingsnį pirmyn, pasistengti 
pajusti, kokia laikysena turi 
būti nuolatos.

ŠIRDIES TYRIMAI — 
PASAULINIU LYGIU

Birželio 23 d. Vilniaus uni
versiteto ligoninėje „Šanta- 
riškių klinikos” pristatyta 
nauja ultragarsinė širdies 
kraujotakos tyrimų laboratori
ja. Sveikatos apsaugos minis
terija šiai laboratorijai nupir
ko apie vieną milijoną 100,000 
litų kainuojančių garsios JAV 
firmos „Hewlet Pačkard” ul
tragarsinę kompiuterinę apa
ratūrą.

Tai —- ne tik pirmoji tokia 
aparatūra Lietuvoje, bet ir 
viena iš pačių geriausių pa
saulyje, — teigia JAV Har- 
ward universiteto Massachu- 
setts Radiologinės klinikos 
vadovas medicinos daktaras 
Robert A. Novelline.

Harward universiteto medi
kai jau kuris laikas bendra
darbiauja su Vilniaus univer
siteto Medicinos fakultetu ir 
daktaras R. A. Novelline daly
vavo naujos laboratorijos pri
statyme.

Profesoriaus Aleksandro 
Laucevičiaus vadovaujamoje 
Vilniaus universiteto Kardio
logijos klinikoje taikomi ir kiti 
pasaulinio lygio diagnostikos 
ir tyrimo metodai.

(Elta) 
AMERIKIEČIAI

ĮKŪRĖ CHIRURGIJOS 
CENTRĄ

Gegužės pabaigoje Klaipė
dos miesto ligoninės Onko
logijos korpuse atidarytas vie
nintelis Žemaitijoje veido ir 
burnos ertmės chirurgijos 
centras, pavadintas Distefa- 
no-Goldberg vardu, — rašo 
„Verslo žinios”.

Daugiausia lėšų „Vilties 
partnerystės” programai įgy
vendinti surinko amerikietis 
profesorius John Distefano. 
Jis jau 20 metų dirba veido ir 
žandikaulių chirurgu. Šiuo 
metu jis dirba Cleveland Case 
Westem Reserve universitete, 
turi ir savo privačią kliniką. 
Profesorius jau dalyvavo 5 
labdaros misįjose Lietuvoje, 
organizavo Lietuvos chirurgų 
stažuotes Clevelando univer
sitetinėse ligoninėse.

Profesoriaus Gerold Gold- 
berg močiutė yra kilusi iš Vil
niaus krašto, bet pats jis prieš 
51 metus gimė jau ne Lietu
voje. Šiuo metu jis irgi dirba 
Cleveland Case Western Re
serve universitete.

Kun. dr. Matas Čyvas ir klebonas Steponas Ropotas, OFM, Lietuvių 
prancidkonų koplyčioje po gegužinių maldų St. Pete Beach, FL, 1997 m. 
pavasarį.

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

VAIKAMS IR JAUNIMUI PERDUOTI
TIKĖJIMO TURTĄ

Balandžio 25-27 d. Mari
jampolės Šv.' Mykolo Arkange
lo parapijos šeimos centre 
veikė paroda, skirta „LKB 
Kronikos” 25-mečiui paminėti. 
Sekmadienį šv. Mišias už gy
vus ir mirusius LKB Kronikos 
leidėjus, daugintojus bei pla
tintojus koncelebravo Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis 
MIC, generalvikaras mons. 
prof. dr. V. Bartuška, Lietuvos 
marįjonų ‘provincijolas kun. 
Pr. Račiūnas MIC, kan. G. 
Sakalauskas.

Per pamokslą vyskupas J. 
Žemaitis priminė sovietmečiu 
vykdytą tikinčiųjų persekio
jimą, kalbėjo apie „LKB Kro
nikos” leidėjus, bendradarbius 
bei dėl šio darbo laisvės nete
kusius tikinčiuosius. Vysku
pas pažymėjo, kad „Kronika”, 
nors ir nedideliu tiražu lei
džiama, turėjo didžiulę įtaką 
ginant tikinčiųjų teises. Vati
kano radįjo bangomis Lietuvą 
pasiekdavusi „Kronika” vers
davo valdžią susilaikyti bent 
nuo viešų išpuolių prieš Baž
nyčią ir tikinčiuosius. „Jei 
anais ‘buldozerinio’ ateizmo 
laikais išliko daug katalikiškų 
šeimų, daug kilnių jaunuolių 
siekė kunigystės, daug gerų 
mergaičių pasirinko vienuoli
nio pašaukimo kelią, tai tik 
dėka tų tylių, pasiaukojusių, 
Dievą ir Tėvynę mylinčių šir
džių. „Jų pasėta sėkla davė 
gausų derlių”, — kalbėjo gany
tojas. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį, jog šiuo metu „tikė
jimui Lietuvoje kyla kitos pa
gundos”: „siūloma ‘lengvesnė’, 
‘patogesnė’, sektantų ‘patobu
linta’ krikščionybė”. Daugelis, 
deja, „pasiduoda toms vi
lionėms”. Vyskupas J. Že
maitis ragino tikinčiuosius lik
ti tvirtiems ir ištikimiems 
Kristui ir Bažnyčiai bei per
duoti vaikams ir jaunimui 
brangų tikėjimo turtą.

Po Sumos Šeimos centro

„Vilties partnerystės” pro
gramos koordinatorius Ameri
koje yra JAV lietuvis, pri
vačiai dirbantis klinikinis psi
chologas Gintautas Sabataitis. 
Šį kartą į Lietuvą jis atsivežė 
21 metų dukrą, kuri ką tik 
baigė Cleveland universitetą 
ir jau yra diplomuota inžinierė 
elektronikė. „Dabar Lietuvai 
bandom atiduoti tai, ką galim. 
Jūs čia vargote, gyvenote... 
Norim iš užsienio atnešti vi
sas naujoves. Ir džiaugiamės, 
jog uostamiesčio medikai — 
energingi, imlūs žmonės”, sa
kė Gintautas Sabataitis.

Be naujojo chirurguos cent
ro, JAV ir Lietuvos medikų 
bendradarbiavimas jau davė 
savo vaisius — amerikiečiai 
Klaipėdos miesto ligoninėje 
atliko apie 50 veido ir burnos 
ertmės operacijų.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

salėje gausiai susirinkę mari
jampoliečiais susitiko su žmo
nėmis, buvusiais prie „LKB 
Kronikos” ištakų, ištikimai su 
ja bendradarbiavusiais bei vi
sokeriopai ją rėmusiais. P. 
Plumpa, tėvas Pr. Račiūnas, 
vysk. J. Žemaitis, sės. G. Na
vickaitė dalijosi prisiminimais 
apie „Kronikos” leidimą bei 
platinimą, sovietinės valdžios 
ir saugumo reakciją. Monsy V. 
Bartuška „Kronikos” leidimo 
metu gyvenęs JAV, nuo
širdžiai pasakojo, kokį nepa
prastą įspūdį šis leidinys pa
darė Amerikos lietuviams: 
„Lietuva gyva! Ji dar nesu
gniuždyta, nepalūžusi, prie
šinasi, kovoja!” Ši žinia ne vie
nam lietuviui ne tik išspaudė 
džiaugsmo ašaras, bet ir pas
katino remti šią kovą. Taip at
sirado galimybė leisti „Kro
niką” įvairiomis kalbomis. Iš 
jos pasaulis sužinojo apie Lie
tuvos tikinčiųjų vargus bei jų 
didžiulę ištikimybę savo tėvų 
tikėjimui, Apaštalų sostui. 
Renginio dalyviai siūlė pa
rengti išsamią studiją apie 
„LKB Kronikos leidimą, re
miantis, kiek įmanoma, visų 
prie šio darbo prisidėjusių as
menų prisiminimais. Tik taip 
būtų įmanoma tiksliau įver
tinti kiekvieno jų indėlį. Mi
nėjimui vadovavo Marijam
polės dekanas kun. J. Bar
kauskas, jame taip pat daly
vavo Marijampolės apskrities 
viršininkas K. Jankauskas, 
Marijampolės miesto meras V. 
Vasiliauskas, Marijampolės 
rajono meras Juozas Vaičiulis, 
visuomenės atstovai.
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ATVIRŲ DURŲ DIENA 
VILNIAUS KUNIGŲ 

SEMINARIJOJE

Gegužės 3 dieną Vilniaus 
kunigų seminarijoje sureng
toje atvirų durų dienoje apsi
lankė per 50 asmenų. Pasak 
klierikų, palyginti su pra
ėjusiais metais, šį kartą buvo 
daugiau jaunuolių, galvojan
čių apie studijas seminarįjoje, 
ir mažiau smalsumo vedamų 
merginų bei pagyvenusių mo
terų. Du klierikai pasakojo su
sirinkusiems apie tai, kas juos 
atvedė į seminariją, bei stu
dijų, apie bendruomeninio gy
venimo ir maldos seminarįjoje 
patirtį. Seminarijos dekanas 
lankytojus supažindino su se
minaruos vidaus tvarka, stu
dijomis. Vicerektorius Juoza
pas Minderis pažymėjo, jog 
„seminarija nėra vien mokyk
la. Tai Jėzaus namai, ku
riuose mokomasi gyventi taip, 
kaip Jėzus gyveno su savo mo
kiniais”. Klierikai svečiams 
parodė seminarijos patalpas, 
papasakojo seminaruos įsikū
rimo istoriją. Po ekskursijos
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seminarijos dvasios tėvai pa
kvietė pasikalbėti jaunuolius, 
rimtai galvojančius apie savo 
pašaukimą. Tokių atsirado 
septyni, iš jų tik vienas jau 
baigęs vidurinę mokyklą.

t/. IHUiUUl 10 „UCk&kLJ V1V0 
žinioms” sakė, jog paprastai 
per atvirų durų dieną į semi
nariją atvyksta nedaug būsi- 
mųjų studentų. Dauguma jų 
apsilanko paskutinėmis dieno
mis prieš egzaminą. Džiugu, 
kad kunigai rūpinasi pašau
kimais savo parapijose: „Štai 
ir šįsyk du kunigai atvedė 
savo grupeles — jaunuolius, 
galvojančius apie studijas 
seminarijoje”, — sakė semina
rijos vicerektorius.
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SEMINARAS CARITAS 
DARBUOTOJAMS

Gegužės 16-17 d. Marijam- . 
polėje, Šv. Vincento Pauliečio 
parapijos salėje, Lietuvos Ca
ritas federacija surengė IV 
seminarą iš ciklo „Socialinio 
darbo pagrindai”. Pirmąją die
ną apie alkoholizmą, narko
maniją, AIDS kalbėjo lektoriai 
V. Ivanauskienė, J. Mišinas, 
D. Gaigalienė. Senų žmonių 
problemas gvildeno N. Arba
čiauskienė. Antrąją renginio 
dieną D. Snieškienė informavo 
apie Europos Caritas konfe
renciją. Dvasinius darbo as
pektus nagrinėjo sės. V. Jona- 
vičiūtė, praktinius Caritas 
veiklos klausimus aptarė V. 
Miklyčienė. Baigiamąją pas
kaitą apie konfliktų spren

dimą skaitė D. Snieškienė. 
Maždaug 15 klausytųjų buvo 
įteikti seminaro dalyvių pažy-, 
mėjimai.

KAZIMIERO 
PALTAROKO INGRESO 

71-OSIOS METINĖS

Birželio 3-ąją, vakare, Pa
nevėžio katedroje paminėtos 
pirmojo Panevėžio vyskupo 
Kazimiero Paltaroko ingreso 
71-osios metinės. Ši šventė, 
minima nuo 1989 metų, jau 
tapo tradicija. Pagerbti pirmo
jo vyskupo renkasi visų Pa
nevėžio bažnyčių chorai, kurie 
po šv. Mišių šventoriuje kartu 
gieda. Šitaip tarsi tęsiama 
vyskupo K Paltaroko laikų 
bažnytinio giedojimo tradicija, 
kai vadovaujami garsiojo ma
estro M. Karkos, Panevėžio 
choristai visus stebindavo sa
vo profesionalumu ir koncer
tine programa, šį kartą Šv. 
Mišiose giedojo jungtinis Pa
nevėžio katedros bei šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios chorai. Po 
šv. Mišių chorai, etnografinis 
ansamblis „Diemedis”, tikin
tieji susirinko padainuoti prie 
šventoriuje sukurto laužo. 
Prie dainuojančiųjų savo stip
riais balsais prisidėjo Pa
nevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas ir katedros klebonas 
mons. J. Antanavičius.



KONTROVERSIŠKI 
PAMINKLAI

ALDONA MIŠKINYTĖ

Audringa Vidurio ir Rytų 
Europos istorija dar ir Šian
dien neretai tampa aistrų ir 
konfliktų priežastimi. Daž
niausiai jie kyla dėl tautinių 
mažumų. Bet kartais kelias
dešimt ar net kelių šimtų me
tų senumo istoriniai įvykiai 
gali sukelti įtampą kaimyni
nių valstybių santykiuose. Ir 
ne tik patys įvykiai, bet ir ap
sauga, ir globa tų vietų, kurie 
susiję su. tautos kultūra, isto
rija. Būna ir taip, kad vals
tybė reikalauja sau ypatingų 
ar išimtinių teisių savo 
kultūros paveldo apsaugai ki
toje valstybėje, bet savo vals
tybėje nesilaiko teisingumo 
principo kitų tautų atžvilgiu.

Š.m. birželio pradžioje Len
kuos masinės informacijos 
priemonės pranešė, kad Lvovo 
(Ukraina) valdžios nusprendė 
sunaikinti Lyčakovo kapinėse 
esančius lenkų karių kapus. 
Mat, Lyčakovo kapinių direk
torius pareikalavo, kad lenkai 
per du mėnesius pašalintų šio
se kapinėse palaidotų lenkų 
karių, žuvusių 1918-1920 me
tais kovose dėl Lvovo, pamink
lų ir kryžių antiukrainietiškus 
užrašus. Ant kai kurių kryžių 
ir . paminklų lenkų kalba 
užrašyti yra štai tokie žodžiai: 
„Lvovo gynėjas”, „Rytinių pak
raščių (Kresų) gynėjas”, 
„Nežinomiems didvyriams, žu- 
vusiems kovojant dėl Lvovo ir 
pietryčių žemių”. Lenkijos vy

Vysk. Antanas Baranauskas.

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS

Tęsinys.

Mano akys ašaro
se, lūpos bučiuoja savo myli
mojo Tėvo ranką. Ilgai ilgai aš 
prie jo glaudžiaus, o jo ranka 
ant mano galvos.

Tikras vadas! Ir mirties va
landoje jis duoda karžygiškus 
įsakymus. Rikiuotis, tai yra į 
frontą dėl Kristaus ir Evange
lijos. Rikiuotis, kad stiprūs 
būtume, pasišvęsti, kad kovą 
laimėtume.

Kiek palūkėjęs atsistoju sut
virtintas ir klausiu:

— Ekscelencija, gal suteikti 
Tamstai paskutinį patepimą?

— Gerai. Šįryt priėmiau via- 
tiką. Duok patepimą.

Imu šv. aliejus. Skaitau mal
das. Teikiu paskutinį pate
pimą, pilnuosius atlaidus mir
ties valandoje. Nežinau, ar 

riausybės atstovai teigia, kad 
Lvovo Lyčakovo kapinių di
rektoriaus reikalavimai prieš
tarauja pasirašytos geros kai
mynystės sutarčiai bei drau
giškų santykių dvasiai. Lenki
jos ministras pirmininkas 
kreipėsi į Ukrainos vyriausy
bės vadovą, prašydamas imtis 

visų įmanomų veiksmų, kad 
„pagarba įnirusiems ir jos at
minties forma visiems lai
kams taptų nepažeidžiama 
taisyklė, taip pat ir lenkų ka
rių kapų Lvove atžvilgiu”.

Kitos nuomonės yra Lvovo 
valdžia. Ukrainiečiai nesutin
ka, kad Lyčakovo kapinės 
Lvove taptų lenkų kariuo
menės žygdarbio pagerbimo 
vieta. Ukrainos parlamentaro, 
„Rucho” frakcijos pirmininko 
Wiačeslavo Camowillo nuo
mone, lenkai siekia atstatyti 
Lyčakovo kapines pagal 
prieškarinį planą, taigi pa
ruoštą tuo laiku, kai Lvovas 
priklausė Lenkijai. Jie ketina 
sukurti Lyčakovo. kapinėse 
lenkų kariuomenės šlovės 
panteoną. Tarp kitko lenkai 
nori ten pastatyti lentą, ku
rioje bus pavaizduojama lenkų 
kariuomenės kovų dėl Lvovo 
1918-1920 metais schema. 
Lenkų kariuomenės žygdarbių 
šiame krašte įamžinimo nepa
geidauja nei Lvovo savival
dybė, nei Lyčakovo kapinių 
vadovybė.

kuomet nors su didesniu pa
maldumu galėjau ligoniui šį 
paskutinį patarnavimą suteik
ti, kaip tam, kurs, mūšį lai
mėjęs, netrukus turės mirti.

Suteikęs patepimą, bučiuoju 
Ekscelencijai ranką. Jis man 
pastebi:

— Dabar gali eiti namo. Pa
silsėk.

Ir vėl man kančia. Aš neno
riu, aš negaliu. Aš tyliu. Jis 
atkartoja savo žodžius. Bu
čiuoju Ekscelencijos ranką, at
sikeliu ir nuošaliai atsistoju.

Netrukus jis, girdžiu, kalba 
psalmės (nesuvokiu kokios) 
žodžius, paskui kaip Vysku
pas, rankas sudėjęs, paskui 
jas pusračiu atskyręs laimina. 
Tai buvo paskutinis atsisvei
kinimas su visais pažįstamais,

O toliau — paskendęs kaimas... Tik berželiai tarp klevų; šlama liepos tokia laime, tokiu ilgesiu savu (J. Aistis).

Nuotr. Algio Jakšto

Ne mažiau aistrų buvo ir 
Lenkijoje dėl Ukrainos suki
lėlių armijos (UPA) karių 
žūties ir palaidojimo vietų pa
gerbimo. Pagal galiojančius 
Lenkijoje įstatymus, paminklų 
ir antkapių pastatymas reika
lauja atitinkamų valdžių leidi
mo. Bet valdžia tokio leidimo 
neduoda. Mat, lenkiškoji vi
suomenė ypač pietrytinėje 
Lenkijos dalyje, protestuoja 
prieš Ukrainiečių sukilėlių ar
mijos kariams paminklų ir 
antkapių statymą. „Tai bandi
tai. Jie žudė lenkus” — tokia 
yra daugumos lenkų visuo
menės nuomonė. Niekas šian
dien Lenkijoje nenori prisi
minti, kad dažnai ukrainiečių 
sukilėlių armijos veiksmai 

. buvo atsaku į Lenkijos kariuo
menės veiksmus, kurie sunai
kino daugelį ukrainietiškų 
kaimų Lenkijos pietryčiuose.

Lenkijoje karių kapų prie
žiūra bei atminties vietų ap
saugos reikalais užsiima spe
ciali tarnyba, kurios rangas 
prilygsta ministerijai. Tai len
kų tautos kančių ir atminties 
vietų apsaugos taryba. Jos 
pastangomis, Vilniuje, Rasų 
kapinėse buvo atnaujinti arba 
pastatyti iš naujo 73 antka
piai lenkų kariams. Lietuvos 
valdžia sutiko taip pertvarkyti 
dalį Rasų kapinių, kad Armi
jos Krajovos karių kapai, kar
tu su 1918-1920 metais žu
vusių karių bei maršalo Pil
sudskio širdies ir motinos ant
kapiu sudarytų vieną pa
minklą. Taip pat, lenkams 
pageidavus, buvo duoti leidi
mai sutvarkyti Armijos Krajo
vos kapus Rūdninkų girioje 
bei Vilniaus Kalvarijose. 1989 
metais Kraučiūnų kaime, Vil
niaus rajone, Lietuvos Lenkų 
sąjungos iniciatyva, buvo pa
statytas paminklas Armijos 
Krajovos kariams be vietos 
valdžios leidimo, o visi už
rašai ant paminklo lentos tik 
lenkų kalba.

Bet prieštaravimus kelia ne 
tik karių ar jų žygdarbių at

draugais, su visais, kuriuos jis 
mylėjo, su savo pamylėta tau
ta ir su pasauliu.

Daktaras ir slaugės kaip 
įmanydami stengėsi ligoniui 
padėti. Visa veltui, matyt, kita 
buvo Dievo valia. Ligonis ret
karčiais . nerimsta, antklodę 
nuo savęs stumia. Gi štai 
apaštališkojo įkvėpimo scena.

Ekscelencija, pažiūrėjęs į jį 
slaugančią sesutę, klausia:

— Kuo vardu?
— Juozapa — atsako slaugė.
— Klaupkis ir kalbėk su ma

nim.
Slaugė atsiklaupia, ir Eksce

lencija uždėjęs ant jos galvos 
ranką pradeda kalbėti:

— Aš Juozapa, Viešpaties 
tarnaitė, į Aukščiausiojo ran
kas sudedu tris paprastuosius 
įžadus neribotam laikui.

Kiekvieną žodį, paskui Arki
vyskupą, sesuo Juozapa pa
maldžiai atkartoja.

Atsimenant, kad sesuo Juo
zapa yra pasaulininkė, o Ar

minties pagerbijnaš. Visai ne
tikėtai (o gal ir neatsitiktinai) 
mažame Seinų miestelyje (Len 
kijo s rytuose, netoli Lietuvos 
sienos), garsėjusiame kadaise 
kaip lietuvių tautinio atgimi
mo ir kultūros centras, jau ke
linti metai vietos savivaldybė 
(lenkiška) „neranda” vietos 
garbingam žmogui — vysku
pui ir poetui Antanui Bara
nauskui. Paminklo statybos (o 
tiksliau trukdymo) istorija jau 
tąsiasi bene šešti metai. Seinų 
miestelio valdžia teigia, kad 
paminklas (kurio projekto au
toriumi yra garsus lietuvių ar
chitektas prof.x\ Gediminas 
Jokūbonis) darkys miesto 
centro architektūrinį peizažą! 
Lietuvių organizacijos — pa
minklo statybos, "iniciatorės — 
nenori, suprantama, „nukišti” 
vysk. A. Baranausko pamink
lo kur nors į nuošalę, ir pagei
dauja, kad jis stovėtų arba 
miesto centre, arba arčiau 
bažnyčios, kur vyskupas yra 
palaidotas. Konflikto atgarsiai 
jau nuaidėjo nė tik Lietuvos, 
bet ir Lenkijos spaudoje. 
Seinų miesto valdžia išmoko 
elgtis diplomatiškai: griebiasi 
„ieškoti” naujos, tinkamos vie
tos tuomet, kai vienos val
stybės vadovai ruošiasi oficia
laus vizito į kitą valstybę. O 
oficialiam vizitui pasibaigus, 
paaiškėja, kad Išrinkta vieta 
— tai arba privatus žemės 
kampelis, kurio jokiu būdu ne
nori parduoti savininkas, ar 
šilumos arba 'vandentiekio 
mazgas. Neatsiranda vietos 
vyskupui ir Seinų bažnyčios 
šventoriuje. Lenkas klebonas 
lietuvius siunčia pas vyskupą, 
vyskupas — pas kleboną. Tuo 
būdu vyskupo Antano Bara
nausko paminklo statymo is
torija greit pateks į Guiness 
rekordų knygą...'

Kažkas paskaičiavo, kad Vil
niuje šiuo metu yra net 12 
gatvių, pavadintų lenkų kul
tūrai nusipelnųsių žmonių 
vardais, pastatyti ar statomi 
paminklai jiems-pagerbti. Tuo 

kivyskupo žodžiai yra vartoja
mi formula vienuolėms įžadus 
bedarant, aiškėja, kad ir mir
ties valandoje jis nori vesti 
sielas Evangelijos patarčių 
tobulybės keliu. Be to, Arki
vyskupas savo žodžius taip 
ryškiai ir garsiai tarė, kad aš 
net pradžiugau,' spėdamas jį 
sveikaton grįžtant.

Visi akstinai, raginą orga
nizmą spirtis su mirtimi — 
negelbsti. Antrą ir trečią va
landą pulsas jau nesuskaito
mas. Pusiau ketvirtą valandą 
ligonis visai ramus. Alsavimas 
labai lėtas. Prie ligonio trys 
slaugės, daktaras ir aš. Ro
žančiaus visą naktį iš rankos 
nepaleidęs, dabar pradeda 
kalbėti mirštančiojo maldas. 
Suklaupiame. Maldos ir aša
ros palydėjo Arkivyskupo sielą 
į Aukščiausiojo prieglobstį.

Arkivyskupas mirė 3 vai. 45 
min. ryto — ramiai su šyp
sena užgęso. Mirė, kad amži
nai gyventų. 

metu Seinuose, kurie devynio
liktame šimtmetyje buvo vie
nu iš trijų svarbiausių lietuvių 
tautinio atgimimo centrų, nė
ra nei vienos gatvės, kuri liu
dytų, kad čia nuo seno gyveno, 
o 1826 metais įsteigus kunigų 
seminariją, mokėsi, studijavo, 
Viešpačiui ir žmonėms tarna
vo daug lietuvių kultūros ir 
visuomenės veikėjų.

Lietuvių organizacijų pas
tangos pavadinti vieną Seinų 
gatvę Antano Baranausko var
du taip pat buvo nesėkmingos. 
Vietinė lenkiškoji spauda, 
užuot tarnavus tarpusavio su
pratimo ir tolerancijos labui, 
neretai dar labiau pakaitina 
atmosferą. Tad nieko nuosta
baus, jog „šnabždančioji” pro
paganda skleidžia, kad lietu
viai nori „atlietuvinti” Seinus. 
Tokia . atmosfera netarnauja 
nei .abejų tautų santykiams, 
nei juo labiau vietos lietu
viams, kurių tautinė savi
raiška vis dažniau užsi- 
skleidžia privataus būsto rė
muose.

Balstogės miesto (Lenkijoje) 
centre prieš metus buvo ati
dengtas paminklas — Vil
niaus Trijų kryžių replika. Bet 
šis paminklas tuo skiriasi nuo 
originalo, kad Balstogės kry
žiai yra suskilę į tris dalis, 
simbolizuoja suskaldytą prieš
karinę Lenkijos valstybę ir 
„atplėštąjį” Vilnių. Prie šio pa
minklo vyksta daugelis patrio
tinių iškilmių, kurių gausu 
Balstogėje, puoselėjančioje 
prieškarinių lenkiškųjų Kresų 
(Pakraščių) tradicijas.

• Arčiausiai Saulės pra-. 
skriejęs dangaus kūnas lietu
višku pavadinimu yra Černio ir 
Petrausko kometa 1980 m., kurią 
1980 m. liepos 31 d. pirmieji 
pastebėjo Kazimieras Cemis ir 
Jovaras Petrauskas Maidanako 
(Uzbekija) observatorijoje. Ši 
kometa arčiausiai Saulės buvo 
1980 m. birželio 22 d., praskrie- 
dama 78,271,000 km atstumu 
nuo jos.

Kun. dr. Ign. Česaitis
.Arkivyskupas Jurgis Matulevičius”,

Marijampolė, 1933

Nauja ir sena

Kažkas yra išsireiškęs, jog 
lekajui nėr kilnaus pono. Šia
me posakyje yra daug tiesos. 
Viena, kad tarnas apsipranta 
ir su kilniausiu savo ponu ir, 
be to, turi progų pastebėti 
nemaža kitiems nežinomų 
silpnybių bei ydų... Bet esu 
tikras, kad ir labai pastabus 
tarnas ir artimiausias a.a. 
Jurgiui žmogus dar labiau pa
mils ir gerbs jį, juo ilgiau ben
draus su juo, tarnaus jam. 
Tiesa, man neteko su Arkiv. 
Jurgiu ilgą laiką nuolat gy
venti. Turėjau laimės pirmą 
kartą su juo susipažinti 1911 
m. Šveicarijos Friburge, antrą 
kartą kada išsprukau iš bol
ševikų raudonojo Petrapilio, 
nuoširdžiai pasikalbėjau 1920

■_ Danutė Bindokienė

Kaip Tatjana padarys, 
viskas bus gerai

Atrodo, kad demokratija dar 
vis labai nauja sąvoka Rusi
joje, nors po Sovietų Sąjungos 
žlugimo jau praėjo keleri me
tai. Matome, kaip sunku Lie
tuvai sėkmingai įsirangyti į 
vakarietiškos demokratinės 
sistemos vežėčias, tad juo la
biau Rusijai, kuri kur kas il
giau sėdėjo bolševizmo veži
me, atskirta nuo laisvojo pa
saulio komunistinėmis dogmo
mis ir melo propagandos 
užtvaromis. Mūsų tėvų žemė, 
o ypač kitos dvi Baltijos val
stybės, visuomet labiau orien
tavosi į Vakarų pasaulio ver
tybes, todėl ir po nepri
klausomybės atkūrimo sten
giasi prisiderinti, mokytis, 
bendrauti ir kurti valstybinį 
gyvenimą pagal jau išban
dytus vakarietiškos demokra
tijos principus. Yra daug leng
viau pereiti į naują valdymosi 
sistemą, nepalyginamai sun
kiau ją įtvirtinti ir pagal ją 
diena iš dienos tvarkytis, ypač 
visam pasauliui atidžiai ste
bint.

Kadangi daug dešimtmečių 
nuo Maskvos nuotaikų iš da
lies priklausė Vakarų Europos 
ir net Amerikos saugumas, 
bet koks pasikeitimas, kryp
telėjimas vienon ar kiton 
pusėn, buvo sutinkamas su 
įtartinumu, nepastikėjimu ar 
net džiaugsmu, jeigu tai 
reiškė bent menkas Rusijos 
palankumo apraiškas. Prisi
minkime, su kokiu entuziaz
mu buvo remiamas sovietų 
valdovas Gorbačiovas, kai jis 
paskfelbė kiek atleisiąs kieto 
režimo pančius ir pradėjo 
dažniau bendrauti su Vaka
rais. Net ir dabar apie Gor
bačiovą kalbama su pagarba, 
jis vadinamas Rusijos demok
ratėjimo tėvu. Reikia sutikti, 
kad Gorbačiovo pastangos 
praverti geležinio narvo, į 
kurį buvo prievarta suvarytos 
Rytų bei Vidurio Europos tau
tos, davė pradžią laisvės 
judėjimui, tačiau ir pats Gor
bačiovas tikriausiai nustebo 
to varžtų atleidimo pa
sekmėmis.

Jeigu Vakarai kiek įma
nydami aukštino Gorbačiovą, 
tai juo labiau jo vietą pa
veldėjusi Boris Jelciną, pir
mąjį jau demokratiškuose rin
kimuose laimėjusį Rusijos 
prezidento vietą. Vienok jo 
valdymo laikotarpis kažkin 
kokiais stebuklingais posū
kiais nepasižymėjo ir kraštas 
nedaug pasistūmėjo demokra
tijos link. Galbūt per daug 
įsisenėjusios komunizmo lie
kanos, galbūt ir dėl to, kad ru
sai nelabai supranta demokra
tijos sąvoką, iš diktatūrinės 
carų valdymo sistemos at

m. rugsėjo pabaigoj Vilniuje, 
dar Želigovskio užgrobtame, ir 
vėliau, jau su Apaštališku Lie
tuvai Vizitatorium teko gyen- 
ti Marijampolėje po vienu sto
gu, kada patsai įstojau į jo 
atgaivintus Marijonus. Ir 
kiekvieną kartą, kai buvau 
arčiau su Arkiv. Matulevičium 
susidūręs, labiau jį pažinęs, 
dar labiau aiškėjo man ne tik 
jo dvasios kilnumas bei šven
tumas, bet ir paprastame kas
dieniniame gyvenime prak
tiškumas, ir, jei leista taip 
man išsireikšti, moderniškas 
pažangumas su nuostabiai 
tiksliu orientavimusi net labai 
painiuose gyvenimo klausi
muose. Pav., man išreiškus 
džiaugsmą Vilniuje dėliai 
grįžimo sostinės Lietuvai, bu
draus ganytojo ir gabaus so
ciologo veide dar labiau paaiš
kėjo susirūpinimas ir liūdna 
pranašiška pastaba: „Per daug 
yra dar piktumo mūsų krašte, 
o ir tenai veikia nenuoramos, 

sidūrę bolševizmo spąstuose, 
o dabar staiga — demokratijos 
santvarkoje. Praeis dar ne
mažai laiko, kol eilinis rusas 
tikrai suvoks, kas per 
paukštis ta demokratija.

Tačiau Boris Jelcin yra tvir
tai įtikėjęs, kad jis ir tik jis 
vienas gali Rusiją vesti de
mokratijos keliu, kaip nuolat 
tvirtina vakariečiai. Nepai
sant, kokie nenuoseklumai jo 
elgesyje, koks jo fizinės ar psi
chinės sveikatos stovis, kaip 
dažnai jis keičia savo nuomo
nę ir artimiausius savo kabi
neto žmones, jokia dėmė prie 
jo vardo neprilimpa.

Pastaruoju metu Rusijos 
prezidentas žengė dar vieną 
sauvališką žingsnį: į savo 
štabą, kaip artimą patarėją, 
pasikvietė dukterį Tatjaną 
Djačenko. Ji jau seniai fi
gūruoja vyriausybėje, bet da
bar suteiktas oficialus titulas, 
nepaisant, kad Rusijos įsta
tymai prieštarauja tokiam 
prezidento „dinastijos” kūri
mui. Ilgos Jelcino ligos ir kitų 
negalių metu Tatjana buvo 
vienintelė tarpininkė tarp 
kitų vyriausybės narių ir pre
zidento. Nuo jos sprendimų 
net priklausė, kas buvo kur 
įrašytas pirmaujančiųjų sąra
še; Suprantama, kad Tatjanos 
tvirta ranka nepatiko ne vie
nam vyriausybės ar opozici
nių partijų nariui, juo labiau, 
kad ji pasirinko artimu ben
dradarbiu Anatolijų Čubais.

Įdomu pastebėti, kad Ameri
kos politiniuose ir vyriau
sybės sluoksniuose reiškiamas 
pasitenkinimas Tatjanos pas
kyrimu, nes ji visuomet turėjo 
teigiamos įtakos saVo—tėvui, 
yra sveikos nuovokos, neblogo 
politinio išprusimo, sugebanti 
duoti gerus patarimus prezi
dentui. Kadangi Jelcino svei
kata nėra labai tvirta, dukters 
paskyrimas laikomas labai 
pozityviu įvykiu ir jau susi
darė nuomonė (kaip toje lietu- • 
viškoje pasakoje): ką Tatjana 
padarys, viskas bus gerai...

Feministiniai šio krašto są
jūdžiai Tatjanos įjungimą į 
prezidento artimiausio štabo 
tarpą laiko tiesiog sveikinti- 
mu, nes tai turėtų būti geras 
pavyzdys Rusijos moterims, 
kad jos labiau domėtųsi politi
ka. Rusijos rinkos ekonomijai 
ir valdymosi sistemai labai 
trūksta moterų sugebėjimų, 
todėl Jelcinas bent šiuo atveju 
būtų prisimenamas, kaip nau
jos idėjos įgyvendintojas. Tat
jana yra 37 metų amžiaus ir 
apie jos rolę Rusijos politikoje, 
be abejo, dar ilgai girdėsime. 
Kas žino, galbūt ji būsimuose 
rinkimuose laimės prezidento 
vietą.

kurie vargu besusilaikys ne- 
siveržę atgal”. Ką tie žodžiai 
reiškė, mums mačiusiems ir 
girdėjusiems tiesiog praga
riško piktumo agitaciją prieš 
lietuvius tarp Vilniaus ir Salų 
stoties, kur mūsų ešelonui 
teko laukti Lietuvos traukinio, 
buvo aišku. Kad ši pranašystė 
išsipildė, visi žinome. Aš gi 
dėliai to negalėjau nuvykti į 
Švenčionis, kur Arkiv. Matule
vičiaus raštu į vysk. Kare
vičių buvau kviečiamas paimti 
kapeliono vietą lietuvių gim
nazijoj.

O kiek kartų buvau liudinin
ku, kaip geniališkai a.a. Ar
kiv. Jurgio asmeny jungiasi 
gilaus mokslininko teorija su 
pažangia praktika... Ir jei jis 
ką švelniai kritikavo, tai tik 
tam, kad nustatęs trūkumus, 
galėtų pavartoti tinkamesnių 
priemonių tiems trūkumams 
pašalinti.

(Bus daugiau)
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PAŽAISLIS KVIEČIA
Franzt. Garsusis muzikantas 

j „Kauno dienos” laikraščiui 
‘ kalbėjo: „Mano siekis, kad 
1 tarptautinis jaunimo orkest

ras taptų taikos simboliu. 
Jame groja izraelietis ir ara
bas, kinas ir taivanietis”. Taip 
pat susižavėjęs Lietuvos publi
ka, jis pasakė: „Palieku Lietu
voje dalelę savo širdies”. Klau
sytojų dvasią praturtino dar ir 
šie renginiai: poeto Bernardo 
Brazdžionio devyniasdešimt
mečio jubiliejinis vakaras (bu
vo skaitoma poeto religinė 
poezija, choras atliko jo 
žodžiams sukurtas giesmes). 
Gedulo ir vilties dienos pa
minėjimas (atlikta B. Britten 
„Karo Reąuiem”, dirigavo an
glas R. Hickox) ir Joninių va
karas, kuriame klasikų kūri
nius grojo Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras ir solistai 
Milkevičiūtė bei Geham Grigo- 
rian.

Šią vasarą mus džiugins dar 
šie koncertai: liepos 3 dieną F. 
Schuberto Mišias diriguos mū
sų amžiaus muzikas-legenda 
Yehudi Menuhin (Didžioji Bri
tanija). Liepos 20 dieną dai
nuos Virgilijus Noreika, rug
pjūčio 10 d. J. S. Bach Mišias 
h-moll diriguos PetrasBinge- 
lis, rugpjūčio 16 d. gros Olan
dijos valstybinis jaunimo sim
foninis orkestras, rugpjūčio 24 
d. choras „Jauna muzika” at
liks B. Kutavičiaus „Jeruzalės 
vartai”. Taigi Pažaislis yra pil
nas gyvybės ir laukia lanky
tojų šią vasarą.

Kad religiniai koncertai 
Pažaislyje teikia atgaivos dva
siai ir užpildo šiandieninio 
žmogaus vidinę tuštumą, pat
virtina ir arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus žodžiai, pasaky
ti festivalio atidarymo metu: 
„Žmonėms yra labai reikalin
gas dvasinis pakylėjimas, kad 
kasdienės bėdos nebūtų di
desnės už jų jėgas. Įspūdingai 
praėjusių metų Pažaislio mu
zikos festivalio koncertai buvo 

Prie Kaimo marių, ant kal
vos, apsuptas pušyno, įsikūręs 
Pažaislio vienuolynas. Tai 
nuostabaus grožio 17 amžiaus 
II pusės baroko stiliaus archi
tektūros ansamblis, kurio fun
datorius, Lietuvos didžiosios 
kunigaikštienės kancleris 
Kristupas Zigmantas Pacas, 
įkurdino čia vienuolius, ka
maldulius. Įvairi buvo vienuo
lyno istorija: klestėjimas, pra
radimai, okupacijos... Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, 
1992 m. Pažaislio vienuolynas 
atskleidė vėl naują istorijos 
lapą. Jis sugrąžintas Švento 
Kazimiero seserų kongregaci
jai. Prasidėjo atkūrimo darbai: 
švarinama aplinka, tvarkomi 
sodai, gėlynai, sekmadieniais 
Varpąs kviečia šventoms 
Mišioms, pradėjo veikti Reko
lekcijų namai. Šis Ramybės 
kalnas ėmė vėl iš naujo trauk
li*  žmones. Nors restauracijos 
procesas vyksta labai lėtai 
(valstybė nepajėgia tam skirti 
pakankamai lėšų), tačiau lan
kytojai^ čia gausiai plūsta. 
Nemaža jų atvyksta ir iš 
užsienio. Seserys mielai pri
ima svečius, supažindina su 
architektūra ir istorija. Apsi
lanko čia daug jaunimo ir 
vąįkų. .Ugdomas jų dvasingu
mas, .kurio taip trūksta dabar
ties jaunam žmogui, pasikal
bama jiems rūpimais klausi
mais.

■Vašatą katekizuojami vaikai 
.ir suaugę, norintys pasiruošti 
Pirmajai išpažinčiai ir šv. 
Komunijai. Jau penkeri metai, 
kaip dvasinės atgaivos ištroš
kę žmonės atvyksta į Rekolek
cijų namus savaitiniams ar 3 
dienų susikaupimui. Susidarė 
net pastovios grupės įvairių 
katalikiškų bendruomenių, 
kaip antai fokuliarų, „Marijos 
vkikų", “ jonitų, „Gyvųjų ak
menų”, kurios kas vasarą čia 
atvyksta.

Rengiami seminarai „šei-1 
mos centro” ir Caritas darbuo
tojams, kateketėms, jaunimas 
mokosi bendravimo įgūdžių. 
Asocialių šeimų vaikams or- 
gaiųzucrjamos stovyklos. Kar- 
taiš “jie' sušelpiami ir rūbais, 
avalyne. Taip pat tapo gražia 
tradicija, kad lietuvių kilmės 
vaikai: iš Lenkijos, Latvijos, 
Rusijos, Karaliaučiaus atva
žiuoja-*  čia stovyklauti ir yra 
mokomi tautiškumo bei krikš
čioniškumo dvasios.

Labai žmones traukia ir čia 
organizuojami religiniai kon
certai, kurie jau treti metai 
vyksta. Pažaislio šventoriuje. 
Neišdildomą įspūdį visiems 
paliko praeitais metais atlik
tas. Hendelio „Mesijas” su sce
niniu: vaizdu. Apie trys tūks
tančiai žmonių užgniaužė 
kvapą, klausėsi didžiojo klasi
ko -muzikos ir gėrėjosi nuosta
biu renginiu. Po koncerto mi
nią, tarsi užburta, dar ilgai 
nesiskirstė. Vieni dalijosi 
įspūdžiais, kiti tyliai išgyveno, 
o jų veidai rodė, kiek daug jie 
praturtėjo ir patyrė sielai at
gaivos. (Daugelis klausytojų ir 
koncerto organizatorių buvo 
dėkingi seselėms, kad jos 
sugrįžo į Pažaislį).

Šiais metais Baroko kelio 
festivalis dar labiau išsiplėtė. 
Dalyvauja Kauno valstybinis 
choras, Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, talentin- , 
gi solistai ir dingėtai. Pažais
lyje bus suruošti devyni kon
certai, iš jų keturi jau įvyko.

Birželio 1 d., nuaidėjus L. 
van Bethoveno IX simfonijai, ' 
baroko festivalis pradėjo savo 
kelią. Kūrinį atliko: Tautų fil- ; 
harmonijos simfoninis orkest
ras, Kauno valstybinis choras, - 
solistai R. Mačiūtė, J. Lina- 
burgytė, V. Prudnikovas. Diri
gavo Hamburgo aukštosios 
muzikos mokyklos profeso
rius, pasaulinio garso vokiečių 
pianistas įr dirigentas Justas

mums tarsi Dievo dovana. 
Linkiu, kad ir šiais metais 
sakralinės muzikos garsai gai
vintų tautiečių dvasią. Linkiu 
gražiausio pasisekimo ir Dievo 
palaimos festivalio vadovams 
bei dalyviams”.

Lietuvos Šv. Kazimiero sese
rys nuoširdžiai dėkoja visiems 
tėvynainiams, toli nublokš
tiems į užjūrius, kad jie savo 
apsilankymu remia mūsų mi- 
siją, kad padeda išlaikyti šį 
unikalų Lietuvos kampelį. 
Ypač dėkojame Algiui Liepi- 
naičiui už jo nuolatinę inicia
tyvą ir 700 dol. auką Pažaislio 
pagarsinimui bei Onai ir Ra
mūnui . Gimiams ir So. Bos- 
ton, MA, už 300 dol., Stasiui 
Radžioniūi iš New York už 
150 dol., Kostei Ancerevičienei 
iš Čikagos už 50 dol. ir Virgi- 
nijai Balnytei iš Sun City, AZ, 
už 77 dol. Norinčius paremti 
seselių veiklą Pažaislyje, ma
loniai prašome aukas siųsti: 
Pažaislio Fund, 2601 W. Mar- 
ąuette Road, Chicago, IL 
60629.

Per daugelį negandų ir 50 - 
sovietinės okupacijos metų 
Pažaislio vienuolynas neteko 
daug vertybių ir dabar dėl 
nekokybiškai atliktų restaura- 
cijos darbų, kurie vyksta nuo 
1967 metų, jis atsidūrė kri
tiškoje būklėje. Tačiau, pasik- 
liaudamos Dievo Apvaizda ir 
tautiečių pagalba, seserys yra 
pasiryžusios aukotis ir įveikti 
visas kliūtis, kad ir šio Ra
mybės kalno solistų Dievo pa
laima visiems ir bent maža 
dalele praskaidrėtų mūsų tau
tos veidas.

Ses. Jonė Budrytė, SSC 
Lietuvos Šv. Kazimiero 

seserų Generalė vyresnioji

Lygiai prieš pusmetį, pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį, 
123 Žirmūnų gatvės name, bu
vusios bibliotekos patalpose, 
Lietuvos Katalikių moterų 
sąjungos dvasios vadas mon
sinjoras Juozapas Antana
vičius pašventino Vilniaus lai
kinosios vaikų globos namus, 
kurių steigėjai — Lietuvos 
Katalikių moterų sąjunga ir 
Vilniaus savivaldybė. Laikino
sios vaikų globos namų direk
tore paskirta Laima Maku
tėnaitė.

LKMS laikinos vaikų globos 
namuose dabar gyvena 12 glo
botinių. (Pagal programą na
muose turėtų gyventi 10 
vaikų X Jų būtų dar daugiau, 
jei Laikinos vaikų globos na
mai galėtų sutalpinti visus, 
reikalingus pagalbos, — gat
vėse gyvenančių, nelaimės iš
tiktų, šeimose terorizuojamų 
ir mušamų vaikų nemažėja. 
Kartais vaikai priimami per
nakvoti nakčiai ar gyvena ke
lias paras — jiems tenka mie
goti ant čiužinių. Šiais vaikais 
vėliau pasirūpina vaikų teisių 
inspektorės.

Laikinosios vaikų globos na
mų steigimo projektui miesto 
valdžia pritarė dar 1995 m., 
Katalikių moterų sąjunga su
rinko pinigų jiems steigti. 
Buvo skirtos patalpos Šaltinių 
gatvėje, tačiau jos gyventojai, 
išgirdę, kad jų namuose bus 
apgyvendinami našlaičiai, su
rinko parašus, kreipėsi į merą 
ir iš šių patalpų teko 
išsikraustyti. Istorija pasikar
tojo dar kelis kartus, ir net 
Žirmūnų 123 namo gyvento
jai, baimindamiesi, kad jų 
name įsikūrę našlaičiai gali 
apiplėšti ar išprievartauti, ra
šė skundą miesto savivaldy
bei... Dabar su naujaisiais įna
miais lyg ir apsiprasta. Direk
torė mano, kad parašų rinki
mą organizavo vienas ar keli 
nepatenkintieji, o gal patys 
pretendavę į šias patalpas. O 
kaip sako L. Makutėnaitė, 
prieš atstumiant šiuos vaikus 
reikėtų prisiminti, kad, no
rime mes to ar nenorime, jie 
taip pat yra Lietuvos piliečiai, 
mūsų ir mūsų tautos ateitis. 
Todėl turime padėti jiems už
augti. Mūsų valstybės svečius 
(o ir pačius Vilniaus gyvento
jus) sukrečia ir gąsdina ma
žųjų gatvės vargetų vaizdas. 
O į Globos namus patenka 
vaikai, kurie patys net tokiu 
būdu negalėtų prasimanyti 
maisto.

Iš dešimties nuolatinių gy
ventojų — dauguma senbu
viai, gyvenantys čia nuo pir
mųjų savaičių. Sunku atpa
žinti pirmuosius Globos namų 
gyventojus Leną ir Valerijų — 
atsigavę vaikai, nė kiek nebe
primena tų užguitų žvėriukų, 
kuriuos teko matyti per Glo
bos namų atidarymą, rengiasi

Pažaislio vienuolynas — XV1I-XVIII a. baroko architektūros paminklas.

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaidaw

LAIKINI NAMAI, KURIUOSE 
GERA GYVENTI

eiti į mokyklą. Nors Globos 
namų programoje numatyta, 
kad, tėvams panorėjus, vaikai 
gali grįžti į savo šeimas, Lena 
ir Valerijus tikriausiai pas 
tėvus nebegrįš — pastarieji 
tik džiaugiasi, išvaduoti nuo 
tokios nepakeliamos naštos — 
rūpintis savo palikuonimis. 
Deja, panašių gimdytojų (sun
ku juos pavadinti tėvais) 
netrūksta: nė vieno globotinio 
motina pareiškia, kad jai vai
kas nereikalingas, nes turinti 
pakankamai savo rūpesčių. 
Yra ir išimčių: Globos na
muose auga trys sesutės, ku
rių mama visomis išgalėmis 
stengiasi sugrįžti į normalų 
gyvenimą. Vaikų teisių in
spekcija ir seniūnija padėjo 
šiai moteriai gauti darbą, atei
tyje vaikai turėtų grįžti pas ją. 
„Tėvų socialinė reabilitacija 
įmanoma, tačiau ji labai sun
ki, tarsi tikras stebuklas. Ir 
tokiems žmonėms reikia bū
tinai visomis išgalėmis pa
dėti”, — sako L. Makutėnaitė 
Tačiau dažniau būna, kad de
gradavę gimdytojai į savo 
vaiką žiūri kaip į nereikalingą 
daiktą, kuriuo nori kuo grei
čiau nusikratyti.

Kaip pasakoja Globos namų 
direktorė, skirtingo amžiaus 
vaikai — nuo trejų metų Ingos 
iki vienuolikmečio Maksimo 
— sutaria gerai. Vyresni myli 
ir globoja mažiukus, kurie gal 
ir per daug išlepinti, nes ir 
auklės juos labiau pamyli — 
kaip tikroje šeimoje. Vyresnie
ji vaikai gerai atsimena buvu
sius namus bei tėvus. Direkto
rei kalbantis *su  svečiais, jie 
gaudo kiekvieną žodį, bijoda
mi išgirsti pasakojant apie jų 
gyvenime patirtą blogį. Jie ne 
tik patys bijo prisiminti 
praeitį ar baiminasi, kad apie 
ją sužinos kiti, bet nori ją tie
siog išbraukti ir pradėti gyve
nimą nuo šios dienos. Ma-

žesnieji taip pat labiausiai 
išsigąsta ne policininko ar gy
dytojo, o pažado, kad už savo 
vaikiškas išdaigas bus grą
žinti į tikruosius namus — 
pas mamytę...

Mažieji Globos namų gyven
tojai — išdykę ir geri, juokingi 
ir įdomūs, užduodantys aibes 
klausimų — kaip ir bet kurie 
kiti vaikai. Čia stengiamasi, 
kad gyvenimo ritmas primintų 
tikrą šeimą: vaikai keliasi, 
pusryčiauja mažoje virtuvėje, 
išlydi į mokyklą didžiuosius, 
pagal jėgas talkina šeimi
ninkei, kartais, jei būna ypač 
geri, važiuoja drauge su direk
tore į „Ekonomijos” parduotu
vę pirkti produktų. Vėliau — 
laukia grįžtančių iš mokyklos 
„didžiukų”, miega pogulio, 
eina į lauką, sekmadieniais 
važiuoja į miestą, priima 
svečius. Tiesa, pilnaverčiam 
gyvenimui, kad nereikėtų su 
nerimu galvoti apie ateitį, 
kliudo nesutvarkyti įstatymai 
— neįteisinta globa, nesuregu
liuotas butų klausimas, kai 
degradavę tėvai prageria būs
tą, kuris užaugusiam vaikui 
būtų didelė paspirtis. Katali
kių moterų sąjunga ir jos pir
mininkė Gažina Paliokienė 
parengė projektą, pagal kurį 
ketinama steigti centrą, ku
riame vaikai, išėję iš vaikų 
namų ar globos namų, baigę 
mokyklą ir neturintys kur gy
venti, rastų prieglobstį, kol 
įgys specialybę ir atsistos ant 
kojų. Tačiau tai kol kas tik 
projektas, be to, kažin ar vi
suomeninė organizacija pajė
gi viena išspręsti šią pro
blemą. Reikia prisiminti, kad 
ir šie Globos namai gyvuoja 
čia dirbančių moterų pasi
šventimo ir meilės dėka. Ir, be 
abejo, kilniaširdžių rėmėjų, 
kuriems esame nuoširdžiai dė
kingi, pastangomis. Vilniaus 
miesto savivaldybė nėra tokia 
turtinga, kad galėtų reikiamai 
finansiškai juos paremti, 
tačiau jos Įnašas — patalpos.

Eglė Černiauskaitė

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUSREAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT 
PARDUODA

HELP VVANTED

REIKALINGI MŪRININKAI 
prie statybų 

pietinėje Čikagos dalyje. 
Tel. 708-430-2201 

arba „pager" 708-376-5472

VVashlngton, D.C. lietuvis, "landacaplng" 
bendrovės savininkas, ieško darbininko, 

. kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 
priežiūrą, valymą ir mažus remonto 

darbus +$5 į vai. už “landscaping" darbą: 
žolės pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą. Kreiptis: tel. 202-244-2373

HELP VVANTED
English speaking live-ln 5 to 6 days 
per week to assist older Lithuanian 

woman with housekeeping, meals and 
some personai care. Suburb near O'HareJ 

Call 847-692-4526 evenings

• SKUBĖKITE ĮSIGYTI • KNYGŲ KIEKIS RIBOTAS •

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUTEMOS 1938-1940

Kazys Škirpa 
Atsiminimai ir dokumenrtai

Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: „Autorius prisiminimus 
rašė remdamasis išsaugotais dokumentais, kuriuos išsivežė ir |f. 

..paslėpė po išvijimo iš Lietuvos atstovybės Berlyne". Šio didžiulio ® 
veikalo išleidimą parėmė Akademinės skautijos leidykla Čikagoje. 
Leidykla „Lietuvos kronika”- AB „Vilspa" Čikaga-Vilnius 1996 m., 1 

didelio formato, 486 psl., kieti viršeliai.

Kaina su persiuntimu JAV - $25.00 
lllinois valstijos gyv. prideda $1.75 „Sales Tax”

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA 
Tirpsta ir knygų kainos.;.

V A SARINISKNYG Ų 
IŠPARDAVIMAS

„DRAUGE” PO VIENĄ DOLERĮ !
Pirkite siuntimui į Lietuvą 

per TRANSPAK 
„Spaudos vajus Lietuvai".

TRANSPAK
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į 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, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakavą, 
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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624

46 m. moteris, 
šiek tiek kalbanti angliškai,

turinti darbo leidimą, ieško 

bet kokio darbo, gali gyventi kartu.

Tel. 773-843-1185
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TRADICIJA 
AR TIKSLUMAS

Sveikintini įžvalgūs kun. 
dr. E. Gerulio ir Algio Regio 
pasisakymai dėl viduramžių 
Lietuvos valdovų titulų vė
lesnio pakeitimo ir sumenki
nimo („Dlugožo dūmus be
sklaidant” ir „Apie karalius”, 
„Draugas”, 1997 liepos 1 d.) 
Ypač taiklūs A. Regio klausi
mai Lietuvos istorikams, ku
rie Gediminą vadina di
džiuoju kunigaikščiu, nors 
patys pripažįsta, kad „...visi 
vienalaikiai oficialūs doku
mentai, išeiną iš užsienio val
dovų, visi metraštininkai ir 
jis pats save vadino tik Lietu
vos arba Lietuvos ir Rusų ka
raliumi. Didžiuoju kunigaikš
čiu jį pirmą kartą pavadino 
XV a. J. Dlugošas” (Ignas Jo
nynas ir Juozas Jakštas 
„Gediminas”, Lietuvių encik
lopedija, 71., p. 62).

Zenonas Ivinskis siūlė eiti į 
šaltinius ir susipažinti su 
pačių valdovų vartotais titu
lais. Teisingas patarimas. Bet 
čia pat jis pritarė prof. dr. J. 
Jakštui: jog didžiojo kuni
gaikščio titulas tūri savo nu
sistovėjusias tradicijas, kurių 
negalima kaitalioti” („Lietuvos 
istorija iki Vytauto Didžiojo 
mirties”, p. 176, išnaša 116). 
Tai kaipgi dabar? Ar pirmeny
bę .duosim „nusistovėjusiai 
tradicijai”, ar pačių valdovų 
vartotiems titulams? Mūsų is- 
tprįkai laikosi tradicinės var
tosenos ir ignoruoja pirminius 
Šaltinius. Kyla klausimas 

’• kodėl? Juk kiekviename mok
sle atradus netikslumą, jis 
tuoj taisomas, nepaisant, kaip 
būtų įsisenėjęs. Ar Lietuvos 
istorijai ta taisyklė negalioja?

Algimantas Gureckas 
Windsor, CT

DAR KELI AKMENĖLIAI..

Labai ačiū Pranui Abelkiui 
už išsamų, pagrįstą ir tikrai 
labai gerą rašinį apie Lietuvos 
kariuomenės karininkų centri
nę ramovę š.m. birželio 6 d. 
„Drauge”. Ir visiškai „ne ačiū” 

'Antanui Paužuoliui, paleidu
siam keletą akmenėlių į Lietu
vos kariuomenę, didesniuosius 
taikant į karininkus ir jų cen
trinę ramovę. („Draugo” laiškų 
skyrius, 1997 m. birželio 17 
d.). Jis rašo, kad pinigai buvę 
iššvaistyti prabangai, kad ra
movės rūmai kainavę daug 
milijonų litų.

Netiesa! Dvi netiesos! Pir
ma: tuos rūmus pastatydino 
ne valstybė, mokesčiais apk
raudama „miestelių ir kaimų 
gyventojus ir ūkininkus”, kaip 
skaitytoją labai stengiasi įti
kinti A. Paužuolis. Visiškai 
ne! Juos pastatydino Lietuvos 
kariuomenės karininkai, savo 
noru apsidėję specialiomis 
duoklėmis, kurios buvo kiekvie
ną mėnesį išskaitomos iš atly
ginimo. Ir taip buvo daroma 
daug metų, ligi paskutinio 
mėnesio, kol egzistavo laisva 
Lietuvos kariuomenė. Antra: 
ramovės rūmai ir jų įrengimas 
kainavo 1,270,000 litų, kaip 
rašo P. Abelkis.

Tie rūmai nebuvo vien tik 
karininkų reikmėms naudoja
mi. Tiek anais nepriklauso
mybės metais, tiek ir dabar, 
vėl atkūrus nepriklausomybę, 
juose rasdavo ir dabar randa 
šiltą prieglobstį visuomeninių, 
kultūrinių, religinių ir kitokių 
susibūrimų žmonės. Jų ilgą 
sąrašą pateikia ir P. Abelkis. 
Bet čia dar ne viskas. Mat, 
anais laikais Kaunas buvo lai
kinoji Lietuvos sostinė. Deja, 
jame nebuvo valstybės repre
zentacinių rūmų. Centrinė ra
movė plačiai atvėrė savo duris 
ir Lietuvos valstybės reik
mėms. Čia vykdavo ne tik di
dieji valstybinio masto rengi
niai Lietuvos vidaus reika

lams, tuose rūmuose nebuvo 
drovu Lietuvos vyriausybei 
ruošti tarptautinio masto susi
tikimus, taip pat priiminėti 
užsienio aukštuosius pareigū
nus, įskaitant ir vyriausybių 
galvas. O ką apie tai A. Pau
žuolis? Jis tik paklausia: „Ką 
davė ištaigingieji rūmai? Ką 
jie reprezentavo?”

Antroje savo laiško dalyje A. 
Paužuolis aimanuoja, kad ka
rininkų, esą, buvę maža parti
zanuose. Jeigu nebūtų buvę 
per dvidešimt dvejus metus 
Lietuvos kariuomenės su jos 
plačiomis švietimo ir tautinio 
įsisąmoninimo programomis, 
jei nebūtų buvę tikrai profe
sionalių karininkų-auklėtojų, 
jeigu jie nebūtų sudarinėję 
planų karinėms organizaci
joms, išaugusioms į ginkluotą 
1941 metų sukilimą, jeigu 
karininkų strateginis planavi
mas vokietmetyje ir antrojoje 
okupacijoje, daugeliu atvejų 
tiesiogiai vadovaujant, ne
būtų buvęs toks, koks buvo, 
Lietuvos partizanų veikimas 
būtų buvęs tik šešėlis to, koks 
jis iš tikrųjų buvo. Partizanai 
nenukrito iš dangaus. Juos 
išaugino, kad ir netiesiogiai, 
patriotiškumo dvasia, pagrįs
tas pasididžiavimas, kad esi 
lietuvis, iš Lietuvos kariuo
menės gretų sklisdamas po 
visą Lietuvą, pasiekdamas ir 
veikdamas kiekvieną jos gy
ventoją. Puikus žurnalas 
„Karys” buvo labai laukiamas 
svečias, ne tik atsargos karių, 
savanorių, šaulių, bet ir toli
miausios provincijos kaimo 
žmonių, ypač jaunimo.

Kur medį kerta, ten ir skied
ros krinta. Kad Lietuvos ka
riuomenės karininkai neatsili
ko nuo konkrečios karinės 
veiklos okupacijų metais, tarp 
kita ko rodo ir statistika: 
imant procentais ir~ peržvel
giant visas profesijas, didžiau
sias skaičius dėl Lietuvos 
laisvės nukentėjusių buvo ka
rininkai. Tad, kodėl dūsauja 
A. Paužuolis, kad, esą, „kari
ninkai su generolais” — taip 
jis rašo — „pabėgo iš Lietu
vos”.

Jonas Gradinskas 
Chicago, IL

PRITARIU A ATUČIUI

Pritariu Aleksandrui Atu- 
čiui už atvirą laišką Dariui 
Udriui dėl jo rašinio „Drauge” 
„Dariaus ir Girėno komplek
sas”. Nesuprantu, ir turbūt 
nesuprasiu, tokių D. Udrio 
minčių. Deja, kiekvienas turi 
teisę skleisti savo nuomonę. 
Man teko dalyvauti legendari- 
nių pilotų skrodime 1964 m. 
vasarą Kaime, dalyvaujant 
Stepono Dariaus dukrai, Nijo
lei Dariūtei—Maštarienei (jau 
mirusi) ir viską fiksuoti kino 
bei fotojuostose. Dalį tų doku
mentų esu įteikęs čia gyve
nančiam Vytautui Peseckui, 
kaupiančiam medžiagą apie 
Lietuvos aviatorius, taigi ir 
apie Darių ir Girėną. Beje, 
tuomet buvo padarytos lakū
nų mumijų rentgeno nuotrau
kos, ieškant galimų šūvių pėd
sakų, bet jų nerasta.

Rimantas Juozas 
Sabataitis 
Chicago, IL

TIKĖTI AB NETIKĖTI?

Vilniaus oro uoste, šalia 
įėjimo, kairėje pusėje ant 
vienų durų užrašas: „Durys 
neveikia”. Apačioje to užrašo 
parašyta angliškai: „Not out 
of order”. Tikėti kuo?

Neseniai „Draugo” laiškų 
skyriuje Lietuvos VRM vice
ministras Romas Kilikauskas 
kviečia atvykti į Lietuvą pa
mokyti anglų kalbos pasienio 
policijos ir muitinės pa
reigūnus. Pažadėjo apmokėti 
pragyvenimo bei mitybos iš
laidas. Netgi pusę kelionės

Po ilgos dienos pratybų Fort Polk, LA, š.m. birželio-liepos mėn. jauni Lietuvos kariūnai atrado progą šiek tiek 
snustelėti. Nuotr. Arūno Banionio

išlaidų. Pasisiūliau tai pada
ryti, bet paprašiau patvirtinti 
faksu. Tą patvirtinimą gavau, 
pasirašytą R. Kilikausko. Pa
ėmęs iš savo darbovietės 3 
mėn. neapmokamų atostogų, 
išvykau į Lietuvą.

Mano kontraktas Vilniuje 
buvo paskirtas su Gavėna. 
Paskyrė į Klaipėdos pasienio 
policiją. Komisaras (?) Čer
niauskas ir aš sustatėme mo
kymo programą. Sutartu lai
ku neatvykus automobiliui 
mane nuvežti j klasę, pats 
nuvažiavau ir, mano nustebi
mui, radau, kad pamokos at
šauktos. Niekas nesiteikė 
man pranešti. Černiausko ad
jutantas (?) pasakė, kad nesu
rado kas finansuotų.

Skambinau R. Kilikauskui, 
bet atsakymo nesulaukiau. 
Pagaliau pasiekiau Gavėną. 
Jis labai maloniai atsiprašė 
už tai, bet sakė, kad skambins 
Klaipėdos rajono vadui tuo 
reikalu.Kas dėl kompensaci

jos, reikia laukti kito pus
mečio biudžeto.

Nesulaukęs tolimesnių in
strukcijų, pasijutau apgautas 
ir grįžau namo. Busimuosius 
savanorius įspėju apie bet 

kokią kompensaciją: galite 
tikėti, ar ne! .

Vytautas Lazauskas 
. Homewood, IL

REMTINOS PASTANGOS

Paskutiniu laiku, „Draugo” 
Nr. 114 buvo parašytas straip
snis apie Karaliaučiaus krašto 
lietuvius, nušviečiant jų nu
tautėjimą, neš vietinė valdžia 
dirba nutautinimo darbą, o 
Lietuvos vyriausybė deda la
bai mažai pastangų kovai 
prieš nutautinimą.

Padėtis, žiūrint iŠ 
lietuvybės palaikymo taško, 
yra labai reikalinga skubios 
pagalbos.

Čikagoje yrą, susikūrusi Ma

žosios Lietuvos Lietuvių drau
gija ir jos pirmininkas yra Vi
lius Trumpjonas. Jis ir jos or
ganizacijos nariai deda daug 
pastangų, kad ten gyvenantie
ji lietuviai, o ypač jaunimas 
nenutautėtų. Labai remtinos 
pastangos, bet jų užmojus 
mažina neturėjimas lėšų. No-, 
rimą nusiųsti ten gyvenančius 
jaunuolius į Lietuvoje rengia
mas jaunimo stovyklas, kad 
tie*  jaunuoliai būtų supažin
dinami su Lietuvos kultūra, 
papročiais ir pagilinti lietuvių 
kalbos žinojimą.

Šios organizacijos pirminin
kas prašo visų lietuvių, kad 
paaukotų pinigų šių jaunuolių 
pasiuntimui į stovyklas. Au
kas galima siųsti šiuo adresu: 
Vilius Trumpjonas, 1394 Mid- 
dleburg Ct., Naperville, IL 
60540-7011, rašant čekius 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Startec
SKELBIA:

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI

FREEDOM PLAN
42c 
19c 
34c 
29c 
13c

Australija. 
Kanada.... 
Vokietija... 
Anglija..... 
JAV...........

uz mmutę
kalbant su Lietuva
24 vai į dieną

7 dienas per savaitę

Į TOLIMUS 
KRAŠTUS !

79c
TIE KRAŠTAI TAIP 

TOLI, KAIP TOLI 
JŪSŲ TELEFONAS!

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long distance company"

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. ĖST

AtA.
BRONĖ ŠTANGENBERGIENĖ

Barčas
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1997 m. liepos 11 d., 9 vai. vakaro.
Lietuvoje, Klaipėdoje, buvo mokytoja.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: duktė Jagna Schwartz, anūkai David ir 

Mark Schwartz.
Velionė pašarvota antradienį, liepos 15 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 Avė., Cicero, IL.
Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 16 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos Šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus laidojama pri
vačiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę: duktė ir anūkai.
Laidotuvių direkt. J. Vance Funeral Home. Tel. 708-652- 

5245.

AtA.
VACLOVAS NARKEVIČIUS

Gyveno Dovvners Grove, IL.
Mirė 1997 m. liepos 10 d., 1:07 vai. ryto, sulaukęs 90 

metų.
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę, liko: duktė Elitą Bender, sūnus Gunaras Klas; 

anūkai: Victoria Frenz, vyras William III, Ronald Klas, Wal- 
dis Klas, žmona Deborah;,proanūkai: Nicole, Steven, Brian ir 
Kayla.'

Velionis buvo vyras a.a. Gerdos, uošvis a.a. dr. Harry Z. 
Bender ir a.a. Birutės Klas.

Velionis buvo pašarvotas šeštadienį, .liepos 12 d. Petkus 
Lemont laidojimų namuose, 12401 S. Archer Avė., Lemont, 
IL. -

. Laidotuvės įvyko šeštadienį, liepos 12 d. Iš laidojimo 
namų 11 vai. ryto buvo atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos gedulingos Šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazi
miero-lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: vaikai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. liepos mėn. 12 d., Grand Blanc, Michigan mirė mūsų Ma
mytė, Močiutė ir Sesutė.

A.tA. 
GENOVAITĖ VISKANTIENĖ

Gimė 1920 m. spalio mėn. 8 d., Kaune. Amerikoje 
išgyveno 47 metus.

Nuliūdę liko sūnus Sigitas, marti Betsie vaikaičiai Zita ir 
vyras Larry Lane, Kazimieras, Renata ir vyras Jeff Pfeifer ir 
Antanas. Provaikaičiai: Larry ir Felicia Lane. Brolis Jonas 
Rudokas su šeima ir sesuo Roma ir kiti giminės. Lietuvoje.

Baigusi gailestingos seselės kursus Lietuvoje, dirbo savo 
specialybėje ir buvo skyriaus viršininkė Harper Grace ligo
ninėje Detroite, MI.

Velionė pašarvota GR & RG Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington, Livonia, Michigan.

Laidotuvės įvyks liepos 16 d., 9:00 vai. ryto su pamaldo
mis 10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių, velionė bus 
nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse.

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose mūsų 
mylimą mamytę, močiutę, sesutę, tetą, uošvę ir kartu daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, vaikaičiai ir giminės.
Lai J. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554- 

1275.

AefA. 
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI

mirus, žmoną ADELĘ, dukrą ŽIBUTĘ, sūnus VY
TENĮ ir GINTARĄ su šeimomis ir visus artimuosius 
širdingai užjaučiame ir netekties skausmu dali
namės.

Krikšto sūnus Julius Stankūnas 
Gražina ir Jonas Stankūnai

AetA.
JUOZUI VASIUKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną ANTANINĄ ir 
šeimą.

Pranas Sideravičius
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Dail. Jurgio Daugvilos parodos atidaryme. Iš kairės: dail. Marytė Ambra
zaitienė, dail. Jurgis Daugvila ir Judith Cizek, Oakton College, IL, kura
torė. Paroda atidaryta birželio mėn. Indiana universitete, South Bend,

JAUNIMO CENTRAS VEIKIA

IN, tęsis iki liepos 26 d.

«300 Čikagos skautu ir 
skaučių, stovyklaujančių Ra
ko stovyklavietėje, Michigane, 
sveikina namuose likusius 
brolius, seses, tėvelius, drau
gus ir rėmėjus ir kviečia šį sa
vaitgalį aplankyti juos stovyk
loje. Stovyklautojų nuotaika 
pakili, oras geras, maistas 
skanus ir dar ne visi uodai ir 
sparvos sužinojo, kad Rakė 

jau kuriasi jų pasiilgti skau
tai ir skautės. Savaitgalis 
praėjęs įsikūrimo darbų dva
sioje, buvo gražiai užbaigtas 
kun. Antano Saulaičio vidur
naktyje prie ežero aukotomis 
šv. Mišiomis. Pirmadienį pra
dėta vykdyti numatytoji sto
vyklinė programa ir pasi
ruošimas iškilmingai savait
galyje paminėti lietuvių jūros 
skautų 75 metų ir jūros skau
čių 60 metų gyvavimo ir veik
los sukaktis.

Jaunučiai ateitininkai — 
Regina Čyvaitė, Šarūnas Dau
girdas, Arius EI vikis, Vincas 
Gudlnskas (iš Kanados), Da
rius Jutzi, Kristina Quinn, 
Lina Rauchaitė, Gąja Sidrytė, 
Justinas Trumpickas (iš Ka
nados) ir Petras Vaičiūnas (iš 
Kanados), aprašę lietuviškoje 
spaudoje savo kuopų 1996- 
1997 metų veiklą, buvo apdo
vanoti Jaunučių ateitininkų 
sąjungos centro valdybos skir
tomis stipendijomis. JAS C V 
vadovaujama dr. Onos Daugir
dienės sveikina jaunuosius ko
respondentus. Juos ir visus 
jaunučius ateitininkus skati
na toliau rašyti koresponden
cijas į lietuvišką spaudą.

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo gegužinė rengia
ma liepos 20 d. sekmadienį, 
Šaulių salėje, 2417 W. 43rd. 
Str., Chicago. Bus gardus 
maistas, atsigėrimų ir gera 
muzika. Valdyba prašo daly
vauti ir smagiai praleisti 
laiką. Pradžia 12 vai. dieną.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, liepos 16 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
susipažinimas su nauja poezi
jos knyga — „Susipynę pasau
liai”. Poezijos autorė — Nijolė 
Gražulienė; iliustracijos — fo
tomenininko Algimanto Kezio. 
Tai puiki dovana poezijos ir 
meno mėgėjams. Knygos su
tiktuvėse dalyvaus dailiojo 
žodžio menininkė Aldona Jur
kutė, kanklininkė Daiva Kim- 
tytė ir muz. Arūnas Augustai- 
tis. Visi kviečiami ir laukiami 
popietėje gausiai dalyvauti. 
Bus ir bendri pietūs. Atvykite!

Kun. Jaunius Kelpšas, 
Lietuvos kalėjimų kapelionas, 
šiuo metu trumpą laiką vieši 
Čikagoje (apsistojęs pas t. 
jėzuitus), lydimas Danutės ir 
Edmundo Eidukų, aplankė 
„Draugą”, apžiūrėjo spaustu
vę, susipažino su redakcija ir 
įsigijo knygų, kurių didelis 
pasirinkimas yra „Drauge” — 
vasarinio išpardavimo proga 
jos yra po 1 dolerį.

Nuotr. Vyt. Kasniūno

Be abejo, pastebėjote, 
kad „Drauge” nuotraukos kur 
kas geriau atrodo — veidai 
atpažįstami. Tai vis naujojo 
administratoriaus Valentino 
Krumplio, gerai pažįstančio 
spausdinimo techniką (jis 
daug metų turėjo savo spaus
tuvę), darbo vaisius. Tačiau ir 
geriausia technika mažai gali 
padėti, jeigu atsiunčiamos že
mos kokybės nuotraukos: žmo
nės fotografuojami iš labai 
toli, arba stovi šešėlyje, nėra 
gero kontrasto. Nuotraukos 
gali būti ir spalvotos, bet labai 
ryškios, kitaip laikraštyje 
prastai atrodo. Primename, 
kad dabar darysime kruopš
tesnę atranką ir nespausdin
sime nuotraukų, kurios yra 
prastos kokybės. Kaip sako
ma, „kiaulės ausies šilkinės 
skarelės nepasiūsi...”

Čikagos ir apylinkių vai
ruotojams praėjusį pirma
dienį prisidėjo dar vienas 
„galvosopis”: Stevenson greit
kelis pradėtas griauti ir per
statyti. Bus uždaryta visa eilė 
įvažiavimų ir išvažiavimų, 
taip pat užtvertos greitkelio li
nijos, todėl vairuotojams iki 
spalio mėn., kol bus baigtas 
greitkelio perstatymas, siūlo
ma pasiieškoti kitų, mažiau 
eismo užkimštų kelių.

Elzbieta Sondienė, Toron
to, Ont., Canada, atsilyginda
ma už „Draugo” prenumeratą 
pridėjo 80 dol. priedą. Esame 
savo skaitytojai iš Kanados la
bai dėkingi.

Rako stovykloje stovyk
laujančiu Čikagos skautų 
ir skaučių tėvai ir svečiai 
kviečiami lankytis stovyk
loje šį savaitgalį — liepos 19- 
20 d. Šeštadienį visose pasto- 
vyklėse bus vykdoma kasdie
ninė darbotvarkė. Sekmadienį 
šv. Mišios ir Jūros dienos 
iškilmės vyks prie ežero. 
Svečiai, pageidaujantieji tą sa
vaitgalį stovyklauti, prašomi 
atsivežti savo palapines. Užsi
registravę ir susimokėję mo
kestį, galės stovyklauti sve
čiams numatytoje vietoje. Au
tomobilių aikštėje stovyklauti 
NEBUS leidžiama. Pageidau
jama, kad svečiai apsistotų 
apylinkės moteliuose. Stovyk
los adresas ir telefonai:

Camp Rakas, 1918 East 
Hawley Road, Custer, MI 
49405.

Telefonai (Area code 616): 
Ambulatorija — 757-3440; 
„Aušros Vartai”—757-3372; 
„Lituanica” — 757-2791; 
„Kernavė” — 757-2572; 
„Nerija” —757-3693.

Nemažai mūsų skaitytojų 
yra vyresnio amžiaus, tad 
prašome, dideliems vasaros 
karščiams užėjus, laikytis at
sargumo, neperkaisti — sė
dėkite pavėsyje, gerkite vėsius 
skysčius ir skaitykite „Drau
gą”, o mes stengsimės spaus
dinti kuo daugiau maloniam 
pasiskaitymui tinkančių raši
nių.

Tėvų jėzuitų statytas Jauni
mo centras nenustojo savo 
reikšmės. Jame šiais metais 
buvo išvystytas kultūrinis vei
kimas. Surengta keletą kon
certų, vakaronių ir meno pa
rodų. Iš didesnių koncertų pa
minėtini šie: „Draugo” dien
raščio parėmimui, kuriame 
programą atliko Klevelando 
Dievo Motinos parapijos cho
ras „Exultate”; „Margučio II” 
radijo išlaikymui renginys; 
„Grandies” tautinio ansamblio 
pasirodymas, kurį pavadino 
„Parvažiavo saulė”. „Gran
džiai” taip pat talkino Latvių 
tautinių šokių grupė „Jaut- 
rais Paris”; įvyko ir „Laiškai 
lietuviams” metinė pavasarinė 
šventė, kurioje buvo įteiktos 
premijos rašinių konkurso 
laimėtojams. Meninę pro
gramą atliko „Dainavos” lietu
vių meno ansamblio moterų 
vienetas. Taip pat, „Daina
vos” ansamblis, atsidėkoda
mas Jaunimo centrui už il
gametę globą, atliko didingą 
koncertą Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Šiuo metu „Dai
navos” ansambliui vadovauja 
Darius Polikaitis.

Amerikos Lietuvių radijas 
buvo atsikvietęs Nelę ir Ar
vydą Paltinus iš Vokietijos. 
Šiems menininkams talkino 
Eugenijus Ivanauskas iš Lie
tuvos. Neužmirštinas „Saulu
tės” suruoštas koncertas, pa
vadintas „Šypsenėle”, su jau
nąja dainininke Neringa Ne- 
krašiūte ir jos mokytoja Lai
ma Lapkauskaite. Šis koncer
tas sutraukė daug jaunimo, 
ypatingai neseniai atvykusio 
iš Lietuvos. Abiems daininin
kėms talkino Dalios Gedvi
lienės suorganizuota jaunų 
dainininkų grupė.

Iš paskutiniųjų koncertų 
minėtinas Lietuvos Partizanų 
globos fondo suruoštas birželio 
mėn. 14-23 vežimo dienų pa
minėjimas, dienų, kada rusai 
su lietuvių pataikūnais vežė 
mūsų tautiečius, uždarytus 
gyvuliniuose vagonuose į Sibi
ro taigas mirčiai. Šių įvykių 
paminėjimui buvo atvykęs Jo
nas Čeponis, partizanas, trem
tinys, o dabar Lietuvoje einąs 
Lietuvos Laisvės kovos są
jungos pirmininko pareigas, 
subūręs į Šią organizacįją bu
vusius partizanus, tremtinius, 
išlikusius gyvus po nežmo
niškų sąlygų Sibiro - rusų - 
KGB vergų stovyklose. Po 
pranešimo buvo koncertas, 
kurį atliko solistė Praurimė 
Ragienė, smuikininkė Linda 
Veleckytė ir muzikas Alvydas 
Vasaitis.

Jaunimo centrą paskutiniu 
metu nustebino „Nemuno” 
šokių ansamblis, atvykęs į 
Ameriką pakviestas dalyvauti 
Utah valstijoje ruošiamame 
tarptautinių šokių ir dainų 
festivalyje. Šis Kauno tech
nologijos universiteto stu
dentų tautinis meno ansam
blis „Nemunas” sustojo Čika

Kryžius ir lietuviška trispalvė Jaunimo centro sodelyje Čikagoje.

goje ir atliko šokių, muzikos ir 
dainų koncertą. Nors buvo pir
madienio vakaras, bet didžioji 
salė ir balkonas buvo užpildyti 
žiūrovais, meno mėgėjais.

Be koncertų, vyko bent ke
lios meno parodos Čiurlionio 
galerijos patalpose. Neužmirš
tinas Alicijos Rūgytės 10 metų 
mirimo metinių paminėjimas
— akademija.

Įdomiai praėjo pranešimai 
apie Krikščioniškos mirties 
politinius įsijungimus į visuo
meninę, politinę veiklą.

- Šiame, krikščioniškų-politi- 
nio veikimo minčių gvildenime 
dalyvavo keletas pranešėjų. 
Buvo taip pat atvykęs ir Lie
tuvos Švietimo ministras Zig
mas Zinkevičius. Be aukščiau 
išvardytų įvykjų vyko porą 
vakaronių. Taip pat įsikūrė 
„Baltijos” kultūrinis klubas, 
subūręs naujai iš Lietuvos at
vykusius tautiečius.

Administratorės pareigas ei
nančios Skirmantės Migli- 
nienės rūpesčiu, pritariant 
Jaunimo centro valdybai, šis 
centras tapo labai patrauklus, 
teikiąs šiltų namų išvaizdą. 
Jos rūpesčiu, beveik kas kiek
vieną sekmadienį po 10 vai. 
šventų Mišių, ;yra rodomos 
vaizdajuostės.

Visi šitie renginiai sutrau
kia nemažą skaičių lankytojų, 
kas rodo, kad Jaunimo centras 
yra dar labai reikalingas. Šiuo 
metu, Jaunimo . centras ruo
šiasi 40 metų nuo įsikūrimo 
paminėjimui. Yra sudarytas 
minėjimo komitetas su pirmi
ninke Skirmante Migliniene, 
Juozu Masilionių, kun. Anta
nu Saulaičių, S J, kun. Juozu 
Vaišniui, SJ, Vaclovu Momkum, 
Stasiu Žilevičium, Maryte Utz, 
Jonu Paroniu, Aldona Jur
kute, kurie talkininkaus leidi
nio išleidime ir 40 metų veik
los paminėjmo ruošime. Kvie
čiamos visos organizacijos, tu
rinčios ryšių su Jaunimo cen
tru, pateikti savo veiklos 
aprašymus Skirmantei, skam
binant 773-778-7500. Moterų 
pagalbinis vienetas, vadovau
jamas Anelės Poęienės, Sofijos 
Piemenės ir jų draugijos na
rių, rūpinsis visais pokylio su
ruošimo reikalais.

Šis iškilmingas minėjimas 
įvyks gruodžio, mėn. 5 d., 
penktadienį, su, veiklos paro
dos atidarymu-Čiurlionio ga
lerijoje 7 vai. vąk. Gruodžio 6 
d., 2 vai. po pietų, bus pasis
večiavimas ir tolimesnis paro
dos lankymas. .Gruodžio 7 d., 
sekmadienį, minėjimas pra
sidės 3 vai. šv. Mišiomis Tėvų 
jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje — iškilmingas paminėji
mas, apžvelgiant 40 metų nu
veiktą lietuvybės išlaikymo 
darbą. Po vakarienės bus 
užbaigiamasis koncertas ir 
laimingų bilietų traukimas.

Ant. Paužuolis

Čikagos veteranų šokėjų grupė „LėtOnas”, vadovaujamas Nijolės Pupienės, priėmė rengėjų kvietimą ir 1998 m. 
liepos mėnesį dalyvaus Lietuvoje ruošiamoje Dainų ir tautinių šokių šventėje. Nuotr. Algimanto Šlapkausko

DARBINGAS VALDYBOS 
POSĖDIS

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacįja 
buvo įsteigta 1937 m., gyvuoja 
ir dabar. Anų laikų sąlygose 
pirmieji steigėjai norėjo subur
ti visus namų savininkus į 
vieną didžiulę organizaciją, 
kuri, reikalui esant, galėjo 
kalbėti jų vardu. Tais laikais 
visas Marąuette Parkas buvo 
lietuviais apgyventas. Keitėsi 
laikai, keitėsi ir apylinkė. Štai 
prieš kelerius metus lietuviai 
pradėjo apleisti Marąuette 
Parką. Daugumas gailisi, taip 
padarę, bet jau per vėlu. Jau 
daug buvo rašyta ir prašyta: 
nepalikime savo gra-žaus 
Marąuette Parko su jo 
bažnyčiomis, muziejais, ligo
ninėmis, valgyklomis ir kitais 
lietuviškais pastatais.

Šiandieną likusieji jaučiasi 
gan gerai. Vagysčių, užpuldi
nėjimų yra ne tik Čikagoje, 
bet ir priemiesčiuose. Todėl 
tupėkime savo lizde ir jo leng
vai nepalikime.

Valdybos posėdis įvyko lie
pos 3 d. Liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais nebūdavo nei posė
džių, nei susirinkimų, nes tai 
yra atostogų laikas. Šį kartą 
buvo kitaip, kadangi yra daug 
svarbių reikalų. Tie reikalai 
štai kokie: šildymo dujų nepa
prastas kainų pakėlimas, visai 
netikrinant skaičiukų, kiek 
dujų išnaudota, elektros kai 
kam per didelės sąskaitos ir 
ką tik gauti laiškai dėl namų 
mokesčių apmokėjimo (Pro- 
perty tax), kurių skundų data 
yra rugpjūčio 5 d. Taigi tiems 
reikalams pasiaiškinti ir yra 
šaukiamas susirinkimas, ne 
tik narių, bet ir svečių, liepos 
18 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vakare parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Avė., Chicago. 

Esame laimingi, kad turime 
valdyboje jauną, energingą, 
abi kalbas laisvai vartojančią, 
Eleną - Elytę Juozapavičienę, 
kuri dirba su Eąuity Co. Taigi 
ji žino, kur kokiu reikalu 
kreiptis. Į susirinkimą yra 
pakviesti visi tų minimų rei
kalų atstovai, kurie turės susi
rinkusiems išaiškinti, kodėl 
taip daroma (per daug kelia
mos kainos). Be to, dalyvaus 
apylinkės atstovas Virgil Jo
nės ir policijos atstovas ar ats
tovė, kurie paaiškins, kas de
dasi Čikagoje. Viskas yra pa
ruošta, tik reikia žmonių, kad 
gausiai dalyvautų tame susi
rinkime. Taip pat bus ir ver
tėja, kuri vers į lietuvių kalbą, 
kad visi suprastų. Po susirin
kimo — kavutė, kurios metu 
bus burtų keliu dalinamos ke
lios dovanos.

Toliau valdybos posėdyje 
kalbėta, kad daugiau žmonių 
prisirašytų nariais, tada bus 
stipri organizacįja ir galės pa
kelti balsą prieš visas nege
roves. Dar buvo kalbėta apie 
renginius: gegužinę, vakarie
nę. Valdyba nutarė, kad atei
tyje bus sugalvota daugiau 
įdomių dalykų susirinkimuo
se. Valdyba dar nėra visai nu
sistovėjusi, vėliau bus pas
kelbta jos sudėtis. Visi dirb- 

SKELBIMAI
x A.a. Marijos M. Gurec- 

kienės laidotuvių metu, pa
gerbdami velionę, draugai ir 
giminės aukojo Lietuvos naš
laičiams: $80 Algimantas Gu- 
reckas; $50 Irena ir Jonas Vil- 
galiai; $25 Gražina ir Bronius 
Aleksndravičiai, Danutė Braz
džionienė; $20 Birutė Berno
tienė, Elena L. Gureckienė, K 
ir A. Pauliai, Antanas ir Euge
nija Šliogeriai, Natalija Ve-
lickienė; $10 Stasė ir Mykolas 
Gečiauskai, Rasa ir Lionginas 
Kapeckai, S. Kurzminskas ir 
Marija Marūnienė. Viso Lietu
vos našlaičiams suaukota 
$240. Lėšas komitetui per
siuntė sūnus Algimantas Gu- 
reckas. Reiškiame užuojautą 
velionės sūnui ir artimie
siems, aukotojams našlaičių 
vardu dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

x A. L. Tautinės sąjungos 
gegužinė rengiama sekma
dienį, liepos 20 d., pradžia 
12:30 v. p.p., Ateitininkų na
mų ąžuolyne, Lemont, IL. Ge
gužinėje jūsų laukia: pietūs, 
baras, laimėjimų stalai, drau
gai ir gera nuotaika. Visi ma
loniai kviečiami, visi laukia
mi. Sąjungos nariai prašomi 
neužmiršti atvežti laimikius.

(sk) 

kime kartu, tai bus Čikagoje 
ir švaru ir saugu. Tad iki pa
simatymo liepos 18 d. susirin
kime. Dalyvaukime!

Ant. Repšienė

Jadvyga Ruskienė, Alfon
sas Gudauskas, Regina 
Padleckienė, Stasė Žemai
tienė, Bernadeta Zeikienė, 
Izabelė Stončienė, Vida 
Žilienė — tai vis tie gerieji 
mūsų skaitytojai, atnešę įdo
mių laimikių „Draugo” vasa
ros šventės gamtoje (rugpjūčio 
3 d., sekmadienį) laimėjimų 
stalui. Administracijos tar
nautojos, suskaičiavę visus 
laimikius, randa, kad dar ne
mažai jų trūksta. Ar galė
tumėte prisidėti savo do
vanėle?

Daug smagių staigmenų 
rengiama „Draugo” vasa
ros šventei, kuri bus sekma
dienį, rugpjūčio 3 d. Į šventę 
kviečiami visi skaitytojai ir 
neskaitytojai, „Draugo” drau
gai ir net priešai (jeigu tokių 
pasitaikytų).

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Little Neck, NY, ne tik at
siuntė „Draugo” laimėjimų 
šakneles, bet pridėjo 50 dol. 
auką; Dėkui!

x Našlių, Našliukų ir pa
vienių klubo pasilinksmini
mas sekmadienį, liepos 20 d., 
12 vai., Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės salėje, 2417 W. 
43 St., rengia vasaros gegu
žinę. Bus įvairus maistas, 
gėrimai, laimės šulinys ir kiti 
įvairumai. Visus linksmins Al
gio Bamiškio orkestras. Visi 
kviečiami ir laukiami...

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institute baigtas rengti 
žinyno apie JAV lietuvius pir
masis tomas. Dviejų tomų en
ciklopedinio pobūdžio žinyne 
bus pateikti duomenys apie 
maždaug 4 tūkst. lietuvių, ku
rių visuomeninė, kultūrinė, 
profesinė bei kitokia veikla 
užfiksuota nuo 1945 m. iki 
šių dienų”. Pinigai ir siunti
niai į Lietuvą. Maisto siunti
niai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.


