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Pasaulio

Lietuva neturėtų kibti ant
„Baltarusijos kabliuko"
Vilnius, rugpjūčio 4 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis „Lietu
vai mestu kabliuku", vadina
Baltarusijoje sulaikytų Rusi
jos visuomeninės televizijos
ORT žurnalistų istorijos ver
tinimus.
„Lietuvos reagavimas į šitą
dirbtinį reikalą turėtų būti la
bai apgalvotas ir korektiškas",
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė V. Landsbergis. Jo
manymu, reaguoti turėtų vy
riausybė arba prezidentūra —
vykdomosios valdžios grandys.
Į atvirą tarpvalstybinį Rusi
jos ir'Baltarusijos konfliktą
išaugo ORT žurnalistų sulai
kymas Minske daugiau nei
prieš savaitę. Trys žmonės su
laikyti ir kaltinami valstybi
niais nusikaltimais Baltarusi
jai, nes, esą, be specialaus lei
dimo filmavo slaptą objektą
pasienyje su Lietuva.
Baltarusijos pareigūnai tvir
tina, kad veiksmų prieš
žurnalistus ėmėsi gavę Lietu
vos pasieniečių pranešimą,
kad ORT grupė filmuodama
pažeidė valstybinę sieną. Lie
tuvos pasienio policijos depar
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naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

tamentas neigia kada nors
siuntęs tokį pranešimą.
Sulaikytojo žurnalisto Pavel
Seremet advokatas yra užsi
minęs, kad šią bylą galėtų per
imti Lietuva.
„Mes, žinoma, dar tą pačią
valandą paleistumeme tuos
vargšus žurnalistus", sakė V.
Landsbergis. Tačiau, pabrėžė
jis, perimdama sulaikytuosius
iš Baltarusijos, Lietuva turėtų
juos apkaltinti.

„Tai štai koks mums meta
mas kabliukas — apkaltinti
nekaltus, kai Lietuva nieko Liepos 9 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Krikščionių demokratu partijos (LKDP) rėmėjų Amerikoje susitikimas su
LKDP vadovybe.
nekaltino net tada, kai čia
A. Tumėno nuotr.r (i« kaires) Feliksas Palubinskai Vytautas Janonis, Jonas Pabedinskas, Jadvyga Datankai važinėjo", pažymėjo mušienė,
dr. Adolfas Darnusis.
Seimo pirmininkas.
ir tada, kai į didžiuosius dien
Jam „labai savotiška" atrodo
raščius patenka aprašymai
Lietuvos reakcija į demokra
tiją šiurkščiai pažeidinėjančio
apie „trečiaeilius — penktaBaltarusijos prezidento Alekeilius grupelės žmonių susi
sandr Lukašenko elgesį. „Jis
rinkimus, kuomet įkuriama
Vilnius, rugpjūčio 4 d. vergovės". Jis paragino pasi- tariama organizacija, užsitiesiog kviečiamas atvykti ir
pasikalbėti į Vilnių", stebėjosi (BNS) — Seimo pirmininkas domėti, kokios jėgos finansuo puolanti kitataučius, dekla
V. Landsbergis, turėdamas Vytautas Landsbergis mano, ja tokių ir panašių leidinių au ruojanti nacionalsocialistinę
mintyse prezidento Algirdo kad „vienos, o gal ir kelių, torius.
vienybę".
Brazausko rengiamą kaimyni užsienio valstybių slaptosios
Anot jo, tos pačios jėgos ska
„Ta pačia akcija" V. Lands
nių valstybių prezidentų susi tarnybos inspiruoja ir planuo tina ir „Lietuvos politikai
bergis
pavadino ir ..sklei
tikimą Vilniuje, į kurį kvie ja" veiksmus ir išpuolius, ku visiškai nebūdingo ekstremiz
džiamą
nuomonę,
kad Lietuvą
riais „kuriamas antidemo mo" apraiškas. Tokiomis jis
čiamas ir A. Lukašenko.
supa
blogi
kaimynai,
Europa
kratinės Lietuvos paveikslas". pavadino praėjusios savaitės
yra
pavojinga,
Briuselis
mus
Spaudos konferencijoje pir piketą Kaune prieš kainų
įžeidė,
o
NATO
neapgins".
madienį jis piktinosi „1997 m. kėlimą. „2-3 rėksniai Kaune,
lietuvio kalendoriumi", ku pasirodo, yra pakankamas
Seimo pirmininkas teigė
pretekstas
nuotraukoms
ir
pa
riame,
anot
jo,
„labai
gerai
pastebėjęs,
kad „per pastaruo
pirmosiomis
kandidatėmis
pa
Vilnius, rugpjūčio 4 d.
(BNS) — Lietuvos užsienio tekti ES". Tačiau jis sakė ne pažįstamais KGB metodais rašymams pirmuosiose dien sius porą metų raginama dėl
reikalų viceministras Albinas abejojąs, kad „Estija yra ar garbinamas Landsbergis, iš raščių puslapiuose", stebėjosi Lietuvos nelaimių kaltinti ru
tiesų siekiant jį sukompromi Seimo pirmininkas.
sus". Anot jo, tokius išpuolius
.
Januška ir Suomijos ambasa čiau Suomijos".
tuoti".
mėginama sieti su „politine
Jo
manymu,
tikslo
sukom
Pasak premjero, Lietuva
dorius Lietuvoje Rauno Viedešine".
V.
Landsbergis
pabrėžė
tik
promituoti
Lietuvą
siekiama
mero pirmadienį Vilniuje pasi nepateko į Europos Komisijos
rašė vizų režimo panaikinimo rekomenduotų valstybių gru rai nepatvirtinęs teksto apie
sutartį.
pę ne dėl objektyvių priežas save, kuriame rašoma, jog Sei
Ji pasirašyta pasibaigus va čių, kurias „daugiau ar ma mo pirmininkas „nepaprasto
landą trukusiam Lietuvos žiau" Lietuva atitinka, „bent intelekto, iškilios dvasios, di
premjero Gedimino Vagno jau derybų pradžiai". G. Vag džiulės drąsos ir nepalau
riaus pokalbiui su atvykusiu į noriaus nuomone, tai lėmė or žiamos valios jėga išvadavo
Vilnius, rugpjūčio 4 d. tinių klaidų, sugebėjo papras
Lietuvą Suomijos premjeru ganizaciniai ir politiniai moty Lietuvą iš okupacinės rusų
(BNS)
— Grupelė buvusių po tai ir nuoširdžiai bendrauti su
Paavo Lipponen.
vai.
litinių kalinių prašo prezi Lietuvos žmonėmis, įgijo tau
Atidarytas
pirmasis
„Mes bijome, kad tokia
Suomija yra likusi vienin
Algirdą Brazauską kelti tos daugumos pasitikėjimą bei
Lietuvos-Latvijos dentą
telė Skandinavijos valstybė, į išvada gali paskatinti naujų
savo
kandidatūrą
antrajai ka sulaukė nemažo tarptautinio
kurią Lietuvos piliečiai dar skiriamųjų linijų atsiradimą,
pasienio punktas
pripažinimo.
dencijai.
negali vykti be vizų. Ši sutar taip pat naują Europos padali
64-erių metų A. Brazauskas
„Rinkimų kampanija fak
Vilnius, rugpjūčio 2 d.
tis turėtų įsigalioti rudenį, kai jimą", sakė Lietuvos premje
tik rudenį žada paskelbti savo
tiškai
jau
yra
prasidėjusi
ir
to
(BNS)
—
Liepos
2
d.
Lietuvos
ją patvirtins abiejų valstybių ras.
lesnis delsimas retina jūsų apsisprendimą dėl dalyvavimo
parlamentai.
Kalbėdamas apie Lietuvos ir Latvijos vidaus reikalų mi
prezidento rinkimuose, tačiau
Į Daniją ir Norvegiją be vi galimybes tapti NATO nare, nistrai Vidmantas Žiemelis ir rėmėjų gretas, nes, nesulauk yra sakęs, kad jau atėjo jau
zų Lietuvos piliečiai galėjo Suomijos premjeras P. Lippo Juris Kaksitis atidarė pirmąjį dami sprendimo, kai kurie nesnių, naujoviškai mąstančių
keliauti jau anksčiau, o į Šve nen sakė, kad jo valstybė ne bendrą Latvijos ir Lietuvos jūsų šalininkai ima remti ki politikų laikas.
pasienio tus kandidatus', rašoma atvi
diją ir Islandiją — nuo Šių me priklauso sąjungai, todėl ne Saločių-Grenctalės
rame laiške A. Brazauskui.
tų pavasario.
gali įtakoti
sprendimų. punktą. Abu ministerijų vado
Jį pasirašė 6 buvę politiniai
* Premjeras Gediminas
„Svarbu, kad NATO gali plės vai pareiškė, kad bendro kon
Lietuva taps Europos
kaliniai,
tarp kurių yra ir kon Vagnorius paneigė kalbas,
trolės
punkto
atidarymas
tu
tis", sakė jis. G. Vagnorius pa
Sąjungos n a r e
servatorių Seimo daugumos iš kad tarp vyriausybės narių
brėžė,
kad ES negali pakeisti rėtų padėti valstybėms grei
Suomijos premjeras Paa
posto atleistas buvęs gyven esama rimtų konfliktų dėl įta
čiau
patekti
į
Europą.
vo Lipponen mano, kad Lietu NATO, tačiau ji suteikia po
Muitinės departamento di tojų genocido ir rezistencijos kos sferų Lietuvos ekonomi
va yra tarp valstybių, kurios litinio saugumo garantijas.
rektorius Alvydas Budrys sa tyrimo centro vadovas Vytau koje. Atsakydamas į „Lietuvos
taps Europos Sąjungos narė
ryto" (08.04) klausimą, prem
kė, kad atėję į jau pastatytą tas Skuodis.
Seimo p i r m i n i n k a s
mis, jeigu ne pirmajame plė
jeras
teigė: „Galima pastebėti,
Laiško
autoriai
vertina
A.
postą,
lietuviai
sutaupė
„daug
tikisi Suomijos p a r a m o s
timosi etape, tai vėliau.
pinigų". Latviams statybos Brazausko pareikštą norą kad kai kada mums nepavyks
„Lietuva žengė didelį žymų
Lietuvos Seimo pirmininkas kainavo 1.36 mln. latų (maž „perduoti Lietuvos vairą į pa ta suvaldyti savo nuotaikų
žingsnį progreso link, ypač Vytautas Landsbergis, susi daug 9.3 mln. Litų). Lietuviai tikimas jaunesniųjų politikų arba netgi ambicijų, bet tai jo
ekonomikoje", sakė jis pirma tikęs su Suomįjos premjeru tokias pat sąlygas suteiks lat rankas". Tačiau keliamos kan kiu būdu neatsiliepia vyriau
dienį spaudos konferencijoje ir Paavo Lipponen, pirmadienį vių muitininkams ir pasienio didatūros privertė juos abejo sybės darbui. Dauguma spren
pridarė, kad Suomya norėtų pasirašytą Lietuvos ir Suomi policijai kitame jungtiniame ti, ar kas nors kitas sugebėtų dimų priimama ne tik ko
padėti pasiekti dar daugiau.
jos vizų režimo panaikinimo pasienio kontrolės poste, grei „palaikyti tautoje santaiką ir legialiai, bet ir vienbalsiai". G.
Vagnorius sutiko, kad ne visos
Dideliu Baltijos valstybių sutartį pavadino didele Hel čiausiai Smėlynė8-Medumės rimtį".
ministerijos vienodai apkrau
(Utenos
apskr.)
Dabar
ten
ti
sinkio
parama
Lietuvai
sie
Ypač
dabartinius
prezidento
laimėjimu premjeras pavadino
tos darbu. Didesnis krūvis
riamas
transporto
srautas.
kiant
narystės
Europos
Sąjun
rėmėjus
baimina
tai,
kad
Estijos pakvietimą į ES bei
pažymėjo, kad daugiau pada goje.
Dabar atidarytas naujasis „keletas nepopuliarių kandi tenka Ūkio, Žemės ir miškų
ryti buvo neįmanoma. Jo teigi
Tačiau, sakė Seimo pirmi bendras Lietuvos ir Latvijos datų savo pralaimėjimu nepa ūkio, Finansų ministerijoms.
mu, pirmame etape buvo ke ninkas, jeigu ES derybos su pasienio punktas, esantis ju rengtų kelio į prezidentus Vy Apie sveikatos apsaugą prem
tinta pradėti derybas tik su į Estija bus specialiai vilkina driame Vilniaus-Rygos plente, tautui Landsbergiui". Dabar jeras pareiškė: „Mes matome
NATO pakviestomis valstybė mos, tai reikš, kad Lietuva turėtų paspartinti sienos kirti tinio Seimo pirmininko išrin trūkumų, taip pat ir tų, kurių
mis. Bet vėliau Europos Komi „atmetama tolyn nuo narys mo procedūras.
kimas prezidentu būtų Lietu dar nepastebėjo spauda". Jei
siją pavyko įtikinti Šį skaičių tės".
vai „tikra nelaimė", nes jis gu sveikatos apsaugos mi
nistro poste būtų ne Juozas
padidinti iki šeitų valstybių.
V. Landsbergis pabrėžė, jog sauga. Jis pažymėjo, kad Suo „savo dvasine struktūra ir psi
Galdikas, o kitas asmuo,
P. Lipponen paneigė nuo gruodžio mėnesį nepakvietus mija iki šiol yra vienintelė ES chologija yra svetimas lietuvių premjero nuomone, ir jis neiš
monę, kad Estija išskirta iš Lietuvos drauge su kitomis valstybė, turinti bendrą sieną tautai", o ,jo sukelta nesantai vengiamai būtų kritikuoja
Baltijos valstybių dėl glaudžių penkiomis valstybėmis pradėti su Rusija, o Suomijos pasienio ka vis dar slegia Lietuvos mas. Dienraštis rašo, jog mini
santykių su Suomija. „Tai in derybas kitų metų pradžioje, apsauga yra viena geriausių žmones".
sterijoje įvykusį konfliktą, kai
Ši politinių kalinių grupė dabar jau buvusi viceministre
tensyvios kovos rezultatas", Lietuvai būtų svarbi Suomįjos pasaulyje.
parama, siekiant gauti pažadą
V. Landsbergis labai pa mano, kad A. Brazausko vado smogė į veidą „Lietuvos ryto"
sakė premjeras.
deryboms
1998-aisiais.
lankiai
įvertino Suomijos pa vavimas pasižymėjo daly žurnalistei, o ministerijos va
Jam pritarė ir Lietuvos
siryžimą
padėti Lietuvai stip kiškumu, nuosaikumu ir kuk dovai bandė to išsiginti prem
premjeras Gediminas Vagno
P. Lipponen, savo valstybės
rius, pažymėjęs, kad „ne Suo pavyzdžiu, paragino Lietuvą rinti sienos kontrolę, ruošti lumu, jis nepadarė jokių jeras pavadino nepatenkinadidesnių politinių ar diploma
mija trukdo Lietuvai kartu su susirūpinti rytinės sienos ap- specialistus.

Užsienio valstybių tarnybos
kenkia Lietuvos įvaizdžiui
pasaulyje

Lietuva ir Suomija pasirašė
bevizio režimo sutartą

Buvę politkaliniai prašo Algirdą
Brazauską dalyvauti prezidento
rinkimuose

Teheranas. Pirmadienį buvo prisaikdintas naujasis Irano
prezidentas, musulmonų šiitų dvasininkas Mohammad Khatami, žinomas dėl savo nuosaikių Irano kontekste pažiūrų. M.
Khatami sakė, kad jo vyriausybe sieks dialogo su visomis vals
tybėmis, gerbiančiomis Irano islamiškąją respubliką. „Kaip
Irano islamiškosios respublikos prezidentas, prisiekiu prieš
šventąjį Koraną, Irano tautą ir Dievą, kad ginsiu oficialiąją re
ligiją, islamo respubliką ir konstituciją", sake prezidentas.
Popiežius Jonas Paulius II nusiuntė sveikinimo telegramą
naujajam Irano prezidentui, sekmadienį pranešė oficiali Irano
naujienų agentūra IRNA. „Savo sveikinime popiežius Jonas
Paulius II palinkėjo Irano žmonėms harmonijos ir laimės ir pa
reiškė prašąs Visagalio Viešpaties padėti Irano žmonėms kelio
nėje į materialinį ir dvasinį progresą", pranešė IRNA.
Jeruzalė. Izraelis pirmadienį pareiškė, kad Irano naujojo
prezidento Mohammad Khatami atėjimas davė Teheranui gali
mybę „atversti naują puslapį" santykiuose su kaimynais ir įro
dyti, kad J i s linkęs siekti taikos". Izraelio užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimu, žydų valstybė turi teisę iš Irano pareika
lauti „gero elgesio su kaimynais" ir spręs apie M. Khatami vy
riausybę iš jos darbų.
New Yorkas. JAV teisėsaugos tarnybos rugpjūčio 1 d. pra
nešė, kad įtariamieji numanomu New Yorko metro sprogdini
mo sąmokslu yra siejami su radikalia palestiniečių grupuote.
Pareigūnai pareiškė, kad iki nelaimės buvo likusios tik kelios
valandos, kai policija surado penkis sprogstamuosius užtaisus.
Dviem iš trijų suimtų vyriškių, buvo pateikti ligoninėje, kur jie
gydėsi suėmimo metu patirtas šautines žaizdas. Policijai teko
panaudoti ginklą, kai įtariamieji jai pasipriešino. New Yorko
meras Rudolph Giuliani ir policijos komisaras Howard Safir
i pareiškė pasipiktinimą, kai paaiškėjo, jog vienas iš vyriškių,
Gazi Ibrahim Abu Mezer, prašyme imigruoti į JAV nurodė
buvęs kartą suimtas Izraelyje ir „apkaltintas naryste žinomoje
teroristinėje organizacijoje".
Seulas. Šį mėnesį Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja su
rengs bendras karines pratybas, kuriomis siekiama patikrinti
pasirengimą duoti atkirtį Šiaurės Korėjos grasinimams, pirma
dienį pareiškė JAV kariuomenės atstovas. Kasmetiniai moky
mai „Ulchi Focus Lens" pavadinimu bus paremti kompiuteri
niais kariniais žaidimais, sutelkiant dėmesį į štabų vadovavi
mo pratybas, sakė jis. Pratybose dalyvaus apie 16,500 JAV ka
riuomenės karių ir dešimtys tūkstančių Pietų Korėjos kariškių.
Pasak Reuter, ties „paskutiniąja pasaulyje šaltojo karo riba"
yra priešpastatyti 37,000 Amerikos bei 65,500 Pietų Korėjos
karių ir komunistinė milijoninė Šiaurės Korėjos armija.
Vožskij Utios (Samaros sritis). Rusijos prezidentas Boris
Jelcin pirmadienį paskelbė, kad nuo 1998 m. sausio 1 d. bus
pakeista Rusijos rublio nominalinė vertė. Rublis bus denomi
nuotas tūkstantį kartų, piniginiuose ženkluose nebeliks trijų
nulių. 1 tūkstančio rublių kupiūra taps normalia 1 rublio ku
piūra, ir nuo sausio 1 dienos už prekę, kainuojančią vieną tūks
tantį, reikės mokėti 1 rublį. Ir senas, ir naujas pinigų kupiūras
privalės priimti visi bankai, įmonės, parduotuvės. Iki 1999 m.
sausio 1 d. bus išimtos iš apyvartos senos kupiūros, bet dar
ketverius metus — iki 2002 metų — jas priims keisti visos Ru
sijos banko įstaigos.

Kam reikalinga aštuonių
valstybių vadovų konferencija?
Vilnius, rugpjūčio 4 d. Lietuvos. Slovakijos, Vokieti
(BNS) — Seimo pirmininkas jos ir Ukrainos prezidentų su
Vytautas Landsbergis pasi sitikimas tą pat dieną, kai
genda konkrečių tikslų, dėl ko Paryžiuje buvo pasirašoma
reikia organizuoti aštuonių Rusijos ir NATO sutartis.
valstybių vadovų konferenciją
Seimo pirmininkas pažy
Vilniuje. „Nematau nei kokios mėjo, kad be to dar „Lietuva,
nors reikšmingos datos, nei prezidentūros lūpomis siūlosi
ketinimų dėl kokio nors ben apmokėti Lenkijos indėlį or
dro komunikato", spaudos ganizuojant šią konferenciją".
konferencijoje pirmadienį sa
Lietuva ir Lenkija buvo su
kė V. Landsbergis.
tarusios dalintis renginio iš
Rugsėjo 5-6 dienomis Vil laidomis, tačiau potvyniams
niuje į tautų susitaikymo kon nusiaubus kaimyninę valsty
ferenciją susirinks Lietuvos, bę. Lietuva apsiėmė viena su
Lenkijos, Suomijos. Estijos, organizuoti maždaug 2 milijo
Latvijos, Ukrainos, Baltarusi nus litų kainuosiančią prezi
jos prezidentai bei Rusijos dentų konferenciją.
premjeras. Tokią konferenciją
V. Landsbergis paragino
suplanavo Lietuvos ir Lenki prezidentūrą „aiškiai pasaky
jos prezidentai Algirdas Bra ti", kad pinigus konferencijos
zauskas ir Aleksander Kwas- organizavimui skiria vyriau
nievvski.
sybe, sugebėjusi gerai dirbti ir
V. Landsbergio manymu. sutaupyti papildomu lėšų biu
„tokio prezidentu sąskrydžio džete.
sudėtis kryptelėjusi i NVS
pusę ir yra mišraus vertini
KALENDORIUS
mo". Jam kur kas labiau su
Rugpjūčio 5 d.. Švč. M.
derintas
atrodo
Gniozne
birželio pradžioje surengtas Marija „Snieginė". Marija,
„suinteresuotų valstybių" — Nona. Snieginė, Vaidas, Vili
Lenkijos, Vengrijos. Čekijos. ja. Civilinė šventė Kanadoje.
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus
mais dalykais ir sake: „Ti atsimainymas. Daiva, Karoli
kiuosi, kad ministerijos vado na. Vaidutis. Lengvė. 1252 m
vai pajėgs pakeisti poziciją".
Mindaugo krikštas.
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ŽUVYS IR TAUKAI
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.
Šiuo metu žuvys yra popu
liarus maistas. Tuną, austrės,
vėžiai ir krevetės (shrimp)
yra geros kokybės baltymai,
turintieji mažai cholesterolio.
Nors kai kurios žuvys ir yra
riebios, bet tie reibalai yra
naudingi žmogaus organiz
mui, nes jie sudaryti iš omega3 riebalinių rūgščių. Riebalai
turintieji omega-3 riebalines
rūgštis nesukelia aterosklerotinių pakitimų kraujo in
duose. Jie naudingi žmogaus
organizmui. Tyrimai rodo, kad
žuvų taukai mažina galimybę
kraujo krešulio susidarymui,
tokiu būdu mažina širdies
atakų ir insultų galimybes. Be
to, jie veiksmingai mažina trigliceridų kiekį, kas, žinoma,
apsaugo žmogų nuo širdies ko
ronarinių indų ligų. Yra taip
pat duomenų, kad žuvų taukai
apsaugo širdį nuo širdies rit
mo nenormalumo ir mažina
širdies atakų skaičių. Netu
rime tikrų duomenų, kad val
gant žuvis žmogaus arterijos
būna apsaugotos nuo aterosklerotinių pakitimų. Žuvų bal
tymuose yra daug proteino,
nes juose yra aštuonios
būtinos amino rūgštys, be
kurių organizmas negali ap
sieiti ir, žinoma, pats organizamas negali jų pasigaminti.
Žuvys turi taip pat įvairių
mineralų
bei
vitaminų.
Austrės, pavyzdžiui, turi daug
cinko, o trys uncijos lašišos
(salmon) turi 181 miligramą
kalcio ir 279 miligramus fosfo
ro.

iš gero (HDD ir blogo (LDD
cholesteroliu vienodo kiekio
taip, kad jie vienas kito vei
kimą panaikina.
Apsinuodijimas
valgant
šviežias jūrų žuvis yra labai
retas. Vietinių ežerų žuvys
gali turėti įvairių toksinų, nes
ežerų vandenys yra lengviau
užteršiami negu jūros. Val
gant nevirtas austres, galima
užsikrėsti hepatitu A. Molius
kai ir austrės maitinasi košdamos vandenį iškošomis, to
kiu būdu hepatito A virusas
iš užteršto vandens patenka į
austrės kūną. Hepatito A viru
sas laikosi žmogaus išmatose,
todėl maisto gamintojai, kurie
neprisilaiko higienos dėsnių,
gamindami iš austrių arba
žuvų pagamintą maistą, gali jį
užkrėsti. Hepatitas A, nors ir
sukelia kepenų uždegimą, bet
nepadaro visam laikui nuola
tinės žalos, kaip kiti hepatitai
(hepatitas B ir hepatitas C),
nors retais atsitikimais hepa
titas A gali tęstis keletą mė
nesių ir nualinti ligonį. Prieš
dvejus metus buvo atrasti
skiepai prieš hepatitą A. As
menys, kurie daug keliauja,
arba yra karo tarnyboje, būna
skiepijami profilaktiškai.

Sveikatos
departamentas
tikrina vandenis, kuriuose yra
auginamos austrės ir, jei ran
da, kad vanduo yra užterštas,
tai austrių pardavimas bei
vartojimas būna sustabdomas.
Kai kurie toksinai, esantieji
jūros vandenyje, gali koncen
truotis plėšriose žuvyse, ypač
Šaltų vandenų žuvys, kaip barakudų mėsoje. Keliaujan
lašiša, makarel, silkės ir an- tiems po tropinius kraštus, pa
čovės, turi daug riebalų, bet tariama nevalgyti barakudų.
tie riebalai turi daug omega-3
riebalinių rūgščių, todėl ir yra
naudingos mūsų kūnui. Vie
ŠILUTĖS RAJONE
nos studijos tyrimai (NorthPAGAUSĖJO ERKIŲ
vvestern University), stebint
Šiemet pagausėjo erkių Šilu
1,822 asmenis, parodė, kad
valgant 1.25.uncijas arba dau tės rajono miškuose, ypač prie
giau žuvies per dieną, tris Kuršių marių.
Klaipėdos visuomenės svei
dešimties metų laikotarpyje
mirtinų širdies atakų suma katos centro Šilutės filialo gy
žėjo 42c£ lyginant su tais, ku dytoja Roma Jovaišaitė sakė,
rie žuvų nevalgė. Bet kitos kad į rajono medikus dėl erkių
studijos, kaip Harvard Physi- įkandimų jau kreipėsi 120
cians Health Study su 22 žmonių. Šiemet nuo erkinio
tūkstančiais asmenų, 13 metų encefalito jau pasiskiepijo 325
stebėjimo, nerado, kad valgy rajono gyventojai. (BNS)
mas žuvų apsaugotų žmones
nuo širdies ligų. Todėl šis
KAUNE VIS DAUGĖJA
klausimas lieka kontraversi- ERKIŲ ĮKASTŲ ŽMONIŲ
nis. Nepaisant to. vis dėlto,
mitybos žinovų buvo pripa
Į Kauno infekcinių ligų diag
žinta, kad žuvys yra geras bal nostikos centrą nuo liepos
tymų šaltinis, todėl patariama mėnesio daug daugiau gyven
jas valgyti vieną arba du kar tojų kreipiasi dėl erkių įkan
tus per savaitę.
dimo.
Krevetės turi gana daug
Centro vedėjos Virginijos
cholesterolio, bet jas valgant Mačionienės teigimu, jau nuo
žmogaus organizme choleste pavasario daugiau nei 600
rolio veikimas nepadidėja, nes žmonių kreipėsi, prašydami
jose esantis cholesterolis yra ištraukti įsisiurbusią erkę.

Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis ir Marijampole rajono meras Juozas Vaičiulis Vaiko tėviškes namų ati
darymo iškilmėse š.m. birželio 22 d.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
DIPLOMAI I KATALIKŲ
TEOLOGIJOS
FAKULTETO
MAGISTRANTŲ
LAIDAI
Birželio 20 dieną Vytauto
Didžiojo universitete įteikti
teologijos magistrų diplomai
pirmajai Katalikų teologijos
fakulteto magistrantų laidai.
Prieš tai vyko naujojo univer
siteto rektoriaus prof. Vytauto
Kaminsko inauguracija, ku
rioje dalyvavo Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius,
Lietuvos švietimo ir mokslo
ministras Zigmas Zinkevičius,
kiti svečiai bei visuomenė.
Pirmoji erkė šiemet pacientui
buvo ištraukta dar kovo 16ąją„Ne tik Kauno, bet ir aplin
kinių rajonų gyventojai šiemet
aktyviau rūpinasi, kaip apsi
saugoti nuo erkių platinamos
Laimo ligos ir erkinio encefali
to susirgimų", sakė V. Mačionienė.
Šiemet centro medikai pa
cientams jau diagnozavo 30
Laimo ligos susirgimų. Erki
niu encefalitu, gerdama už
krėstą ožkos pieną, birželio
mėnesį buvo susirgusi viena
šeima.
45 litus kainuojanti vienos
dozės vakcina nuo šių ligų jau
suleista 2,500 kauniečių.
Erkių įkasti žmonės taip pat
renkasi ir brangų austrišką
donorinį priešerkinį imunoglobuliną, pagamintą iš per
sirgusių erkiniu encefalitu
žmonių kraujo.
Šio preparato mililitro kaina
yra 47 litai, o suaugusiam
žmogui reikia iki 14 mililitrų
dozių, nepraėjus 72 vai. iki
erkės įkandimo.
Pasak infektologų, erkinio
encefalito susirgimo atvejų pa
daugėja rugpjūčio ir rugsėjo
mėnesiais.

Vilniaus universiteto Proprduetikos ir slaugos studijų centre pirmo kurso studentai Iš kaires vedėja, medici
nos se-uo. dėstytoja, baigusi Kauno slaugos mokyklą, Renata Lechowicz, dėstytojos Janina Edita Janulionytė ir
doc Danute Kahbatienė
Nuotr P r a n ė *
fttutienė*

^~

Apžvelgdamas dabartinę uni
versiteto padėtį, naujasis rek
torius ypač akcentavo išeivijos
mokslininkų indėlį į universi
teto atkūrimą. Tarp kitų
išeivijos mokslininkų rekto
rius paminėjo kun. prof. Joną
Juraitį, kun. prof. Kęstutį Tri
maką, .kun. prof. Antaną
Rubšį, dr. Arvydą Žygą, tarp
aktyviausiai veikiančių uni
versiteto organizacijų — Stu
dentų ateitininkų sąjungą bei
Akademinį skautų
sąjūdį.
Sveikinimo žodį taręs arkivysk. S. Tamkevičius pažy
mėjo, kad per pastaruosius
600 metų Bažnyčios žvilgsnis
Lietuvoje buvo kreipiamas į
mokslo šventovių kūrimą. Ga
nytojas išreiškė viltį, jog nau
jasis rektorius su Dievo ir
profesūros bei studentų pagal
ba garsins universitetą gra
žiais pasiekimais bei darbais.
Po inauguracijos iškilmių
206 universiteto absolventams
buvo įteikti magistro diplo
mai. Dogminės teologijos ma
gistro diplomus gavo kun. Jo
nas Stankevičius, Stasys Poniškaitis ir Valdas Mackela.
Diplomus įteikė ir sveikinimo
žodį tarė Katalikų teologijos
fakulteto dekanas kun. doc.
dr. Vytautas Steponas Vai
čiūnas.
BŽ, 1997, Nr. 12
ĮTEIKTI DIPLOMAI
PIRMAJAI VILNIAUS
PEDAGOGINIO
UNIVERSITETO
TTKYBOS MOKYTOJŲ
LAIDAI
Birželio 27 dieną mokslo
baigimo diplomai įteikti pir
majai Vilniaus Pedagoginio
universiteto tikybos mokytojų
laidai. Vilniaus Pedagoginio
universiteto Istorijos fakulteto
Tikybos katedrą iš viso baigė
25 absolventai, š i a proga buvę
studentai dalyvavo šv. Mi
šiose, kurias Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje aukojo arkivysk. Juozas Audrys Bačkis,
vysk. Jonas Boruta ir kunigas
Eitvydas Merkys. Kreipdama
sis į jaunuosius mokytojus, ar
kivyskupas pastebėjo, jog
šiandien vaikai labai daug
žino. Todėl tikybos mokytojui
irgi reikia daugybės žinių, kad
jis galėtų teisingai atsakyti į
jų klausimus, parodyti Baž
nyčią tikroje Šviesoje ir moks
liškai ginti jos doktriną. Arki
vyskupas taip pat pažymėjo,
jog tikybos mokytojai privalo
ne tik perteikti žinias, bet ir
kurti krikščionių bendruome
nę, nešti Kristaus šviesą į mo
kyklas, universitetus. Vysk.
Jonas Boruta padėkojo tikybos
katedros vedėjai Almai Stasiu
levičiūtei, buvusiems studen
tams, linkėjo nebijoti ateityje
laukiančių sunkumų. Absol
ventai, simboliškai užsideg
dami žvakutes nuo didžiosios
altoriaus žvakės, davė pažadą

būti Kristaus šviesos nešėjai
ir tiesos apaštalais.
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ATIDARYTAS
ANONIMINIŲ
ALKOHOLIKŲ LK
SOCIALIAI REMTINŲ
VAIKŲ CENTRAS
Birželio 11 d. prel. Kazimie
ras Senkus pašventino Kauno
Pal. Jurgio Matulaičio parapi
jos anoniminių alkoholikų cen
tro patalpas. Centras įsikūrė
pastate, priklausančiame Švč.
Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuoli
jai. Kaip „Bažnyčios žinioms"
sakė šios vienuolijos vyresnioji
ses. A. Pajarskaitė, iki šiol
anoniminiai alkoholikai rink
davosi Caritas Šeimos centro
patalpose, kurios, nuolat au
gant narių skaičiui, tapo per
ankštos. Pasak ses. A Pajars
kaitės, ateityje anoniminių al
koholikų grupes ketinama
steigti kiekvienoje parapijoje.
Naujajame centre anoniminiai
alkoholikai rinksis tik vakare,
tuo tarpu dienos metu čia
veiks socialiai remtinų vaikų
centras, kuriame vaikai iš aso
cialių ir vargstančių šeimų
gaus valgyti, dalyvaus įvai
riuose užsiėmimuose. Beje,
patys anoniminiai alkoholikai
ketina dirbti su šių vaikų
tėvais, kurių daugelis — alko
holikai. Visa tai turėtų padėti
spręsti vieną iš opiausių para
pijos problemų, — sakė paš
nekovė. Centrui įrengti reika
lingas lėšas paaukojo prel.
Kazimieras Senkus. Visus
darbus atliko patys anonimi
nių alkoholikų grupės nariai.
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„DOVANA IR
PASLAPTIS"
Birželio 10 dieną Vilniuje
leidykla „Katalikų pasaulis"
pristatė naują popiežiaus Jono
Pauliaus II knygą „Dovana ir
paslaptis", ženklinančią po
piežiaus kunigystės 50-ąsias
metines ir išleistą 4 tūks
tančių egzempliorių tiražu. Iš
lenkų kalbos knygą vertė Algi
mantas Antanavičius, iliustra
vo Stanislovas Sobolevskis.
„Nei vienas kunigas, net
Šventasis Tėvas, nėra vertas
kunigystės dovanos, ir nei vie
nas negalėtų paaiškinti, kodėl
yra gavęs tą dovaną. Tai —
paslaptis. Iš čia ir knygos pa
vadinimas", — kalbėjo rengi
nyje dalyvavęs apaštalinio
nuncijaus patarėjas mons. dr.
Petar Rajič. Vertėjas A. Anta
navičius sakė bijojęs vienas
versti knygą, kurios stilius, jo
žodžiais, „labai lakoniškas, bet
mintis labai svari".
Pagyrusi vertimą, dr. An
tanė Kučinskaitė apgailesta
vo, jog neišversti popiežiaus
taip mėgiami ir gausūs loty
niški posakiai. „O juk knyga
skirta ne vien kunigams, bet
visai Dievo tautai", — sakė ji.
Anot dr. A. Kučinskaitės, „šią
knygą reikėtų padovanoti ar
bent paraginti ją įsigyti kiek
vieną stojantįjį j kunigų semi-

DRAUGO prenumerata jrra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$4000
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
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$35.00
Užsakant į Lietuvą:
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DR. L PETREMS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Hickory Hite. I I |
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave.

Te). (708)588-4055
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR.AB. OLEVECKAS

DR. JOVITA KERELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3000 VV.96 St Tel 700-422-0101

DANTŲ GYDYTOJA
9626 S.79tl Ave,, Hfcfcory Hate, U.

Tet (708) 596-6101
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v p.p
trec uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir sestad 9 v.r.. 12 v.p.p.

m

EDMUNDAS V1ZMAS, kLD.,5ST
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tct 773-586-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

m
mr
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogdsn Ava.. Šuto 310
NaptAHas. H. S0S63

Tel. (630)527-0080

3825 HigNand Ava..
Towar I.SuM 3C
Donunsn Grova. IL 80515

Tet (630)436-0120

Tel. (706)742-0255

DR.PAULKNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supeitor, 8uNe 402

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Ge/tiaec Dimgncmit, LTD.

UNAS ŠORYS, ItLD.

1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120

6132 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629

Tet 773-436-7700
RIMGAUDAS NEkHCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

nariją". Onutės Drūlienes žo
džiais, knyga „Dovana ir pas
laptis" skatina ne tik kunigus,
bet ir kiekvieną žmogų „pa
žvelgti į savo gyvenimą, kaip į
lobį, dovaną".
Mons. Kazimieras Vasiliaus
kas papasakojo apie šventę
Romoje, kur jis praėjusiais
metais kartu su popiežiumi ir
daugiau negu 2,000 kunigų
irgi šventė savo kunigystes 50
metų jubiliejų. Per knygos
pristatymą leidykla ir kata
likų informavimo priemonės
buvo raginamos aktyviau rek
lamuoti ir platinti naujosios
popiežiaus knygos lietuviškąjį
vertimą.
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TIKYBOS MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA
Birželio 5 dieną Marijam
polės Šv. Vincento Pauliecio
bažnyčioje buvo surengta Ma
rijampolės miesto ir rajono ti
kybos mokytojų konferencija
tema „Mokyklos ir tikybos
mokytojo uždaviniai trečiajam
tūkstantmečiui artėjant". Ren
ginyje taip pat dalyvavo mies
to ir rajono mokyklų vadovai.
Marijampolės dekanas kun.
Juozas Barkauskas išsamiai
apžvelgė Lietuvos Katalikų
Bažnyčios indėlį, kuriant Lie
tuvos mokyklą, ugdant patrio
tiškai nusiteikusią inteligen
tiją. Apie problemas, išky
lančias dabartinėje reformuo
jamoje mokykloje įteisinant
dvasines vertybes bei demok
ratinius santykius, kalbėjo
Marijampolės miesto Švieti-

Tet 312-337-1286
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge. IL 60415

TeL 706-636-6822
4149 W. 63rd. S t

Tet 773-736-7709
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St, Oek Leurn. IL
Pirmas apyl su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)

Tel.706422-8260
mo, kultūros ir sporto sky
riaus vedėja Remigija Taurokienė. Vyskupijos generalvika
ras mons. prof. dr. Vincentas
Bartuška supažindino su nau
juoju Katalikų Bažnyčios ka
tekizmu, akcentavo jame patei
kiamą atnaujintą požiūrį į
krikščioniškąsias
vertybes.
Vilkaviškio vyskupijos Ka
techetikos centro vedėja ses.
Laimutė Rimkevičiūtė kalbėjo
apie tikybos mokytojo asme
nybės vaidmenį, ugdant moki
nių krikščioniškąją
pasau
lėžiūrą. Marijampolės aukš
tesniosios pedagogikos mokyk
los studentija konferencijos
dalyviams parodė misteriją
apokalipsine tema: „Šlovė
tam, kuris buvo, yra ir kuris
ateis". Renginys baigėsi birže
linėmis pamaldomis.
BŽ, 1997, Nr. 11

• Kretinga. Gegužės 24-25
d. Kretingos Pranciškoniškojo
jaunimo tarnybos tarybos na
rys Irmantas Tamašauskas ir
Sv. Antano religijos studijų in
stituto studentė Gaivilė Ska
raitė organizavo jaunimo mu
zikos popietes ir vakarus.
Renginys vyko buvusioje kata
likiškosios mokyklos dirb
tuvėje, kur ateityje ketinama
įkurti Jaunimo rekreacijos
centrą.

LIETUVOS IR LENKIJOS
SPAUDA APIE LIETUVOS
PREZIDENTO VIZITĄ
LENKIJOJE
ALDONA MIŠKINYTĖ
„Iš kur grįžo lietuviai?
„Varšuvoje — abipusiai kai
Ne iš naktinės išvykos, kaip
myninių šalių komplimentai,
— š.m. birželio 21 d. rašė rašė poetas, ir nevežė turtingų
'Lietuvos rytas'. — Viliuosi, grobių, iš nusiaubtų rūmų ir
kad ir po rugsėjo mėnesį įvyk cerkvių. Lietuviai grįžo iš
siančių Lenkijos seimo rin Varšuvos. Užuot atjoję a n t
kimų Lietuvos ir Lenkijos san laukinių žirgų, atskrido sida
tykiai išliks tokie geri, kokie briniais malūnsparniais. Nu
yra šiandien. (...) Žurnalistai tūpė Seinų turguje. Tam lai
ir delegacijų nariai akcentavo kui iš turgavietės pravyti bu
draugišką Lietuvos prezidento vo jų tautiečiai, paprastai par
vizito Lenkijoje
atmosferą. davinėjantys ten pigią degtinę
Daugeliui imponavo, kad A. ir kitokį 'šajsą'. Ta proga nu
Brazauskas su Lenkijos prezi kentėjo ir netolimos parduo
dentu Aleksandru Kvasniews- tuvės savininkas. Sumobili
kiu bendravo lenkiškai, be zuota iš visos vaivadijos polici
vertėjų", — skaitome „Lietu jos liepė pūstelti alkomatą.
Išėjo, kad kraujyje turi 0.47
vos ryte".
Mažiau „draugiškai" nusitei prom. kuo nusidžiaugė vietos
kęs buvo Lenkijos televizijos ežerėlių žuvelės.
žurnalistas pokalbyje su Lie
tuvos . valstybės
vadovu.
„Džiaugiuosi, jog pažadėjote.
kad bus sustabdytas Lietuvoje
gyvenančių lenkų diskrimi
navimas viešajame gyvenime",
— pokalbį pradėjo lenkų žur
nalistas. Vėliau paklausė Lie
tuvos prezidentą, ką jis mano
apie Lenkijos karalienės Jad
vygos kanonizavimą lietuviųlenkų santykių kontekste. Ne
buvo klausimų nei apie tarp
valstybinius santykius, nei
apie bendrą politiką Europos
Sąjungos bei NATO klausimu.
Pasikalbėjimas
pasibaigė
klausimu: „Ponas prezidente,
kokia Europa jums labiausiai
patiktų: socialistinė ar kapita
listinė".
Centrinė lenkų spauda taip
pat rašė apie gerėjančius lie
tuvių-lenkų santykius („tokie
geri -nebuvo niekuomet"). Bet
j a u Suvalkų vaivadijos lenkų
spauda, komentuodama Lietu
vos prezidento vizitą, nepaliko
abejonių, ką galvoja ir kaip
vertina savo rytų kaimyną.
Liepos 6 dienos (matyt, Lietu
vos Valstybes dienos proga)
Suvalkų reg >nui atstovaujan
tis laikraštis „Krajobrazy" iš
spausdino „komentarą", skirtą
Lietuvos prezidento apsilan
kymui Seinuose ir Punske.
Deja, šis rašinys atspindi nesiauro šio regiono lenkų tau
tybės gyventojų sluoksnio nuo
monę. Šį lenkų laikraščio
„komentarą" paliekame be ko
mentaro. Tikslumo dėlei rei
kia tik paaiškinti, kad mela
gingi yra teiginiai, esą Lietu
vos prezidento viešnagės Sei
nuose ir Punske metu nebuvo
vertėjų, ir lenkai,nieko nesu
prato. Priešingai, su preziden
tu atvyko du vertėjai: vienas
iŠ Lietuvos, antras — nusam
dytas Lenkijos užsienio rei
kalų ministerijos. Lenkų laik
raščio „Krajobrazy" komenta
rą spausdiname be sutrumpi
nimų.

(Tęsinys)
Laivą, kun. Tumas apie Vilčių
Žvaigždę — Kristų ir J o at
stovą dabartinį Ganytoją, A.
Voldemaras apie A. Micke
vičiaus Gustavą. Prūsai, refor
matai, lenkiškai kalbantieji
lietuviai, betikybiai, socialis
tai, vyriausybė, Taryba, gudai,
visi laukė iš naujo Ganytojo,
kad padėtų išbristi iš vargų. Ir
visi liko sustiprinti.
Iš Jo Ekscelencijos a t s a k ų
štai kaip galėtume atvaizdinti
naująjį Lietuvos sostinės Vil
niaus Vyskupą Jurgį. (Citata
ištisai iš Vaižganto raštų I t.
145 p.).
„Esu lietuvis, tačiau len
kiškai pramokau, kalbu tai

Bindokienė

Sugrįžus

Digrių kapinaitėse palaidotų žuvusių partizanų pagerbimas, dainuojant „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos..."
Nuotr Prano Abelkio

KUR LIETUVOS AUKSAS?
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ

Paskutiniuoju metu viso pa
Daugiau laimės turėjo alaus saulio žydai pareiškė rimtai
parduotuvės savininkė. Nepa pagrįstas pretenzijas į Švei
ėmė jai vairuotojo teisių, bet carijos bankus, kuriuose dau
nusivylė, kadangi • Lietuvos giau negu penkeri dešimt
prezidentas neužėjo į aludę mečiai guli jų tėvų, senelių ir
nacių nužudytų tautiečių pini
išgerti bokalo alaus.
— Lietuvių nemėgstu, bet j ų gai. Jei visais laikais Švei
sąskaita išgerčiau alutį. Net ir carijos bankai laikė paslaptis
su Brazausku, — pareiškė vie apie juose gulinčius indėlius,
tai stiprus žydų spaudimas
tinis 'lupas'.
juos
privertė net paskelbti
Malūnsparniai pagaliau nu
indėlininkų
pavardes.
tūpė. Kaimyninės 'imperijos'
prezidentą lydėjo jauna d a m a ,
Kai Lietuva vienu metu
bjauresnė už lapkričio naktį. stengėsi iš Rusijos išreikalauti
Atseit — dukra.
Labas -dienas', — p a s a k ė
Billo Clintono kolega. Lenki vių kolaborantus, o šaulius
joje sakoma 'Dzien dobry' — lenkų karinis pogrindis išvijo į
suriko kažkas iš žiopsojančių keturias pasaulio puses. Deja,
minios. D i e n dobry', — suti anksčiau tie su 'Vytimi' ant
ko atvykėlis iš Vilniaus.
kepurių su savo svastika
Vėliau, jau Punske, įvyko paženklintais sąjungininkais,
diplomatinis skandalas. Lietu aktyviai dalyvavo Holokauste.
vių tautybės Lenkijos piliečiai (...) Žemiau pasirašiusiam, ku
t a r p savęs kalbėjo tiktai Gedi ris save laiko socialistu (iš
mino kalba. Kaip ant turkiško darbo unijos, o ne Kairiųjų de
pamokslo pasijuto Suvalkų mokratinės sąjungos), svetimi
vaivada Cezary Ciėslukovski. y r a visokie šovinizmai. Vieną
Negeresnėje padėtyje būtų at k a r t ą teko kalbėti su Michal
siradę ir lenkų žurnalistai, jei Jagiello, tuometiniu (ir, atro
gu ne vietos pradinės mokyk do, dabartiniu) kultūros vice
los mokinės.
ministru.
Mergičkos — tebūna joms
— J ū s svajojate apie Kresų
tai pažymėta 'in plius', — (liet. Pakraščių, aut.) stiprini
išvertė t a r p kitko gerbiamo mą — sakė viceministras.
svečio žodžius, jog lenkai Vil
— Tai j u m s 'atmuša', ir
niuje turi geriau nei lietuviai
Lenkijos valdžia užmiršo, kad
Suvalkijoje. 'Gaudyk, tėvai,
Kresai dar gyvuoja, — polemi
durnių', — sukomentavo tuo
zavau.
met nepilnametis vaikis.
Ir taip sau pasikalbėjome.
O dabar jau visai rimtai.
O
Lietuva — juk istorija ne
Geltonai-žaliai-raudonai spal
meluoja
— yra šalia Baltarusi
voms atstovaujantis vietinin
kas neišskrido į už šiaurės- jos ir Ukrainos, naudojasi Ribrytų sienos gulinčias žemes, bentropo-Molotovo pakto be
bet išvažiavo šarvuotu 'Vol neficijomis f liet. pelnu aut.). O
vo'. Brazauską atsisveikino gal Vilnijoje jau mokomi vai
iki pažasčių užsižliumbę Sei- k a i , kad 'Ostra Brama' ope
raciją, pareikalavusią
daug
nijos gyventojai.
Ypač liūdėjo' giminės žu aukų, įvykdė šauliai? Kaip
vusių aukų lietuviškos rebeli- buvo sakoma, lenkai Vilnijoje
jos. kuomet jėga buvo mė gyvena geriau, negu lietuviai
ginama užimti lenkiškąją Sei- Lenkijoje. Ir kas čia mėgsta
niją (žiūrėk: kapas Suvalkų vaidinti 'durnių?"
J a n u s z Dropinski, Krajobrakapinėse). Arba tie, kurie Ar
.
zy,
Nr. 27/97, 6.07. 1977".
mijoje Krajova likvidavo lietu-

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Per tris valandas Gany
tojas atsakinėjo sveikintojams
visomis to krašto kalbomis.
Sveikino ir žydas, Valstybės
Tarybos narys, dr. Rozenbaumas Biblijo stilium ir dvasia,
— kaip žmonės, susiskirstę
kalbomis, ėmė kits kito nebe
suprasti ir nebemylėti, kaip
niekas to nebepataiso, nei Die
vo reiškiniai, nei mokslas. Be
lieka — malda už visas tautas
ir jų taiką. Santarvės pavyz
dys — dabartinė Lietuvių Ta
ryba.
Kalbėjo St. Šilingas apie vai
dilutes, M. Biržiška apie
kultūrą, kun. VI. Mironas apie
Bažnyčios eskadrą, ne apie

Danutė

syklingai ir daug esu dirbęs
tikrojoje Lenkijoje, teatminda
m a s — 'žmones'. Žmones tematysiu ir dabar. Kalbų skir
t u m a s neskirstys man žmo
nių, kaip neskirs jų \alstybių
sienos ar tikėjimas. Vienas
tėra Kristaus p a m a t a s dorai
— visuomenės tvirtybei. Nes
kirs nei netikyba, nes žinau,
kad tikėti tegalima gera valia,
neliepiant; ir su tokiais gyve
n a u ir gyvensiu
santarvėje.
Neskirs nei partijų skirtumai,
nes j a s skiria ne 'juodi' princi
pai, kurie, patyrinėjus, stovi
labai arti kits kito, nei žmonių
neapykantos, kurios tyčia kits
kitą nusijuodina ir ragus kits
kitam atlipdo, idant būtų bai
sesni. Aš esu atstovas To, Ku
ris laimina rimtį ir geros va
lios žmones, tai ir būsiu geros
valios. Gi mano ištesėjimas
bus ne mano vieno, tik kiek
padėsite visi, rodydami taip

reparacijas už sovietų pada
rytą milžiniška žalų ir tautai,
ir teritorijai. Rusija griežtai
atsisakė tardama, kad nenešanti jokios atsakomybes už
buvusios valdžios veiksmus
Didelę žalą Lietuvai padarė ir
vokiečių okupacija, bet Lietu
va tyli, bijodama suerzinti
didžiuosius kaimynus.
Tiek to dėl reparacijų, bet
laikas susirūpinti tuo, kas Lie
tuvai, kaip nepriklausomai
respublikai, teisėtai priklauso,
tai Londono, Bazelio Tarptau
tiniame atsiskaitymų ir Pran
cūzijos bankuose esantis Lie
tuvos auksas, nepriklauso
mybės metais pervestas iš Lie
tuvos Banko litui garantuoti
aukso standartą. Gal vien
todėl vienu metu Lietuvos li
tas buvo viena iš pastoviausių
Europos valiutų. Taip pat LE
XVI tome rašoma, kad to auk
so esą a r buvę ir Amerikos Federaliniame banke, kurį neva,
pagal JAV vyriausybės lei
dimą, galima naudoti pagal
Washingtono
pasiuntinybės
pateiktas sąskaitas. Sunkiai
tą galima įsivaizduoti, nes kai
ambasadai buvo gyvybiškai
reikalingas remontas, j a m
buvo renkamos lėšos iš patrio
tiškai nusiteikusių Amerikos
lietuvių. Kadangi tai lengvai
įrodomos išlaidos, kodėl jos
nebuvo padengtos Federaliniame banke gulinčio Lietuvos
aukso ištekliais? Gal jis jau
išeikvotas? Kas į tą klausimą
atsakys 0 Buvę ambasadoriai?
Atrodo, kad Amerikos lietu
viai apie tai nieko nežino,
tačiau abejonės nėra. kad da
bartinės ambasados archy
vuose būtų galima rasti įro
dančius dokumentus, jų tarpe
pats svarbiausias būtų patvir
tinimas fakto, kad Federaliniame banke buvo ar dar net
yra Lietuvos aukso išteklių.

Lietuvos auksą, tačiau jų
įsakymui pakluso tik nugąs
dinta Švedija, perdavusi So
vietų Sąjungai 8.5 mil. litų
vertės Lietuvos aukso. Vadi
nasi, Europos bankuose esan
tis
Lietuvos
auksas
yra
užšaldytas, o jo vertė labai
padidėjusi per daugiau negu
penkių dešimtmečių priaugu
sių palūkanų dėka. Kodėl nie
kas nereikalauja auksą grą
žinti Lietuvai? Žinant jos da
bartinę tragišką ekonominę
padėtį, kuri yra tiesioginė bu
vusių okupacijų išdava, būtų
ne vien naudinga, bet ir tei
singa atgauti tai, kas jai
teisėtai priklauso. To negalėtų
paneigti nei tarptautinės tei
sės žinovai, nei diplomatai.
Vasaros pradžioje Vilniuje
vyko PLB ir Seimo atstovų
konferencija, kurios metu nie
kas to klausimo neiškėlė, bet i
buvo daug kalbama apie Lie
tuvai labai reikalingą labdarą
ir ekonominę paramą. Atga
vus auksą, toji problema
dingtų.
I
Pasaulio Lietuvių Bendruo-'
menė, turinti savo skyrius vi
sose pasaulio šalyse, privalo
suorganizuoti visuotinį užsie
nio lietuvių judėjimą, sekant
žydų pavyzdžiu, reikalaujant
Lietuvai grąžinti jai teisėtai
priklausantį auksą. Abejonės
nėra, kad tokiam teisėtam
reikalavimui pritartų ir di
džiosios demokratijos. Lietu
vos vyriausybė turėtų sudary
ti specialią komisiją, kuri ofi
cialiai tuo reikalu rūpintųsi
per diplomatinius ir tarptau
tinius finansų sluoksnius, kas
nebūtų sunku, nes tam ne
reikia nei specialios bylos, nei
įrodymų, kadangi visi įrody
mai guli tuose bankuose. Tai
neatidėliotinas reikalas, reika
laujantis konkretaus veiksmo,
kurio išdavoje Lietuva galės
Okupavus Lietuvą, Sovietų
atsistoti ant savo kojų. Už
Sąjunga dėjo pastangas iš
tenka tylėti, laikas veikti!
užsienio bankų išreikalauti

pat gerą valią man, stovin
čiam aukščiau visų partijų,
krypsnių ir kitokių skirtumų.
Geros valios vaisių dėkime į
bendrą valstybės iždą, kas
dailę, kas mokslą, kas poli
tiką, kas valdžią, kas šeimy
nėlės auklėjimą, viską parem
ta meile, lai iš tos nepeiktinos
įvairybės
susidarys
tvirta,
pastovi valstybės vienybė. Gi
aš melsiuos už visus, tame
skaičiuje ir už žydus, bendra
darbius, už Tarybą ir Valdžią.
Ieškosiu ir pasergėsiu bet
kurią gerą pradžią, geros va
lios reiškimą ir remsiu, kiek
tik pajėgsiu. Gudiškai dar ne
moku, bet gudus pažįstu; di
džiausias jų trūkumas — tai
apsišvietimo ir jį pakelti bus
pirmiausis mano rūpestis".
Vyskupas Jurgis buvo mok
slininkas sociologas, krikš
čionis asketas, pažangus, sta
čiai žengiąs savuoju, nepašis-

kolintuoju, sveiku protu ir
išmanymu. Ir tiek stiprios va
lios, kad, kai tikino per ingresą, išrausiąs savo širdies
gyslas, jei žinosiąs, kad ten ra
dos kas nors priešinga Dievo
ir artimo meilei, tai rodės taip
ir padarys.
Vilniaus katedros kunigai
visa darė, kad lietuviškumas
nebūtų per ingresą žymus.
Prezbiterijoje nedavė vietos L.
Valdžiai ir lietuvių organizaci
joms; nesutiko ir kad Po
piežiaus laiškas būtų paskai
tytas gudiškai, nors buvo
išverstas. Tai buvo įkyrieji at
sitikimai, kurie sudrumstė in
gresą, bet kurie atsitaisė Lie
tuvos Valdžios pastangomis
per pietus, po keturių dienų.
Vyskupiją valdyti vyskupas
J u r g i s tad pradėjo „lenkiškai",
ne lietuviškai ir ne gudiškai,
ko norėjo Lietuvos Valdžia.
Berods, ir per visą savo vysku

ir Klaipėdos. Ji gali prilygti ir
šio krašto greitkeliams. O kai
bus baigtas Via Baltica kelias,
tuomet turistams atsivers dar
lengvesnių kelionių galimy
bės. Tiesa, verta pastebėti,
kad nebūtinai važinėti savais
ar samdytais automobiliais:
susisiekimo priemones Lietu
voje gan efektingos ir. bent
užsieniečiams, važmos kainos
labai prieinamos.
Kyla mintis, kad Lietuva.
kol kiti valstybinių pajamų
šaltiniai plačiau prasivers,
kol sutvirtės pramonė ir že
mės ūkis, turėtų daugiau
dėmesio kreipti į turizmą.
Nelogiška laikytis senų pa
žiūrų, kad kažkaip Lietuvoje
nieko įdomaus nėra užsienio
turistui, o ir patys lietuviai,
jeigu nori įdomiau atostogas
praleisti, turi būtinai vykti į
svetimus kraštus. Lietuvoje
yra ir kuo turistus sudominti,
ir patiems pasididžiuoti, tik
reikia išsikivinklioti iš, sveti
mųjų mūsų tautai per šimt
Tą įspūdį, tą jausmą, patiria mečius įskiepyto, menkaver
net ir gimę toli už Lietuvos tiškumo jausmo.
ribų, niekuomet nepastatę ko
Tai toks pirmasis įspūdis.
jos ant savo kilmės krašto
Gilesnis žvilgsnis parodo ir
žemės. Jeigu bent prabėgomis
kiek kitokią medalio pusę.
esame susipažinę su Lietuvos
Apie tai bus verta pakalbėti.
istorija, negalime praeiti pa
Vienok teigiami pasikeitimai
keliamu tiltu į Galvės ežero
vyksta. Tą gali patvirtinti ir
saloje stovinčią, įspūdingai
vietiniai gyventojai, ir visi,
restauruotą Trakų pilį ir su
kas tėvynėje lankėsi prieš me
nuostaba nepaliesti tarpu
tus, dvejus, net prieš pusmetį.
vartės mūro sienoje akmens,
Gaila, kad tie pasikeitimai
prisimindami, kad pro tuos
dažnu atveju yra paviršiniai:
vartus, pro tą akmenį, daug
statybos, restauracijos (Vil
kartų prajojo Lietuvos valdo
niaus senamiestyje kone kas
vas
Kęstutis
(galbūt
ir
a n t r a s pastatas restauruoja
gražiąją vaidilutę Birutę ant
mas), naujų parduotuvių ir
savo žirgo pro juos į pilį par
įvairių įmonių kūrimas. Ta
sinešė), kad pilies kieme
čiau gyvybiškai svarbu atlikti
galbūt bėginėjo, žaidė ir pir
tautos dvasios restauraciją,
mą kartą į rankas kardą pa
nes toji dvasia šiuo metu gero
ėmė Vytautas, kai dar buvo
kai apgriuvusi, akivaizdžiai
vadintas Vytuku...
rodo gedimo žymes. Kol nebus
Joks svečias iš užsienio ne pasirūpinta jos atstatymu, tol
gali išlikti nepaveiktas Vil Lietuvos nepriklausomo gyve
niaus senamiesčio, kur kone nimo kelias bus
duobėtas,
už kiekvieno gatvės užsi pilnas pavojingų vingių ir ne
sukimo pro liepų viršūnes ir vilties.
raudonų čerpių stogus stiepia
si vis kitos, vis kitoks baž
Kas tą dvasinę restauraciją
nyčios ar cerkvės bokštas, kur turi atlikti, sunku pasakyti.
gatvių grindinio akmenys te Žinoma, būtų idealu, kad šio
beaidi senovės žingsniais ir svarbaus darbo imtųsi Baž
žirgų kanopų kaukšėjimu, kur nyčia. Ne provincijos mieste
Gedimino kalne laisvai tarp lių klebonai ar kunigai (jų
baltų vasaros padangės de tarpe taip pat daug restauruo
besėlių plevėsuoja „trys bran tinų), bet pati Bažnyčios hier
giausios spalvos".
archija, o paskui palaipsniui
Nenuostabu, kad Vilniuje šis procesas nuslinks ir į
knibžda turistų minios ne tik žmonių sielas. Šiuo metu re
iš užjūrio, bet iš daugelio Eu liginis Lietuvių tautos išgy
ropos valstybių. Tų svečių venimas yra daugiau pavir
patogumui kuriamos kavinės, šutiniškas: nors bažnyčios
parduotuvės, viešbučiai, sten sekmadienių ir švenčių metu
giamasi, kad jie kitą kartą pilnos, bet Kristaus mokslo
patys sugrįžtų apsilankyti ir tiesos neišsinesamos pro baž
savo artimuosius paragintų nyčios duris, pro šventoriaus
pamatyti Vilnių, pakeliauti vartus.
Lietuvos keliais, kurių di
Lietuviui reikia
daugiau
džioji
dalis visai nebloga, pasitikėjimo Dievu. Bažnyčia.
ypač magistralė tarp Vilniaus vyriausybe, o ypač savimi.

„O kaip atrodo Lietuva?
Kokie pirmieji įspūdžiai?" —
skubama klausti, pirmąkart
apsilankiusio tėvynėje.
Ar būtų įmanoma į šį klau
simą atsakyti trumpai? Var
giai. Iš pirmojo žvilgsnio Lie
tuva nuostabi: kvepianti ru
giapjūte, pušim, laukinėmis
avietėmis, ankstyvaisiais gry
bais ir senove. Joje galima
atrasti tai, ko nei viename ki
tame pasaulio krašte — nors
ir pasižyminčiame gamtos
grožiu, architektūriniais pa
minklais ir istorijos lobiais —
nerasime. Tai mūsų tautos
šaknys, mūsų genai, mūsų
praeitis. To pakeisti niekas
negali. Nors lietuvis ir gyvena
svetimuose kraštuose, nors jis
ir mažai dėmesio kreipia į
savo lietuviškąją kilmę, vie
nok tos kilmės pradžia, mūsų
visų
giliausios
tapatybės
pradmenys, glūdi tik tame
nedideliame
geografiniame
plote prie Baltijos jūros, kur
tebeegzistuoja lietuvių tauta.

pavimą
neparodė ypatingo
savo „lietuviškumo". Vis dėlto
lietuviai kunigai (avinai) ir
ganomieji (avelės) jautė Gany
toją esant savo žmogų, jautė
tėvo širdį, ne šaltą biurokrato
širdį. Šitie gerai nustatyti san
tykiai ir būtų palikę, kad
nebūtų užplūdę varšuviečiai.
Tad ir kun. Maciejevičius.
veržęsis į Vilniaus dignitorius,
o vyskupo Jurgio nepriimtas,
griežtai persimetė lenkų pu
sėn ir pradėjo sistemingai
kuoneveikti savo Ganytoją
Varšuvos endekų laikraščiuo
se. Kiti dvasininkai, nors jam
ir Ko nepadėjo agituoti, disk
retiškai tylėjo ir kviečiami
protestuoti, atsisakydavo. Uji
mas spaudoje Maciejevičiaus.
Žongalavičiaus ir kitų. dau
giausia
visokiais kriptonimais: X. Y. Z. ir k., dažnai ir
atvirai (teologų dekano) gar
bės lenkų kunigijai nepadarė

ir bus neišdildoma juodyme jų
sąžinėje ir herbe.
Vyskupas Jurgis buvo leng
vai prieinamas, nes visados
buvo namie ir ypatingos etikietos nesilaikė. Kas tik pa
norėjo, beldės į duris ir t a r n a s
tave vedė ne į oficialųjį salioną. bet į privatųjį jo kabi
netą be jokių papuošalų. Ir
maišės ne oficialusis sekreto
rius, tik brolis vienuolis kun
J. Kriščiukaitis.
Man tekdavo dažnokai su
drumsti Ganytojo ramybę ku
riais nors audringais sumany
mais ir ekscentriškais įverti
nimais
bėgamųjų
dalyku.
Ganytojas buvo visados kan
trus ir maloningas, bet ir tie
sos žodį atvirai pasakydavo.
Atmenu du jo įspėjimus.
(Bus daugiau*
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SUSITARIMAS PASIEKTAS,
AR BUS JVYKDYTAS?
Pasiekus susitarimą su tiką, sieke nuslėpti genocido
nauja Lietuvos valdžia protes vykdytojų ir jų talkininkų juo
to akcija _KGB archyvai į dus darbus. Buvo naikinama
švarias rankas" baigėsi 1997 moralinė riba tarp kovojusių
birželio 7 dieną. Tą dieną Vil už Lietuvos laisvę ir kolabo
niaus Arkikatedroje vyskupas rantų, partizanai ir jų ryši
J. Tunaitis aukojo šv. Mišias ninkai buvo vadinami bandi
už nukankintus žmones buvu tais.
siuose KGB rūmuose ir akcijos
Nesutikdami su tokia LDDP
caiyvius nesulaukusius akci politika ir V. Skuodžio pasky
jos užbaigimo dienos. Vysku rimu Lietuvos genocido tyrimo
pas visus ragino ir toliau ko centro gen. direktoriumi poli
voti su baisiu vidaus priešu, tiniai kaliniai ir tremtiniai
kuris įvairiais būdais griauna griežtai pasipriešino ir pra
žmonių moralę, dorą, skatina dėjo protesto akciją. Pradžioje
smurtą, vykdo Lietuvos gy fnuo 1993.12.02) ji vadinosi
ventojų dvasinį genocidą ir 'Kaliniai grįžta į kameras', o
stengiasi pakirsti tikėjimą sa nuo 1994.02.12 dienos 'KGB
vo nepriklausoma valstybe.
archyvai į švarias rankasj kuri
Po šv. Mišių prasidėjo įspū tęsėsi iki šios dienos. Šioje
dinga graži eisena Gedimino protesto akcijoje dalyvavo Lie
prospektu iki buvusių KGB tuvos politinių kalinių ir trem
rūmų. Išsirikiavę su penkio tinių sąjunga, trumpalaikėse
mis valstybinėmis ir dvide budėjimo akcijose dalyvavo
šimt keturiomis skyrių vėlia Lietuvos politinių kalinių są
vomis buvę partizanai, politi junga bei konservatorių parti
niai kaliniai ir tremtiniai pasi jos Vilniaus skyriaus nariai.
puošę tautiniais rūbais ir gė Iš viso akcijoje dalyvavo
lėmis. Už jų. buvo nešamas
penkių metrų ilgio plakatas 13,371 žmogus. Akciją parėmė
su užrašu „KGB rūmai — me sekmadieniniuose ' susirinki
morialas — muziejus, teis muose meninėmis programo
mams ne vieta" ir plakatas mis žymūs meno veikėjai bei
„Už LSSR archyvų naikinimą meno kolektyvai. Akciją mate
į Lukiškes". Plakatai priminė rialiai parėmė užsienio lietu
visiems eisenos dalyviams, viai bei vilniečiai.
Protesto akcijos dalyviai ne
Seimui, vyriausybei ir Vil
niaus gyventojams politinių leido išvežti KGB archyvų į ki
kalinių ir tremtinių reikalavi tas patalpas, reikalavo paša
mus įvykdyti teisingumą: iš linti iš pareigų LDDP staty
KGB rūmų iškeldinti teismus, tinį V. Skuodį ir visą buvusių
rūmus
paversti
atminimo KGB rūmų kompleksą su vi
muziejumi ir nubausti kaltus sais statiniais ir kiemais pa
už archyvinių bylų naikinimą. versti memorialu — muzieju
Eisenoje ėjo chorai, akcijos už mi, kuris turėtų tarnauti atei
baigimo dalyviai, buvę parti ties kartų auklėjimui, patrio
zanai, politiniai kaliniai ir tiškumo ugdymui, Lietuvos
stiprini
tremtiniai, Sausio 13-os broli nepriklausomybės
jos nariai, šauliai, Lietuvos mui.
Sąjūdžio, TS (Lietuvos konser
Lietuvos vyriausybei suti
vatorių*, krikščionių demo kus su išvardytais reikalavi
kratų ir kitų partijų bei orga mais (1997.05.23 d. nutarimas
nizacijų nariai. Spalvinga ei Nr. 512), ir tikėdami, kad su
sena saulutei šviečiant išsi- sitarimo bus laikomasi, proj
tęsusi per trečdalį Gedimino testo akciją nutraukiame".
prospekto su dainomis pri
Buvusių politinių kalinių ir
artėjo prie buvusių KGB tremtinių Kauno choras vado
rūmų. Čia visi trumpu sustoji vaujamas A. Padleckio sudai
mu, vėliavų palenkimu ir gies navo jo paties 1948 metais
me pagerbė Tautos kančių Lukiškių kalėjimo kameroje
namų aukas.
sukurtą dainą. Po to monsin
joras
Alfonsas Svarinskas,
Prie Lietuvos gyventojų ge
Lietuvos
politinių kalinių ir
nocido aukoms akmenų pa
tremtinių
sąjungos preziden
minklo eiseną pasitiko didelis
būrys vilniečių. Susirinkimas tas Balys Gajauskas! Seimo
buvo pradėtas Lietuvos valsty narys A. Stasiškis, buvęs Sei
biniu himnu ir tylos minute mo narys A. Endriukaitis ir
pagerbiant žuvusius už Lietu akcijos štabo vadovas S.
vos laisvę. Protesto akcijos Žukas, 1993.02.12 dieną orga
štabo vadovas buvęs politinis nizavę protesto akciją „KGB
kalinys S. Žukas perskaitė archyvai į švarias rankas", pa
protesto akcijos „KGB archy sirašė jos užbaigimo aktą.
vai į švarias rankas" užbai Buvo nuneštos ir padėtos gė
gimo aktą, kuriame sakoma: lės prie 1863 metų sukilėliams
„Valdančioji Lietuvos demo atminti kryžiai 3 Lukiškių
kratine darbo partija vykdė aikštėje.
aiškią Lietuvos priešų — bu
Po akto pasirašymo pirmas
vusių SSSR specialiųjų tar kalbėjo Lietuvos PKT sąjun
nybų darbuotojų globos, lega gos prezidentas B. Gajauskas.
lizavimo ir amnestavimo poli Jis sakė: „Šiandien mes bai-

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA
ir^

RE/
RE/MAX
REALTORS

(773) 586-5959

(700)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus

MISCELLANEOU8
ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Crucago* m i e t o Mdimą.
Dirbu užmteaty. Dirbu graMai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEKATOS,
R GYVYBĖS 0SAUOSMS.
Agentas Frar* Zapofts ir Off. Mgr. AtAaė
S. Kane kaioe betuv*m
FRANKZAPOUB
32011/2 W w t M « i
Tai. (703)
(773) $31

• Pensininkams nuolaida
TAISOME

Protesto akcijos „KGB archyvai t Svarias rankas" užbaipmas 1997 m. birželio 7 dieną. Antras is dešinės mons.
Alfonsas Svarinskas, aktorius B. Radžius, buvęs Seimo narys A. Endriukaitis, Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas Balys Gajauskas, kalba Pasaulio lietuvių bendruomenes atstovas Lietuvoje Juozas
Gaila, į kairę nuo jo — Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, teorijos mokslų daktaras R Batūra
A- Račo nuotr.

giame protesto akciją. Labai
daug kartų tarėmės su Seimo
vadovais, su vadovais viso
kiausio lygio, bet jie mūsų
nesuprato arba suprasti ne
norėjo todėl akcija ir užsitęsė
tris su puse metų. Budėjo ne
tik Lietuvos PKT sąjungos,
Lietuvos PK sąjungos, bet ir
TS (Lietuvos konservatorių),
krikščionių demokratų partijų
nariai, Vilniaus skautai bei
kitų organizacijų nariai. Visi
jie nusipelno pagarbos, nes jie
suprato mūsų tikslus. Jis
padėkojo Amerikos ir kitų
šalių lietuviams, kurie akciją
parėmė moraliai ir materia
liai. Žadėjo ir toliau stebėti
veiklą KGB rūmuose ir jeigu
reikės, protestuoti įvairiais
būdais.

mas. Tai bus pavyzdys šiai
dienai ir busimom kartom.
Jūsų reikalavimai teisingi ir
bus patenkinti šie rūmai taps
valstybės valstybingumo isto
rijos muziejumi, genocido au
kų memorialu-atmintim." Baig
damas kalbą Seimo narys A.
Stasiškis palinkėjo visiems
tikėti ateitimi, mūsų vyriausy
bei ir mums visiems rodyti
principingumą ir nepalaužia
mą valią.
Teisingumo ministras V. Pa
kalniškis pritardamas Seimo
nario pasisakymui kalbėjo:
„Vyriausybėje yra paruošta
nuostata ir nebaigtas pastatas
greta Seimo ir bibliotekos ir
su Dievo malone, jeigu seksis
surinkti mokesčius į biudžetą
stiprinant teisėsaugos institu
Lietuvos Sąjūdžio pirminin cijas, tai bus pinigų, bus gali
kas, ist.m.dr. R. Batūra kal ma sutvarkyti memorialą".
bėjo: „Mes čia turime visą
Monsinjoras A. Svarinskas
kvartalą, kurį dabar jau siūlė pareikalauti atsakomy
esame įtvirtinę ir juridine bės ir nubausti tuos, kurie
prasme ir dvasine — moksline naikino archyvų bylas, sunai
prasme. Tai toks kompleksas, kino Tautos atmintį. Siūlė
kuris atskleistų ilgalaikę KGB prezidentu išrinkti prof. Vy
veiklą
naikinant
mūsų tautą Landsbergį ir visoms
žmones, kankinant juos, vyk politinių kalinių ir tremtinių
dant dvasinį genocidą. Mes tu organizacijoms susivienyti į
rime apie tūkstantį Lietuvos vieną organizaciją.
kančių vietų, devynis šimtus
Po to kalbėjo buvęs Seimo
Sibire ir kitur lagerių vieto narys A. Endriukaitis, Lietu
vių, partizanų apygardų ir jų vos gyventojų genocido tyrimo
būrių šimtus vietų. Tegul centro direktorė Dalia Kuo
būna kiekvienas kambarys dytė, Čečėnijos atstovė spau
skirtas vienai ar kitai vietai, dai A. Saijeva, Pasaulio lietu
tremties, lagerių, partizanų vių bendruomenės atstovas
kovos ir kančių vietos įpras Lietuvai Juozas Gaila, Lietu
minimui. Tai taptų memoria vos PKT sąjungos Alytaus, Pa
lu, kuris ne tik praturtintų nevėžio ir Šiaulių skyrių at
mūsų tautos istorijos paži stovai. Visi jie dėkojo politi
nimą ateities kartoms, bet ir niams kaliniams ir tremti
visam pasauliui atskleistų niams budėjusiems KGB rū
vieną ir juodžiausių pasau muose už archyvo bylų ir
linio masto komunizmo nusi pusės pastato autentiškumo
kaltimų ir lietuvių tautos išsaugojimą. Seimo nario V.
ištvermės kelią".
Cinausko eilėraščius skaitė
Seimo narys A. Stasiškis aktorius V. Dumiaitis.
pastebėjo: „Manau yra ypatin
Protesto akcijos užbaigimo
gai svarbus įvykis. Jis turėjo mitingas, kuriame dalyvavo
fizinę prasmę. Tai parodė pas apie du tūkstančiai žmonių
kutiniai įvykiai su LSSR ar baigėsi. Tai buvo protesto ak
chyvais. Galėjo būti ir čia kas cija prieš LDDP valdžią,
nors panašaus atsitikę. Aš ti užsitęsusi tris su puse metų,
kiu, kad tai ,eis į Lietuvos is viena iš ilgiausiai vykusių ak
torijos christomatiją, tai bū cijų Lietuvoje. Mitingo daly
tent pilietinės pareigos, pilie viai skirstėsi su viltimi ir
tinės atsakomybės suprati- rūpesčiu: ar sąžiningai bus
tvarkomos archyvo bylos ar
jos išliks, ar nebus išvežtos ki
tur, ar bus nubausti jų naikin
tojai, ar bus laikomasi susita
rimo visą rūmų kvartalą be
vilkimo paversti muziejumi,
nes vyriausybės 1997.05.23
dienos nutarime Nr. 512 iš
kelti Vilniaus Apygardos teis
mą iš KGB rūmų kol kas ne
numatyta.

— Įi svarias rankas" Eisenos
1997 m birželio 7 d pasibaigė Lietuvoje surengta protesto akcija „KGB archyvai —
M y r i a i , sustoję prie KGB mmų. pagerbė juow nukankintas aukas
A. R*co nuotr

Tai klausimai į kuriuos at
sakys laikas. Labai svarbu,
kad budėtojų vargai baigėsi,
nors visiškos pergalės dar
nėra. Dar teks pakovoti. Da
bar tik paliaubos prasidėjo, o
galutinio rezultato reikės
laukti dvejus ar trejus metus.
Tada ir paaiškės ko buvo ver
tos partizanų, politinių kali
nių ir tremtinių pastangos ir
kančios ir ko verta dešiniųjų
vyriausybė.
Stasys Žukas
Buvęs akcijos štabo vadovas
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SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
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SMUIKO MUZIKOS
FESTIVALIS
„DRUSKININKU VASARA"
Liepos 10 d. Druskininkuose
prasidėjo pirmasis smuiko
muzikos festivalis „Druski
ninkų vasara". Jį organizavo
kurorto savivaldybė ir Lietu
vos muzikų rėmimo fondas.
Pirmasis smuiko muzikos
festivalis tęsis iki liepos 20
dienos. „Druskininkų vasaros"
koncertuose grieš svečiai iš
Amerikos — Bostono universi
teto smuiko profesoriai Da
nutė Pomerancaitė ir Jurijus
Mazurkevičius, taip pat smui
kininkas Raimundas Katilius,
altistė Audronė Pšibilskienė,
sostinės styginių trio, šiuo
metu Vokietijoje gyvenanti
smuikininkė Dalia Stulgytė
bei kiti atlikėjai.
Festivalio programoje yra
devyni koncertai Druskininkų
bažnyčioje, M. K. Čiurlionio
atminimo muziejuje, muzikos
mokykloje bei įvairiose sana
torijose. Vienas iš vakarų, lie
pos 15-ąją rengiamas kartu su
Kompozitorių sąjunga, bus
skirtas lietuviškai smuiko mu
zikai.
Festivalį papildo kiek anks
čiau Druskininkuose prasi
dėjusios dvi smuikininkų meis
triškumo mokyklos, kuriose
tobulinasi Muzikos akademi
jos, konservatorijų bei įvairių
miestų muzikos mokyklų stu
dentai ir moksleiviai. (Elta)

ATIDARYTAS
JUOZO-VAIŽGANTO
ATMINIMO MUZIEJUS
Kaune, prie Vytauto Di
džiojo bažnyčios, atidarytas
rašytojo, kanauninko, Lietu
vos universiteto docento, žy
maus visuomenės veikėjo Juo
zo Tumo-Vaižganto atminimo
muziejus.
Nedideliame nuomojamame
keturių kambarių bute rašy
tojas gyveno nuo 1920 iki
1933 metų, kai dirbo rektoriu
mi Vytauto Didžiojo bažny
čioje.
J. Tumas-Vaižgantas gimė
1869 m. Anykščių rajone, Malaišių kaime, o mirė 1933 m.
Kaune ir yra palaidotas prie
Vytauto Didžiojo bažnyčios.
Praėjus metams po kunigo
mirties, Vaižganto muziejus
buvo atidarytas Vytauto Di
džiojo universitete, iš kurio
vėliau autentiški baldai, pa
veikslai, suvenyrai ir buities
daiktai buvo perduoti Mairo
nio lietuvių literatūros muzie
jui.
J. Tumo-Vaižganto muziejus
taip pat veikia ir jo gimtinėje
Svėdasuose, o daugiau nei
1,500 rašytojo turėtų leidinių
ir knygų saugoma Kauno tech
nologuos universiteto bibliote
koje.
Muziejaus atstatymo, ty
rimų, ekspozicijos įrengimo
darbams Kultūros ministerija
skvrė 100,000 litų. (BNS)

rtVMiy rSnaOBMd i. DSOTTI.
•pLfor įsnL
AK utiMias indd Partong & Laundry.
73 St. iKedzieAve. VK. $550amo.
One month deposit 7 0 6 423-7679

Floridoj* parduodamas
4 „condo* namas.
Arti jOros. Labai žema Kaina.
Skambinti nuo 8 v.v. U 9 v.v.
TSL 773-247-4894
55 mstų Istuv*
moMrit ieško darbo.
Gali gyventi kartu.
Tel. 77*376-2198

H.O«cfcys
Tel. 773-565-6624
HELPVVAHTED

MBSBS SJMMJĮ tD bs tVB fcl
companton to an ektory ady.
Lkjht housework. cookJng.
Should spaak aotne Engttsh.
Tat 680-769-1940.
Can laava maataga.
datbam pietiniuose
priemiesčiuose
TsL 70*866-4864

3 miegamų-2 vonių
kampini namą SL Pate T
Floridoj*. Kaina $158,900.00
Dėl informacijos skambinti:

UŽSIPRENUMERUOKITE

<įr

^ i

AJL D R JUOZO A. BRUNZOS
Bloomlngton, IN
šviesiam atminimui pagerbti, įsteigtu jo vardu stipendiją
Lietuvos kaimo jaunuoliui našlaičiui arba vargingai
kaime gyvenančių tėvų valkui studijuoti veterinarijos
mokslus Kauno Veterinarijos akademijoje.
Jaunuolis turi pasižymėti darbštumu,
nes mano vyras tinginių nemėgo.
Su prašymais kreiptis [ Lietuvos
Veterinarijos akademiją Kaune.
Pranutė Brundenė

J1

•^

ŠIANDIEN
SKAITOTE
1 1

150
DRAUGO"
NUMERĮ^

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
privačiam asmeniui j Lietuvą, e\59 sv., minimumas $25.00.

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI:
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava,
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas,
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai,
50 svarų.
$39.- Šventinis - kava, arbata, kakava, mėsos konservai,
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai.
$39.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Cbicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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LAIŠKAI
PATIKSLINIMAS

rijos yra miškininkų pažemi
nimas. Jie jau neteko savo
Dėkingas esu žurnalistui balso ministrų kabineto posė
Jurgiui Janulaičiui už straips džiuose. Antra, buv. Miškų
nį Draugo 1997.VIIL 2 d. lai ūkio ministerijos suskaldymas
doje.
į dvi atskiras institucijas —
Gal didžioji dalis skaitytojų Miškų ūkio departamentą ir
žemiau cituojamų netikslumų Generalinė miškų urėdiją —
ir nepastebės, bet arčiau pa miškų valdymo nepagerino,
žįstamieji gali pagalvoti, kad tik daugiau jį sukomplikavo.
A. Juodvalkis yra tikras pa O, vykdant minėtas reformas,
gyrų puodas.
miškų vadovybė dar daugiau
Tikslumo dėlei reikėtų pa buvo nuskriausta, iškraustant
minėti, kad buvau Korp! Neo- ją iš turėtų gerų patalpų į
Lithuania valdybos vicepirmi daug blogesnes. Pagal „Mūsų
ninku 1937-39 m., o išeivijoje girių* redaktorių A. Berželionį
jos ne Čikagos skyriaus, o vyr. „Miškų ūkio departamentas
valdybos pirmininku 1981-83 tūno naujos ministerijos kam
m. Tokie apsirikimai mažai puty, kaip pelė po šluotą" (MG.
reikšmingi, dirbant bendrą Nr. 4 - 1997). Generalinė
darbą, bet man vienam sutei miškų urėdija dar visai jokių
kiamas „Naujosios vilties* re patalpų neturi. Ar tai nėra
daktoriaus vardas, o tai neati miškininkų
pažeminmas?
tinka tiesos.
Atrodo, kad buvusi Miškų
Dr. Leoną Kriaučeliūną rei ūkio ministerija
kažkieno
kėtų laikyti vyriausiu redak- veiklai lyg ir buvo surišusi
torium. Tik jam nesutikus to rankas. Ne taupymo sumetiBaukčtus stirniukas Nidos kopose.
titulo prisiimti, likome abu mais Miškų ministerija buvo
redaktoriais, nors didžiąją panaikinta. Jos vietoje įsteistraipsnių dalį parūpino dn
departamentą
LIETUVOS ŪKIO BŪKLĖ — DAUG
Leonas. Tikrai daug techniško £ 8 G e n e r ^ „Jkų
urėdiją)
GERESNĖ, NEI ATRODO
darbo aUieka h q » Knaa- b i u r o k r a ^ s k a i c i u s k ^ o s
čeliūmenė ir dail. Vladas Vi- , . , .
.....
..
Tokią išvadą per 16 mė bankai bei jų priežiūros insti
. ".
dvigubai padidėjo. Nesupranj e
_.'
, • •-.'
., _ •„ taraa, koks buvo reikalas miš- nesių Lietuvoje padarė mak tucijos turi su šituo taikytis.
„Kalbant apie įmonių veiklą,
Dirbant mūsų sąlygomis,
suskaldyti į dvi roekonomikos žinovas Steven
tenka
pripažinti, jog daug kas
Tabor.
P r a š i ų netikslumų dažniau ^ I r i r a s k l t i t u c o a s Juk jų
labai pasikeitė į gerąją puse.
Olandijoje
įsikūrusios
tarp
E ^ E M k . ' T S
abiejų funkcijos daug kur kartautinės ekonominės politikos Jmonės gali lengvai naudotis
" T .
7~V™
tojasi. Pvz., u- viena, ir kita
tarnybos EMSI direktorius 16 laisvai konvertuojamos valsty
blogos valios.
. . . .
rūpinasi miškų atkūrimu, ap- mėnesių dirbo JAV vyriau binės valiutos pranašumais,
r
Antanaa J u o d v a l k i s
, .:_
\Z I v
sybės tarptautinės
plėtros kurti bendrąsias įmones ir
Burbank,IL sauga, naudojimu medžiokle
agentūroje
(USAID)
ir
pa laisvai veikti užsienio rin
JAV VALSTYBĖS
ir kt. Sunku bus išvengti trykose".
rengė
išsamią
Lietuvos
ma
SEKRETORĖ
nimosi ir įvairių nesusipra
kroekonomikos
apžvalgą,
ku
Makroekonomikos ekspertas
ALBRIGHT ŽAVISI
timų. Kai dvi auklės, tai vai
rią
puikiai
įvertino
Lietuvos
tvirtina,
kad, galvodamas apie
VILNIUMI
kas be galvos.
kapitalo rinkos specialistai. ateitį ir Lietuvos ekonomikos
Prie Žemės ir Miškų ūkio
„Lietuvos ryto" šeštadienio ministerijos, yra įkurta dar ir Pasak eksperto, studija pa plėtros perspektyvas, jis yra
optimistas.
„Ūkis
priede „Gyvenimo būdas" Nr. trečioji institucija, tai Valsty rodė, kad Lietuvos ekonomika didelis
gerokai
pažengė
per
pastaruo
įgauna
labai
didelį
pagreitį,
29 (130) liepos 19 d. rašoma, binė miškų inspekcija. Jos tik
kad JAV valstybės sekretorė slas kontroliuoti viską, kas sius metus. „Maža to, mano Lietuvos pareigūnai išmoko
Madeleine Albright oficialiam vykdoma miškuose. Ši institu manymu, pažanga yra di tuoj pat pamatyti, atpažinti ir
atsirandančias
-Apsilankymui Lietuvoje buvo* cija yra naudinga miškų desnė,nei skelbia oficialioji neutralizuoti
atvykusi tik pusdieniui — še ūkiui. Ji paskatins vykdomų Lietuvos statistika", — teigia problemas. Ypač tai pasakyti
na apie kapitalo rinką ir ban
šetai valandų. Liepos 13 d. ji darbų pagerinimą ir stropesnį S. Tabor.
Kaip rašo „Lietuvos rytas", kininkyste. Dabar aš neįžiūriu
atskrido į Vilnių ir apsistojo pareigų atlikimą. Tačiau yra
prieš metus įkurtame „Stik ir kita panaši institucija, įkur daugiausia spręstinų pro jokių galimos krizės simptomų
lių" viešbutyje. M. Albright ta prie Aplinkos apsaugos mi blemų ekspertas mato mokes — nei išorinių, nei vidinių", —
užėmė porą prabangių kamba nisterijos, tai Aplinkos apsau čių sistemoje, kurią reikia teigė ekonomistas. Steven Ta
rių, už kuriuos į parą reikėjo gos inspekcija. Ši inspekcija greičiau pertvarkyti. Valsty bor mini ir keletą svarbiausių
mokėti 1,200 litų (pagal už turi ir Miškų kontrolės skyrių. bės finansų srityje daugiausia veiksnių, padėsiančių išlaikyti
sienio tarifą tai pigiau — 300 To skyriaus pareigos panašios, darbo laukia, tvarkant val ekonomikos augimo tendenci
skolos
problemas, jas.
dol.).
kaip ir Valstybinės miškų in stybės
įskaitant
ir
valstybes
garanti
„Pirmiausia sėkmingas stra
Išvykdama M. Albright pa spekcijos. Čia ir vėl dvilypu
jas.
Steven
Tabor,
nors
banki teginių objektų privatizavi
sakė viešbučio darbuotojams, mas. Kaip jos derins savo
ninkystėje labai pagerėjo ban mas už pinigus. Antra, val
kai jai čia labai patiko. Susi darbą?
kų priežiūros ir finansinio re stybės išlaidų mažinimas ir
Didžiausia
betgi
problema
žavėjusi ji kalbėjo, kaip čia
guliavimo
darbas, tačiau rin vyriausybės
įsipareigojimų
—
tai
atlyginimas
mišku
už
gražu, jauku ir norėtų vėl at
ka
tampa
vis
sudėtingesnė
ir
svarstymas.
Trečia,
mokesčių
nusavintas
žemes.
Privatinių
vykti į Vilnių „incognito" —
miškų plotai didėja valstybi
,
___^_—
sistemos reforma ir šešėlinės
slapta.
ekonomikos
dalies
suma
Viešbučio svečių knygoje M. nių miškų sąskaiton. Manoma
apie
40%
Lietuvos
miškų
su
tas,
nes
tai
yra
tik
žmonių
ap
žinimas".
Albright įrašė: „Kaip būtų
S. Taboro nuomone, dėl
nuostabu vėl grįžti į Vilnių: privatizuoti. Privatinė nuosa gaudinėjimas, o privat. miš
jis toks gražus ir jaudinantis. vybė yra geras dalykas, tačiau kams įvesta griežta kontrolė. veikiančių šešėlinės ekonomi
Aš esu čia po Madrido viršū jos didinimas valstybiniu miš Jų Šūkis: „Lietuva yra miš kos dėsnių oficialiosios statis
nių susitikimo, po svarstymo kų sąskaiton, yra nepriimti kuos. Iškirtus girias — nebus tikos duomenys yra suma
nas. Valstybiniai miškai yra ir Lietuvos" (M.G. Nr. 5 - žinti. Jis siūlo atkreipti dė
planų dėl NATO išplėtimo.
mesį į telekomunikacijų pas
Tai liečia visas ten preten viso krašto turtas, visų žmo 1997).
Sujudo ir Žalieji. Jie šaukia: laugų didėjimą, į didėjantį au
duojančias šalis, įskaitant ir nių, bet ne tam tikros privile
gijuotos grupės. Faktai rodo, „Miškams grėsmė, girios ošia tomobilių skaičių, į krovinių
Lietuvą".
jog dauguma privatininkų SOS". Jų judėjimo vadas Ri- jūra ir sausuma apimtis ir iš
S t a s ė E. S e m ė n i e n ė
mišką kerta, nesiskaitydami mantas Braziulis sako: „Tai gautų skaičių padaryti iš
Chicago, IL
su jokiomis kirtimo normomis. visuomeninio turto grobsty vadas. „Atlikus tokius tyri
Privatininkai jau iškirto 12-15 mas, turime šimtus faktų". Jie mus, aiškėja, kad Lietuvos
MOZE, MOZE, KUR TU
metinių kirtimo normų. Pa žada veikti tol, „kol išnyks ūkio pakilimas yra dar spar
Perskaičius doc. Šimanaus- minėsiu vos keletą pavyzdžių, grėsmė miškams, įsivyraus tesnis, negu skelbia oficialioji
ko straipsnį apėmė liūdna o jų yra gan daug. Rokiškio ten tvarka ir ramybė" (M.G. statistika".
nuotaika. Prisiminė žydų tau miškų urėdijoj plynai mišką Nr. 5 — 1997).
Kartu jis pastebi, kad iš
tos 40 metų klajonės tyruose kirto 61 savininkas. Jų valdo
Yra dar Jaunųjų miško lieka Lietuvos įvaizdžio užsie
pakol išmirė visi auksinio mas miškų plotas yra 429 ha. bičiulių sąjūdis, kurios veikla nyje problema. Užsienio spe
jaučio garbintojai. Argi taip il Plynai iškirto 78 ha, t.y. 18% irgi gan žymi. Jie demonstruo cialistai, renkantys duomenis
gai truks Lietuvai atsigauti? savo miškų. Tuo tarpu, pagal ja, rašo į spaudą.
apie valstybės ūkį, yra labai
Gal reikėtų naujo, jaunesnio kirtimo normą tegalėjo iškirsti
Miškų ūkio departamento konservatyvūs.
Jeigu jiems
Mozės. Dabartinis lenteles pa tik 1-2%. O atželdė vos 2.7 ha. direktorius V. Merkis mano, reikia rinktis iš dviejų skir
veldėjo ant netinkamo kalno. ' Biržų urėdijoj iškirsta 49 ha, o kad, kai įsisteigė Miško savi tingų skaičių — pasirinks blotik 3.5 ha. Šį pava
Arvydas M a t o n i s atsodinta
sarį valstybiniuose miškuose ninku asociacija, privat. miš- gesnį, norėdami apsidrausti
Wilbraham, MA buvo apsodinta beveik 10,000 kuose bus daugiau tvarkos.
„Maža to.'Užsienio specialisGIRIOS OŠIA „SOS"!
Lietuvos vyriausybės atsa
kymai J. Žebrauskui, paskelb
ti š.m. liepos 9 d. „Drauge", jog
Lietuvos miškai yra gerose
rankose, man sukelia daug
abejonių. Juk įvykę faktai rodo
ką kita. Pirmiausia, pats pa
naikinimas Miškų ūkio minis
terijos ir jos prįjungimas prie
Žemės ir miškų ūkio ministe-

ha miško, o privatininkai teatkūrė vos 86 ha miško (M.G.
Nr. 5 -1997). Ir kitur Lietuvoje
vyksta panašūs perkirtimai, o
atkuriama labai nedaug.
Todėl nenuostabu, kad Lie
tuvoje žmonės
susirūpino
miškų naikinimu ir stengiasi
jį kiek prilaikyti. 1997.02.22
įsisteigė Lietuvos miškų gelbėjimo sąjūdis, kurio tikslas
dėti pastangas, jog privatizavimas miškų būtų sustabdy-

Kažin? Štai ką sako tos asociacijos pirmininkas Stasys
Mizaras: „kuo greičiau grąžin
ti miškus savininkams, kuo
mažiau kištis į ūkininkavimą
privat. miškuose" (M.G. Nr. 5
- 1997). Toks išdidus reikalav imas, nieko gero nežada,
P r a e i 8 d a r n e m a z a laiko, kol
į s įvį e špataus ramybė ir tvarka Lietuvos miškuos,
Jonas Kučinskas
Miami Beach, FL

tai su nepasitikėjimu vertina
oficialiąją statistiką, manydami. kad valstybei naudingiau
pateikti šiek tiek geresnius
duomenis. Lietuvos padėtis
paradoksali — valstybė pa
teikia blogesnius duomenis,
negu jie yra iš tikrųjų.
Užsienio ekspertai juos dar
peržiūri pro nepasitikėjimo
lūpą, taip atsiranda strai
psnių užsienio spaudoje, ku
riuose Lietuvos rodikliai blo-

A.tA.
ALBERTAS REPČYS
Gyveno Hamilton, ONT, Canada.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 1 d..
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Medikonių kaime.
Kanadoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: žmona Gertrūda, dukra Margarita Foley,
žentas Douglas, seserys Augenija Repcytė, Aldona Tamulio^
nienė, jos dukra Audronė su vyru William Lentz; sūnėnas
Viktoras Petrauskas su šeima.
Velionis Albertas buvo palaidotas rugpjūčio 5 d., antra
dienį, lietuvių kapinėse, Toronto, Canada.
Nuliūdę: žmona, dukra, žentas, seserys, sūnėnas ir
kiti giminės.

Buvusiam draugui, pabėgėlio dienų bendrakeleiviui

A.TA.
PRANUI ANDREJAUSKUI
mirus, jo našlę gerb. p. MONIKĄ nuoširdžiai užjau
čiame.
Nuotr. Algio Jakšto
gesni, negu skelbia statistika",
— aiškina S. Tabor. Jis tvirti
na, kad Lietuvoje yra visai
gera aplinka investicijoms.
Tokį teiginį grindžia keliais
veiksniais. Pirmiausia įsta
tymai. Litas yra laisvai kon
vertuojama valiuta ir tai labai
svarbu potencialiam investuo
tojui. Nors bankai išgyveno
krizę visi mokėjimų mechaniz
mai dabar sutvarkyti gerai.
Paskutinis veiksnys, padė
siantis skatinti investicijas,
yra leidimas užsieniečiams
pirkti žemę. „Tik nereikia pa
miršti vieno dalyko — investi
cijų daugėja, kai ekonomika
sveika, todėl reikia rūpes
tingai slaugyti sveikstantį Lie
tuvos ūkį", — sako ekspertas
ir priduria, kad „infliacijos ly
gio mažėjimas, pastovios kai
nos ir sklandus investicijų
mechanizmas kapitalo rinkoje
verčia manyti, jog investicijų į
Lietuvos bendroves nepris
tigs".
Rima Jakutytė

KUO SKIRIASI SEKTOS
N U O NETRADICINIU
RELIGINIU
BENDRUOMENIŲ
Birželio 5 dieną Šiauliuose,
tarpkonfesinio „Prizmės" žur
nalo redakcijoje, vyko forumas
„Naujųjų religinių judėjimų
samprata", kuriame dalyvavo
katalikų ir protestantų atsto
vai. Renginiui vadovavo Vil
niaus universiteto Religijos
studijų ir tyrimų centro moks
linis bendradarbis Arūnas
Peškaitis. Jis akcentavo, kad
labai dažnai sąvokos „sekta" ir
„netradicinė religija" laikomos
sinonimais, o tai gali turėti
skaudžių padarinių. Pasak
prelegento, kadangi sektos vi
suomenei kelia pavojų, joms
reikėtų taikyti kitokias verti
nimo normas nei netradici
nėms religijoms. Kalbėdamas
apie jų skirtumus, A. Peškai
tis išvardijo svarbiausius sek
tos bruožus — negatyvų san
tykį su pasauliu, destrukty
vumą, uždarumą, ekumeninio
dialogo vengimą. Prelegentas
pabrėžė,
kad
tradicinės
krikščionių Bažnyčios turėtų
skatinti sektantiškas bendruo
menes atsiverti. Anot jo, ne
kiekviena religinė bendruo
menė, laikanti save krikš
čioniška, tokia yra iš tikrųjų.
Forumo metu buvo apibūdinti
atskiri religiniai judėjimai —
Muno sąjūdis, Septintosios
dienos adventistai, Jehovos
liudytojai, Naujoji apaštalų
bažnyčia. Pastaroji, A. Peškaičio žodžiais, Lietuvoje auga
labiausiai, o jos nariais tampa
„šiandieniniai nusivylę katali
kai", kuriuos patraukia labai
gyvi pamokslai.
BŽ, 1997, NR. 11

Jonas Levickas

ir žmona

A.TA.
PRANUI ANDREJAUSKUI
mirus, J o žmonai MONIKAI, buvusiai Lietuvos
Dukterų dr-jos pirmininkei, ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.
St. Petersburg Lietuvos
draugijos
valdyba

Dukterų

A.tA.
PRANUI ANDREJAUSKUI
mirus, žmonai MONIKAI, jos dukrai bei anūkei ir vi
siems giminėms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą.
Drauge su Jumis liūdime.
Leokardija
Balnienė
Antanas
Diškėnas
Emilija
Grigaliūnienė
Pranė
Pautienė
Jonė
Stankuvienė
Vytas
Stoškus
Janina
Stoškus
Vladas
Stoškus
Draugai iš St. Pete Beach, Florida

PADĖKA
A.tA.
MINDAUGAS PETRIKAS
Mirė Ormond Beach, FL, 1997 m. liepos 18 d., pradėjęs
septyniasdešimt pirmuosius gyvenimo metus.
Dėkojame Danutei ir Algirdui Šilbajoriams, Rimai ir An
tanui Gudaičiams, Olgai ir Narcizui Kreivėnams sunkiausiu
momentu suteikusiems pagalbą ir suraminimą.
Ačiū visiems, kurie susirinko laidotuvių koplyčioje pa
gerbti velionį ir su juo atsisveikinti. Ypač dėkojame Daytona
Beach Lietuvių klubo pirmininkui Jonui Daugėlai už jautrų
žodį ir atsisveikinimo pravedimą, LB Daytona Beach apy
linkės vicepirmininkui Narcizui Kreivėnui, LB Floridos apy
gardos pirmininkui Liutaverui Siemaškai ir šeimos bičiuliui
A. Šilbajoriui už atsisveikinimo žodžius. Taip pat nuoširdžiai
dėkojame visiems, kurie velionio atminimui aukojo Putnamo
seselių vienuolynui.
Dėkojame dalyvavusiems Prince of Peace bažnyčioje ge
dulingose šv. Mišiose ir nuoširdžiam lietuvių draugui kunigui
Richard Grasso už maldas koplyčioje, šv. Mišių atnašavimą ir
raminančius pamokslo žodžius.
Ypatinga padėka rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei už pras
mingas paguodos mintis Tikinčiųjų Maldoje ir jSietyno" cho
rui bei jo vadovui muz. Antanui Skriduliui už pamaldų metu
gražiai sugiedotas giesmes.
Dėkojame už gėles, užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir
velionio Mindaugo paminėjimą spaudoje.
Niekad neužmiršime Jūsų visų pagalbos ir nuoširdumo
skaudžiose mūsų valandose.
Nuliūdę: žmona Danute, sūnūs J o n a s ir Edmundas,
vaikaičiai, brolis Aloyzas ir visi artimieji giminės.

DRAUGAS, antradieni.-. 1997 m. rugpjūčio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo" vasaros šventė.
Vasara — atostogų, gimi
rengta praėjusi sekmadienį, nių, d r a u g ų bei pažįstamų
rugpjūčio 3 d., t. marijonu lankymo laikas. Atvykusius
sode Čikagoje, puikiai pavyko. iš kitų miestų kviečiame ap
Lietus palauke iki vakaro, at
lankyti Pasaulio lietuvių cent
silanke bent 1,000 svečių iš rą. Lemonte. Sekmadieniais,
arti ir toliau, ypač nemažai Misijos bažnyčioje galėsite
dalyvavo neseniai atvykusių išklausyti šv. Mišias, apžiūrėti
iš tėvynes tautiečių. Renginiu Lietuvių dailės muziejų, pakomitetas su pirm. Marija Re r-igerėti dailininkų meno kū
iniene. „Draugo" administraci riniais. Centre yra dovaninių
ja, redakcija ir visi darbuoto prekių krautuvėlė, kur galima
jai nuoširdžiai dėkingi lie isigyti knygų, lietuviškos mu
tuviu visuomenei už visokerio zikos įrašų, gintaro, lietuviškų
pą talką ir paramą.
\udiniu ir daug kitų dovanų.
Po šv. Mišių centro salėje
„ D r a u g o " vasaros šventėje smagu išgerti kavos puodelį,
prie geros nuotaikos daug pri suvalgyti pyragaitį ir pasi
sidėjo muzikos ir dainos meni kalbėti su rečiau sutinkamais
ninkai: V y t a u t a s B i r g i o l a , pažįstamais.
Ligita Keserauskaitė, Stasė
Draugo gegužinėje atsi
•Jagniinienė, Vaclovas Liulankė svečiai prisiminė ir
b a v i č i u s , A l g i m a n t a s BarDraugo fondą. J a m po 100 do
niškis. J ū r a
Bakaitienė
lerių
paaukojo
Jeronimas
Ačiū!
Gaižutis ir Danutė ir J u r g i s
Bendikai. kurie jau parėmą
Sol. A l g i r d a s B r a z i s , lai
Draugo fondą su 600 dolerių.
mėjimui 'Draugo"7
vasaros Jiems labai dėkojame.
šventėje, dovanojo du Midland
Savings banko taupymo bo
nus, kiekvieną po 50 doi.
verti;.-;. Už vertingas dovanas
ir paramą '"Draugui", ir kitais
atvejais, nuoširdžiai dėkoja
me.

LIETUVOJE IŠLEISTAS KOMP. VL. JAKUBĖNO
SOLO DAINŲ RINKINYS
Smagu pranešti, kad Lietu
voje paskutiniu metu išspaus
dinta nemaža komp. Vlado Ja
ku bėno kūrybos. Atrodo, šio
žymaus kūrėjo, ilgą laiką gy
venusio ir dirbusio Čikagoje,
darbai susilaukia vis didesnio
dėmesio, o taip pat ir jų at
likėjų mūsų tėvynėje.
Šiomis dienomis Čikagą pa
siekė gana stambi knyga, pa
vadinta „Svetimi kalnai". Į ją
pateko 32 šio kompozitoriaus
solo dainos su fortepijono pri
tarimu (iš jų 22 yra originalios
solo dainos, o likusios harmo
nizuotos lietuvių liaudies dai
nos). Šį 150 didelio formato
puslapių leidinį sudarė ir re
dagavo Ramutis Čepinskas, o
jį išleido Lietuvos muzikų
draugija. Leidinio natografija
— Jono Tamulionio, viršelis —
Jūratės Stančikienės.
Leidinio sudarytojas ir re
daktorius R. Čepinskas parašė
ir ilgoką VI. Jakubėno biogra
fijos ir kūrybos apžvalgą, kuri
yra paskelbta knygos pra
džioje (išspausdinta ir didelė
kompozitoriaus nuotrauka).

Šios apžvalgos pabaigoje yra
sakoma: „Harmonizuotų lietu
vių liaudies dainų tekstuose
vyrauja tradiciniai gamtos ir
meilės alegoriniai vaizdai, o
muzikinį įspūdį sustiprina
įtaigus ir savitas akompani
mentas. Leidinį sudarytojas
pavadino paskutiniuoju (1975
m.) Vlado Jakubėno originaliu
solo kūriniu 'Svetimi kalnai"
(B. Brazdžiūno eilės), kuriame
akcentuojamas didis Tėvynės
ilgesys. Beveik tris dešimt
mečius išgyvenę Amerikos ša
lyje, dainos autoriai niekur
nerado brangesnių ir gra
žesnių kalnų, klonių ir miškų,
kaip Lietuvoje. Poetas B.
Brazdžionis sulaukė Išlaisvi
nimo dienos ir dažnai ją ap
lanko. Gaila, kad kompozito
riui nebuvo lemta jos sulaukti.
Jo palaikai ilsisi tarp 'svetimų
kalnų'".
Reikia pažymėti, kad iš
leista tik 250 egzempliorių.
Gaunama Lietuvos muzikų
draugijoje, Gedimino pr. 32-2,
2001 Vilnius, Lietuva. Knygos
kaina — 1 5 litų.
Ed. Š u l a i t i s

G r a ž i a s d o v a n a s , laimėji
m a m s "Draugo" vasaros šven
tėje, gavome iš Algirdo ir Sta
sės Didžiulių, Augustino ir
Marijos Pranskevičių, ir Patri
cijoj Kamarauskas. Ačiū. kad
puikiais laimikiais papildėte
laimėjimų stalą.
Illinois Lietuviu respubli
k o n ų lygos m e t i n ė gegu
ž i n ė sekmadienį, rugpjūčio 24
d., pavėsingame Pasaulio Lie
tuviu centro Lemonte sode.
Pradžia 12 vai. Kviečiami visi.
Bus daug grjžusių iš apsilan
kymų Lietuvoje — gera proga
"išgirsti apie vėliausius įvykius
ir nuotaikas tėvynėje.

„Žibure'io" — lietuviškos Montesaori mokyklėlė* auklėtiniai lį rudeni isvyke pasirinkti moliu
gų. Iš kairės: Aliukas ir Sigutė Lapinskai, Tomas Slaptys, Viktoras Jutas, Kristė Lapkutė ir
Rita Kušeliauskaitė.
Nuotr. Lydos Budriame*

V e n t ė s Rago J ū r ų skau
t ė s iš Rako stovyklos svei
kina ..Draugo" redakciją.
Iš R a k o stovyklavietės
pasisako linksmai stovyklauKuršių Marių jubiliejinės
jančio< ir visos pasirašo at
stovyklos skautai, sveikinda
siųstame laiškelyje. Nuošir
mi „Draugo"' redakciją, pridėjo
džiai įvertiname jų sveiki
50 dol. auką. Esame nuo
nimą o savo ruožtu stovyklos
širdžiai dėkingi ir linkime
vadoves sveikiname, kad ska saulėtų bei dainingų stovykli
tina jaunimo dėmesį lietu nių dienų. Lai visi laužai
viškai spaudai. Gero vėjo vi skaisčiai liepsnoja!
soms!

Alfonsą Pažiūrienė, Agoura, CA, ankstyvesnius 700 dol.
įnašus Draugo fonde papildė
su šimtine, a.a. vyro Vlado
Pažiūros atminimui. Labai
dėkojame.
Amerikos Lietuvių tau
t i n ė s sąjungos rengiamas
iškilmingas Tautos šventės
minėjimas įvyks rugsėjo 7 d.,
sekmadienį, Jaunimo centre.
Programoje: vėliavų pakėli
mas Jaunimo centro sodelyje,
pamaldos t. Jėzuitų koply
čioje, aukuro uždegimas bei
gėlių padėjimas prie Liasvės
kovų paminklo. Pagrindinis
minėjimas bus Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje su invokacija, akademine ir menine da
limi. Čikagos ir apylinkių
lietuviai prašomi rezervuoti
šią datą dalyvavimui mūsų
valstybės Tautos šventėje. Po
iškilmių ruošiami pietūs Jau
nimo centro kavinėje. Visi
kviečiami kartu pabendrauti.

Adtuntojo s k y r i a u s v a d o 
v ė l i o „Lituanika" laidai iš
sibaigus, LB Švietimo taryba
išleido kitokio turinio vadovėlį
„Skaitiniai aštuntam skyriui".
Netrukus bus paruoštas ir
pratimų sąsiuviny s.
Vadovėlis išleistas mokslei
vius supažindinti su lietu
viškojo rašto istorija. 1997-iais
metais švenčiamos dvejos žy
mios sukaktys: Lietuvos mo
kyklos 600 m. ir Pirmosios lie
tuviškos knygos 400 m. sukak
tis. Su Martyno Mažvydo „Ka
tekizmo prasti žodžiai" prasi
deda lietuviškas raštas: tai
pirmasis prabilimas į lietu
vius spausdintu žodžiu.
Vadovėlyje yra grožinių kū
rinių gausus rinkinys. Lite
ratūriniai tekstai vieni ilges
ni, kiti trumpesni. Mokytojai
turėtų individualiai parinkti
medžiagą ir pritaikyti savo
mokinių sugebėjimams. Moky
tojo pareiga padėti mokiniui
pajusti tai, kas gražu, kas jau
dina, mokyti grožėtis lietu
višku žodžiu, jo skambesiu.

Bronius N a i n y s sekma
dienį, rugpjūčio 10 d., tuoj po
„Draugo" a d m i n i s t r a c i j o 
šv. Mišių, PL centro salėje, Le
je
galima įsigyti įdomią vaiz
monte, papasakos savo įspū
dajuoste
su Skersnemunės,
džius apie pirmą kartą Vil
Veliuonos,
Raudonės, Jurbar
niuje įvykusį K Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimą. ko apylinkių vietovaizdžiais.
Bus užkandžiai ir kavutė. Visi Vaizdajuostė visai nauja, ge
kviečiami atvykti ir pasiklau rai pagaminta, tinka ir pa
syti. Pranešimą ruošia LB Le- tiems, ypač iš tų vietovių kilu
siems, pasigrožėti ir kitiems
monto apylinkės valdyba.
parodyti. Kaina tik 20 dol., —
tai daug pigiau, negu kelionė j
Tradicinės
ateitininkų
Lietuvą patiems savo akimis
Studijų d i e n o s Darbo šven
tas vietoves pamatyti.
tės savaitgalį — rugpjūčio 29 Lietuvių T a u r a g e * k l u b a s
rugsėjo 1 d., vyks „Dainavoje"
(Manchester, Michigan). Daly Čikagoje, Vilniaus krašto lie
Kiny. K;\\> -. stovyklaujančių
Cikjgf* •k.mtiĮ.-čių „Kuršiu M.iriovauti norintieji prašomi regis tuvių mokykloms paremti, per
.mini
Rurokienė
ir n« Shirlev Amsveik;;t.i rnpinosi medicinos seserys
truotis pas Vakarę Valaitienę, „Vilnijos" draugiją aukojo 300
I >» i f; • n e .
dol.
.,.; Vlado Žukausko tel. 773-776-1561.

S.m. gegužes 10 d. Jaunimo centre buvo suruoštas Čikagos lit. mokyklos linksmavakaris. Nuotraukoje — gru
pelė šio renginio svečių. Iš kairės: Zigmas Mikužis, JAV Atstovų rūmų narys Bobby Ruah (D-lat Distr), mo
kyklos vedėja Jūratė Dovilienė, Joe Kulys, Marytė Utz ir Aušra Padalino.
Nuotr. A. Staaiulio
VARGONŲ DIRBTUVĖS
SUKAKTIS

IŠ ARTI IR TOLI
ALRK MOTERŲ
S-GOS 47 SEIMAS
Amerikos Lietuvių Romos
katalikių moterų sąjungos 47tasis dvimetinis suvažiavimas
vyks 1997 m. rugpjūčio 21-23,
42-ros kuopos globoje, Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos mokyk
los patalpose, 1433 Hamilton
Ave., Grand Rapids, Michi
gan. Nakvynės yra parūpintos
Days Inn of Grand RapidsDowntown viešbutyje,
310
Pearl Street NW, telefonas
616-235-7611. Paskutinis toks
suvažiavimas Grand Rapids
mieste buvo 1985-ais metais.
Yra suplanuota įvairi ir įdomi
programa su išvykomis.
Registracija ir susipažini
mas su vaišėmis prasidės 4
vai. po pietų Days Inn vieš
butyje ketvirtadienį, rugpjūčio
21 d. Penktadienio, rugpjūčio
22 d., programa prasidės 8
vai. ryto šv. Mišiomis š v . Pet
ro ir Povilo bažnyčioje, po to
bus pusryčiai ir visos dienos
posėdžiai. 6 vai. vakare, neto
limame Rockford miestelyje
esančioje Antano ir Ritos
Astrų sodyboje, bus vakarienė,
laužas, dainos. Šeštadienį bus
trumpa ekskursija Grand Ra
pids mieste ir pasivažinėjimas
laivu Michigano ežere prie
Grand Haven miestelio. Va
kare 5 vai. bus šv. Mišios ir po
jų užbaigimo pokylis su kon
certu Šv. Petro ir Povilo para
pijos patalpose. Kviečiame vi
sus dalyvauti pokylyje ir
koncerte (ne vien tik at
stoves).

Trumpą žodį apie trėmimais
pradėtą genocidą ir reikšmė
šio minėjimo tarė Bruno Innus
— Latvių organizacijų Tary
bos pirm. Montrealyje.
Choras sugiedojo 4 giesmes.
Po to buvo kalbamos maldos,
paskaitytos lietuvių, estų ir
latvių dvasiškių, sugiedoti ati
tinkami valstybių himnai. So
lo pagrojo vargonėliais estas
K J. Raudsepp, smuikininkas
latvis A. Gutmanis. Baigta
Kanados himnu ir visų palai
minimu.
b.
MIRĖ LIETUVOS GARBĖS
KONSULAS AUTRAIJJOJE
Rugpjūčio 3 d. Melbourne,
po sunkios ligos mirė žymus
Australijos visuomenės veikė
jas, Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas
Australijoje
Kęstutis Jonas Lynikas.
K. J. Lynikas gimė 1924
birželio 13 dieną Burniškių
kaime, Lazdijų rajone.
Velionis buvo garsus Aus
tralijos pinigų saugos specia
listas.

/- -

z A.a. O n o s Šimkuvienės
pirmąsias mirties metines
minint, šv. Mišios už jos sielą
bus aukojamos rugpjūčio 11
d. 7:30 vai. r y t o Švč. M. Ma
rijos G i m i m o bažnyčioje.
E l e n a F i l e k s u dukra Bi
rute kviečia draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose Mi
šiose ir kartu pasimelsti už
Apie dalyvavimą suvažiavi a.a. Onutės sielą.
me ar pokylyje koncerte pra
(sk)
šoma pranešti Gražinai Kamantienei, tel. 616-791-7333,
z A. a. R o ž ė s Mačemiefaksas 616-791-7888.
n ė s atminimui Pranas Mačer
Džiugu būtų, jei kiekviena nis paaukojo $1,000 Lithuakuopa atsiųstų savo atstoves. nian Mercy Lift. Nuoširdžiai
Grand Rapids 42-ra kuopa yra dėkojame ponui Mačerniui už
pasiruošusi visas mielai pri gausią auką, žmonos atmini
mui. Reiškiame gilią užuo
imti. Laukiame!
jautą.
OJE.
M O N T R E A U O BALTAI
PAMINĖJO BIRŽELIO
TRĖMIMUS

Birželio 14 d. estų Ev. Liute
ronų Šv. Jono šventovėje Montrealyje vyko ekumeninis trijų
Baltijos valstybių 1941 m. Sibirinių masinių trėmimų pra
džios minėjimas.
Šventovė Marcil Ave., buvo
pilna. Apie 200 dalyvių, sus
toję pasitiko po uždegtą atmi
nimų žvakę nešančius: kun.
Kazimierą Ambrasą, SJ, kuni
ge Rasma čaune ir kun. Heino Laaneots. Prie altoriaus
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybių vėliavos buvo per
rištos juodais kaspinais ir at
minimo žvakės padėtos šalia
jū-

Paminklų restauravimo val
dyba, vėliau persiorganizavusi
į Respublikinį kultūros pa
minklą restauravimo vienetą,
1972 m. įkūrė Vilniaus var
gonų dirbtuvę. 1991 m. dirb
tuvė tapo savarankiška vals
tybine įmone, o 1994 m. —
uždaryta akcine bendrove.
Bendrovei nuo pat pradžios
vadovauja Rimantas Gučas.
Vargonus intonuoja — Ber
nardas Vasiliauskas. Dirb
tuvėje gaminamos visos var
gonų dalys. Dirbtuvė, švęsda
ma savo 25 metų sukaktį di
džiuojasi atnaujinusi daugiau
kaip 10 senų, istorinių var
gonų: Kauno arkikatedros
bazilikos, Šiluvos, Tytuvėnų,
Kėdainių, Panevėžio. Naujus
vargonus pastatė: Vilniaus
universitete, Muzikos akade
mijoje, Nidos, Kernavės ir ki
tose bažnyčiose. Patys di
džiausi vargonai įrengti Kau
ne Švč. Trejybės bažnyčioje.
Todėl ir vargonų muzikos sa
vaitė toje bažnyčioje buvo pra
dėta vargonininko Gedimino
Kviklio koncertu.

z A J I Kaziui Krivickui,
Clarks Summit PA, mirus, jo
atminimą pagerbdami draugai
aukojo Lietuvos našlaičiams:
dr. Gintarė Gečys ir George
Akerley — $50; Sofija ir Juo
zas Kalinauskai $40; dr. Nancy ir dr. Terry Singer $30; Julia Danta $25; Mr. ir Mrs.
Romas Tautkus $10. Našlai
čių vardu reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų globos" komite
t a s 2711 W. 71 8U Chicago,
IL 60629.
(sk)

z TRANSPAK
praneša:
„Gegužės 1-ą dieną bendra
Lietuvos valstybės skola už
(sk) sienio valiuta buvo 4,797 mili
jardo litų (1.199 milijardo JAV
z „Saulutė", Lietuvos vaikų doleriųj), pranešė Lietuvos fi
globos būrelis dėkoja už aukas nansų ministerija. Bendra val
padėti našlaičiams, vaikams stybės skola užsienio valiuta
su negalia bei daugiavaikėms šių metų gegužės 1 dieną su
šeimoms
Lietuvoje: Nrjolė darė 12.7% bendro vidaus pro
Kersnauskaitė $20, Jane Ye- dukto ir 36.3% šalies metų ek
sinowski $480 tęsia dviejų sporto". Pinigai, siuntiniai
mergyčių
metinę
paramą, ir komercinės siuntos į Lie
Maisto
siuntiniai.
Westinghouse North America tuvą.
(Elaine Timco, Lafayette, CA) TRANSPAK, 4545 W. 63 S t ,
$70 a.a. Phil Mescher atm., C h i c a g o , IL 60829. Tel. 773Marčia ir Barry Schnipp 838-1050.
(Oviedo, FL) $25 ».a. Phil
(sk)
Mescher atminimui. Labai
ačiū! „Saulutė", 41$ Weidner R4L, BulCalo Grove, EL
60088, teL (847) 687-7848
arba (847) 841-3702. TAXID
#36-3003338.

(sk)

