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Valdantieji ir opozicija 
palankiai vertina prezidento 

darbą 
V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS, 

— Seimo konservatorių, 
LDDP bei Socialdemokratų 
frakcijų seniūnai palankiai 
vert ina prezidento Vaido 
Adamkaus vadovavimo valsty
bei šimtadienį, tačiau įžvelgia 
ir kai kurių klaidų. 

Konservatorių frakcijos se
n iūnas Arvydas Vidžiūnas 
spaudos konferencijoje pirma
dienį pasidžiaugė, kad V. 
Adamkų labai palankiai verti
na visuomenė ir j is laikomas 
moraliniu autori te tu. 

A. Vidžiūnas prisipažino ne
sitikėjęs, kad prezidentūra ir 
prezidentas taip greitai „at
sistos ant kojų". „Matau, kad 
Lietuvos politiniame gyve
nime jau nelieka sričių, kur jo 
nuomonės nereikėtų paisyti", 
sakė j is . 

Pasak A. Vidžiūno, per 
šimtą dienų V. Adamkus pasi
rodė „kaip t ikras politikas", 
sugebantis derinti skirtingas 
nuomones ir galintis vakarie
t iškus valdymo metodus per
kelti į Lietuvos politines reali
jas . 

Tačiau konservatoriaus ne
tenkina „visuomeninis" prezi
dento patarėjų s ta tusas . „Pre
zidento patarėjai pagaliau turi 
mesti visuomenininkų statu
są, nes prezidentūra nėra vi
suomeninė organizacijų aso
ciacija", pažymėjo jis. 

Keli įtakingi patarėjai prezi
dentūroje di rb a visuomeni

niais pagrindais. 
A. Vidžiūnas taip pat pagei

dauja, kad prezidentūros tar
nautojai užtikrintų politikų 
privačių pokalbių su preziden
tu konfidencialumą. 

Kitoje spaudos konferenci
joje LDDP frakcijos seniūnas 
Česlovas Juršėnas tai pat pa
lankiai įvertino V. Adamkaus 
prezidentavimo šimtadienį. 
J is pasidžiaugė, kad preziden
to institucija per trumpą lai
kotarpį tapo „atskira valdžios 
šaka su savo nuomone ir pozi
cija ir atsvara Seimo valdžiai". 

Daugiausia kritikos V. 
Adamkaus atžvilgiu spaudos 
konferencijoje išsakė Social
demokratų frakcijos seniūnas 
Aloyzas Sakalas. 

Nors jis palankiai įvertino 
tai, kaip V. Adamkus naudoja
si jo kaip prezidento įga
liojimais, tačiau smarkiai kri
tikavo Valstybės saugumo de
partamento vadovo Jurgio 
Jurgelio atleidimą ir Mečio 
Laurinkaus paskyrimą \ šį 
postą. Jo vertinimu, tai buvę 
„visiSkai nepagristi" veiksmai. 

Pasak A. Sakalo, M. Lau
rinkus, vadovaudamr - VSD 
1991-1922 metais, finii. ii su
žlugdė šios tarnybos darbą. 

Socialdemokratų vadovo 
taip pat netenkina tai, jog V. 
Adamkus, parinkdamas kan
didatūras į svarbiausius val
stybės postus, nesikonsultuoja 
su politinėmis partijomis. 

Naujasis saugumo vadovas žada 
veikti pagal Konstituciją 

Vi ln ius , birželio S d. <E!ta-
BNS't — Prezidentas Valdas 
Adamkus žada skirti didelį 
dėmesį Valstybes saugumo de
par tamentui (VSD). J is tikisi, 
kad naujasis šios įstaigos ge
neralinis direktorius Mečys 
Laurinkus užtikrins efektyvų 
VSD darbą. 

Pirmadienį prezidentas ap
silankė VSD būstinėje ir pri
s ta tė depar tamento darbuoto
jams naująjį vadovą, kuris 
šias pareigas eiti oficialia: 
buvo paskirta* birželio 3 die
ną. 

Lietuvos vadovas akcentavo, 
kad Seimas ir vyriausybė ski
ria per mažai dėmesio Saugu
mo depar tamentu i . J i s viliasi, 
kad ateityje to dėmesio bus 
daugiau, o Įstatymuose de
klaruojamas VSD sta tusas ati
tiks jo kasdienę veiklą. 

Prezidentas taip pat tikisi. 
kad Seimas atsižvelgs į VSD 
poreikius ir, t iksl indamas šių 
metų valstybes biudžetą, skirs 
j am daugiau lėšų. 

„Man labai rūpi šis labai 
svarbus depar tamentas . Ti
kiu, kad nuo šios dienos sau
gumo darbe prasideda nauja 
epocha — efektyvaus ir nau
dingo darbo valstybės labui 
epocha. Mano dėmesys bus 
nuolatinis", tvirtino V. Adam
kus žurnalis tams po susitiki
mo su VSD darbuotojais. į 
kurį žiniasklaidos atstovai ne
buvo jleisti. 

Pasak prezidento, maždaug 
pusvalandį už t rukusiame su
sitikime su darbuotojais kal
bėjo tik jis. M. Laurinkų.-- ir 
buvęs VSD generalinis direk
torius Jurgis Jurgelis . „Patys 
depar tamento darbuotojai bu
vo labai san tū rūs ir nepa
norėjo pasidalinti savo minti
mis ar kokiais nors pageidavi
mais", sake V. Adamkus. 

Naujasis VSD vadovas Me

čys Laurinkus žada stiprinti 
žvalgybą, kontržvalgybą ir 
valstybės ekonominių pa
grindų apsaugą. Jis sakė. kad 
jo vadovaujamas VSD visuo
met vadovausis Konstitucija, 
nebus politizuotas ir veiks 
profesionaliai bei pabrėžė bū
tinybę atitikti ES ir NATO 
reikalavimus ir kalbėjo apie 
ketinimus prašyti didesnio fi
nansavimo tarnybai bei siūlyti 
kai kuriuos VSD įstatymo pa
keitimus. 

Kai kurie VSD darbuotojai 
sake. kad naujojo vadovo 
požiūris „nuteikia optimistiš
kai", jog bus įveikta pastarojo 
meto tarnybos stagnacija. 

M. Laurinkus, kuriam dabar 
47-eri. dalyvavo kuriant val
stybės saugumą 1990 m. ir 
buvo pirmasis jo vadovas. 

Po paskyrimo vadovauti 
VSD jis atsisakė Seimo nario 
įgaliojimo bei žadėjo sustabdy
ti narystę konservatorių parti
joje. Seime jis priklausė kon
servatorių frakcijai ir vado
vavo Užsienio reikalų komite
tui. 

* Lie tuvos k a r i š k i u s i r 
po l i c in inkus drabužiais ir 
apavu ateityje iš esmės aprū
pins vietos gamintojai. Leng
vosios pramones įmonių aso
ciacija ne kartą kritikavo vals
tybinius užsakymus, kuriuos 
daug brangiau atlieka užsie
nio įmonės, o vietos pramonė 
apeinama. Premjeras Gedimi
nas Vagnorius paprašė Krašto 
apsaugos bei Vidaus reikalų 
ministerijas pateikti informa
ciją, kiek ir kokių lengvosios 
pramonės gaminių (vietos ir 
užsienio'jų sistemos instituci
jos pirko ar numato pirkti šie
met. Jos kartu su Ūkio bei Fi
nansų ministerijomis taip pat 
įpareigotos iki birželio 15 d. 
pateikti vyriausybei siūlymus 

North Carolina. Lietuvos kariai dalyvauja JAV. N'orth Caroiina valstijoje, vykstančiose NATO ir bendradarbių 
pratybose :,Cooperative Osprey*. Drauge su kolegomis iš trijų NATO valstybių — JAV, Kanados ir Nyderlan
dų— bei dvylikos „Bendradarbiavimas vardan taikos" programos valstybių karybos įgūdžių dviejų savaičių pra
tybose semiasi Klaipėdos 7-ojo dragūnų pamario gynybos bataliono būrys, vadovaujamas vyresniojo leitenanto 
Antano Kavaliausko. 

Nuotr.: Žygiuoja Klaipėdos dragūnai. (Elta) 

Lietuvos vyriausybės delegacija 
atvyko į JAV 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 
— Pirmadienį ūkio ministro 
V. Babiliaus vadovaujama de
legacija atvyko į Vašingtoną, 
kur susitiks su JAV bendrovės 
„Williams International Com-
pany" vadovybe, dalyvaus dvi
šalėse ekonominėse konsulta
cijose, susitiks su Amerikos 
verslininkais. 

Antradienį įvyksiančios dvi
šalės konsultacijos susijusios 
su sausio 16 dieną trijų Balti
jos valstybių ir JAV pa
sirašyta Bendradarbiavimo 
chartija. 

Birželio 10 dieną V. Babi
liaus vadovaujama delegacija 
„Riggs" banke susitiks su JAV 
bankininkais ir veslininkais. 
Ūkio ministras ir Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros 
generalinė direktorė Geno
vaitė Jakševičienė skaitys 
pranešimus ir atsakinės į 
klausimus. 

zuojami mūsų susitarimai ir 
kokie bus tolesni 'VV'illiams' 
žingsniai. Svarbiausia - aš no
riu sužinoti, kaip išaugs mūsų 
įmonių galingumai, kokie jų 

strateginiai planai, nes mūsų 
tikslas — ne šiaip parduoti, o 
išvystyti gamybą", sakė V. Ba
bilius. J is teigė, kad jokių 
sprendimų JAV nebus priim
ta. V. Babilius, be to, nori 
pasižiūrėti į „Williams" valdo
mas panašias įmones JAV. 

Siūlomas referendumas 
dėl merų ir seniūnų rinkimų 

Vilnius, birželio 8 d. (Elta) 
— Dešimties asliicnų grupė, 
vadovaujama Seimo nario Ra
mūno Karbauskio, nori suren
gti referendumą dėl savivaldy
bių merų ir seniūnijų vadovų 
tiesioginių rinkimų. Trečia
dienį Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) spręs, ar išduoti 
šiai iniciatyvinei grupei gy
ventojų parašu rinkimo lapus. 

Jeigu iniciatyvinei grupei 
per tris mėnesius nuo parašų 
rinkimo lapų išdavimo pasi
sektų surinkti 300,000 gyven
tojų parašų, referendumui bū
tų pateiktos dvi nuostatos, ku-

Tą pačią dieną V. Babilius ; r i o s b u t ų įtrauktos į Vietos sa-
Vašingtone susitiks su ben
drovės „WilHams", ketinančios 
investuoti į Lietuvos naftos 
įmones „Mažeikių nafta", B ū 
tingės nafta" ir „Naftotiekis". 
vadovais. 

Ūkio ministras tikisi, kad 
„Williams" supažindins jį su 
verslo planu. 

^Jie turėtų pateikti verslo 
planą, kokiu būdu bus reali-

vivaldos įstatymą — „savival
dybių merai renkami tiesio
giai savivaldybes gyventojų 
savivaldybių tarybų rinkimų 
meta" ir „seniūnijų seniūnai 
renkami tiesiogiai seniūnijos 
gyventojų savivaldybių tarybų 
rinkimų metu". 

R. Karbauskis sakė, kad 
sprendimas surengti referen
dumą buvo priimtas prieš ke-

Prezidentas atsisakė pasirašyti 
įstatymą 

Vilnius, birželio 8 d. (Elta) kitus įstatymus kuriais jau 
— Prezidentas Valdas Adam
kus atsisakė pasirašyti Val
stybinio ir savivaldybių turto 
valdymo, panaudojimo ir dis
ponavimo juo įstatymą, bet 
negrąžins jo Seimui pakartoti
nai svarstyti. Tokiais atvejais 
dokumentą turi pasirašyti ir 
oficialiai paskelbti Seimo pir
mininkas. 

Prezidento nuomone. įsta
tymas neapibrėžtai reglamen
tuoja valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo ir naudojimo 
tvarką, sąlygas bei abstrakčiai 
apibūdina valstybės ir savival
dos institucijų įgaliojimus šio
je srityje. 

Pabrėžta, kad priimtame 
įstatyme yra daug nuorodų į 

del pirkimų iš vietos gaminto
jų, kurie būtini krašto apsau
gos ir policijos žinyboms. ,Eita 

yra nustatytos šimtinės val
stybinio ir savivaldybių turto 
valdymo panaudojimo ir dis
ponavimo juo normos. Todėl 
abejojama, koki' yra Valstybi
nio ir savivaldoių turto val
dymo, panaud'-irno įstatymo 
paskirtis. 

Be to, prezidentas mano. 
kad įstatymas seaiškiai api
brėžia, kaip teis škai traktuoti 
privačias investicijas į valsty
bei priklausančius pastatus 
bei kitą turtą. V. Adamkus 
įsitikinęs, kad investuotojui i 
valstybinį turtą "uri būti atly
ginami nuostoli i, kai tas tur
tas privatizuojamas ne inves
tuotojo arba investuotojui turi 
būti sudarome- lengvatines 
sąlygos privatizuoti šį turtą. 

ra jau ie^*- atv^iįe kai 
prezidentas V.. . lamkus ;iepa-
sirašo. bet ir nesustabdo par
lamento priimtu įstatymų. 

lias savaites įvykusiame Vals
tiečių partijos tarybos posėdy
je. Jis mano, kad nereikia ati
dėlioti sprendimo dėl merų ir 
seniūnų tiesioginių rinkimų. 
.,1999 metų pabaigoje prasi
dės 2000 metais įvyksiančių 
savivaldybių rinkimų kampa
nija, tada jau nebebus laiko 
organizuoti referendumus ar 
priiminėti sprendimus", įsi
tikinės jis. 

Parlamentaras tvirtina, 
kad daugelis Lietuvos žmonių 
yra už vietines valdžios vado
vų tiesioginį rinkimą, todėl jis 
tikisi nesunkiai surinkti rei
kalingą parašų kiekį. 

Per tris mėnesius surinkus 
300,000 gyventojų, remiančių 
referendumo idėją, parašų, re
ferendumas turi būti sureng
tas ne vėliau kaip per 90 die
nų. Referendumo nuostata lai
koma priimta, jeigu už ją bal
suoja ne mažiau kaip pusė vi
sų įregistruotų rinkėjų. 

Besipriešinusių 
okupacijoms šeimų 

nariams bus 
skiriama parama 
Vilnius, birželio 4 d. «BNSJ 

— Lietuvos Seimas ketvirta
dienį pritarė siūlymui nusta
tyti vienkartinę valstybės pa
ramą žuvusių pasipriešinimo 
1940-1990 metų okupacijoms 
kovose karių savanorių ir 
laisvės kovų dalyvių šeimoms. 

Įstatymo projektą Seimui 
pateikė socialinės apsaugos ir 
darbo viceministras Rimantas 
Kairelis, projektą svarstys 
Seimo komitetai ir frakcijos. 

Pasak R. Kairelio. tokia 
vienkartine parama galėtų 
pasinaudoti maždaug 8,500 
šeimų. 

20,000 htų būtų išmokėta 
ginkluoto pasipriešinimo daly
vių, žuvusių kovos lauke ir 
suėmimo metu. nuiud - i r 
. . etu ii 

teistų mirties bausme ;r (vyk
džius mirties bausmę, šeimų 

Lietuva kviečia Rusiją 
bendradarbiauti 

Kara l i auč ius , birželio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatą; 
šią savaitę tęsia pastangas su
aktyvinti regioninį bendradar
biavimą su Rusija. 

Lietuvos URM Politikos de
partamento direktorius Vy-
gaudas Ušackas ir ambasado
rius Belgijoje Dalius Čekuoiis 
pirmadienį Karaliaučiuje pra
dėjo susitikimus su šios Rusi
jos srities atstovais, kuriuose 
svarstomos santykių perspek
tyvos. 

Lietuvos diplomatai susiti
kimuose su srities administra
cijos, Dūmos atstovais ir Rusi
jos URM atstovybės darbuo
tojais domėjosi nuomone apie 
tolesnį bendradarbiavimą, 
Lietuvai nuo liepos 1 dienos 
perėmus pirmininkavimą Bal
tijos jūros valstvbių tarybai 
(BJYT). 

Ambasadorius D. Čekuoiis 
vadovauja specialiai Lietuvos 

delegacijai, kuri pradeda pir
mininkavimą BJVT. 

V. Ušackas po dviejų dienų 
susitikimų Karaliaučiuje to
liau vyks į Sankt Peterburgą, 
Rusija), kur trečiadienį pirmą 

kartą susirinks Siaurės ir Bal
tijos valstybių bei Rusijos už
sienio reikalų ministerijų poli
tikos departamentų direkto
riai. 

Lietuva ne kartą yra tvirtai 
pasisakiusi už Rusijos įtrau
kimą į ateities Europos saugu
mo architektūrą, panaudojant 
šiam tikslui jau veikiančias 
regionines organizacijas. 

Prezidentas Valdas Adam
kus praėjusią savaitę ..apsk
ritojo stalo" saugumo politikos 
forume Švedijoje pareiškė, 
kad Lietuva jau yra numačiu
si „konkrečių žingsnių akty
viau įtraukti Rusiją į Baltijos 
jūros valstybių bendradarbia
vimą". 

Auga susirūpinimas dėl 
mažamečių įvaikinimo Izraelyje 

Vilnius , birželio 6 d. (BNS: 
— Konsultacines vaiko rei
kalų tarybos prie preziden
tūros vadovė Giedrė Žilin
skienė ketina nagrinėti, ar 
Lietuvos tarnybos. įvaiki
nančios vaikus užsienyje, ne
pažeidžia tarptautinių reika
lavimų. 

G. Žilinskienė iš Seimo vice
pirmininko Romualdo Ozolo 
gavo per pastaruosius dvejus 
metus Izraelyje įvaikintų lie
tuviu vaiku sąrašus, o juos 
išnagrinėjusi pastebėjo, kad iš 
19 per 1996-1997 metus iš 
Lietuvos išvežtu vaiku tik vie
nas buvo įtrauktas į dokumen
tus, pagal kuriuos b< globiu^ . 
vaikus gali įsivaikinti ir lietu
viu šeimos. 

Pasak jos. turint galvoje, 
kad tarp Izraelio ir Lietuvos 
yra dideli kultūrų ir religijų 
skirtumai, pagal tarptautine 
Hagos vaikų teisiu konvenciją, 
toks įvaikinimas nerekomen
duojamas. 

„Lietuva ir Izraelis neturi 
tarpvalstybines sutarties, to
dėl yra apsunkintas grįž
tamasis ryšis, sunku gauti in
formaciją apie įvaikintų vaikų 
likimus", sakė G. Žilinskienė. 

Jai didelį nerimą keiia tai, 
kad į Izraelį buvo išvežti labai 
maži vaikai — nuc kelių 
mėnesių iki poros metų, o 
būtent tokio amžiaus vaikus 
labiausiai nori įsivaikinti Lie
tuvos šeimos, neretai kelis 
metus stovinčios eilėje tokiai 
teisei gauti. „Susidaro įspūdis, 
kad tie vaikai ir nebuvo 
siūlomi Lietuvos šeimoms 
įvaikinti", pažymėjo ji. 

G. Žilinskienė žada išsa
miau išnagrinėti su tarptauti
niu įvaikinimu susijusius do
kumentus ir pagalbos kreiptis 
i Seimo vicepirmininką R 
Ozoią, Seimo Vaiko ir šeimos 
komisiją bei į prezidentą 
Valdą Adamkų. 

Dabar Lietuvoje už įvaiki
nimą atsakinga Respublikine 
vaikų teisių apsaugos tarny
ba. G. Žilinskiene mano, kad 
šią problemą galėtų spręsti 
naujai įkurta įvaikinimo agen
tūra, kurios veikla būtų 
griežtai kontroliuojama. 

1996 metais užsienyje buvo 
įvaikinti 79 vaikai iš Lietuvos. 
1997 metais — 108. Dabar 
siūloma įsivaikinti 322 vaikus 
iš įvairių Lietuvos vaikų glo
bos namų. 

Lietuvoje — „revoliucinės 
propagandos" organizacija 

Vilnius , birželio 8 d. 'BNS> 
— Savaitgalį Vilniuje neti
kėtai apsireiškė lig šiol dar 
nežinoma ir negirdėta „revo
liucinės propagandos Lietu
voje organizacija". 

Sekmadienį Jakšto ir Bea
tričės gatvėse gyventojai pa
stebėjo išklijuotus teroristinio 
pobūdžio atsišaukimus. 

Lapeliuose rusų kalba „re
voliucinės propagandos Lietu
voje organizacija" skelbė, jog 
analogiška organizacija veikė 
Prancūzijoje ir 1974 m. sukilo 
prieš teisėsaugos pareigūnus, 
atiminėjo iš jų ginklus. 

Po šio sukilimo organizacija 
buvo išblaškyta ir dabar neva 
atgyja Lietuvoje. 

Lapeliuose rusu kalba 
kviečiama apiplešinėti ir žu 
dyti policijos pareigūnus ir ati
minėti jų ginklus. Kitame 
lapelyje rusų kalba šlovinama 

nariams. 
Kitu. ž r '•' *o ; -

nkluoto 
dalyvių šeimoms butų išmokė
ta po 15.000 arba 7,500 litų. 

revoliucija ir darbininkų val
džia. 

Policijos pareigūnai nuo 
tvorų, stulpo ir nuo statomos 
kavinės lango nuplėšė tris te
roristinio pobūdžio atsišauki
mus. 

Vilniaus miesto antrojo poli
cijos komisariato komisaras 
Viktoras Balionis sake. jog per 
pastarąjį dešimtmetį nieko 
panašaus nėra matęs. Teisin
gumo ministerijoje sake. jog 
tokio pavadinimo organizacija 
Lietuvoje neįregistruota ir su 
prašymu įregistruoti nesi
kreipė. 

Kas ragino susidoroti su 
teisėsaugos pareigūnais, aiški
nasi Vilniaus miesto proku
ratūra. 

KALENDORIUS ~ 
Birželio 9 d Šv. Efre-

mas. Bažnyčios mokytojas 
'306-373 Sirijoje): Felicijus, 
Mnksimijonas. Gintas. Ginte. 

Birželio 10 d.: Liutgarda. 
Diana. Margarita, Va in iu i 
Vingaile. 
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Į DRAUGAS, antradienis, 1998 m. birželio 9 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS" 
KRŪTŲ VĖŽIO PRIEŽASTYS IR 

DIAGNOZAVIMAS 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Krūtų vėžys pamažu, bet 
pastoviai, kas metai didėja. 
Apskaičiuota, kad šiais metais 
daugiau negu 180,000 moterų 
susirgs krūtų vėžiu ir apie 
44,000 jų mirs. Krūtų vėžiui 
išsivystyti yra keletas prie
žasčių. Svarbiausias veiksnys 
tai senas amžius. Juo ilgiau 
moteris gyvena tuo didesnė 
galimybė susirgti krūtų vėžiu. 
90 metų moteriai galimybė su
sirgti vėžiu yra 11%. Antras 
veiksnys tai šeimos vėžio ligos 
istorija. Jeigu motina, sesuo 
arba motinos seserys sirgo , 
krūtų vėžiu, tai tokiai dukrai 
galimybė susirgti vėžiu yra 
didelė. Trečia priežastis tai 
dažnai atsirandantys, kad ir 
nepiktybiniai, įvairūs krūtų 
augliai. Ketvirta —moteriški 
hormonai ir penkta — aplin
kos tarša ir radiacija. Anksty
va diagnozė ir chirurgija tai 
yra patikimi būdai išvengti 
vėžio mirtinų pasekmių. An
kstyvam diagnozavimui daug 
padeda reguliarūs krūtų fizi
niai tikrinimai ir mamogra-
mos. Nepaisant, kad mamo-
gramos gali anksti parodyti 
besivystantį vėžio auglį, jų 
vartojimas sukėlė ginčus. Kai 
kurie gydytojai sakė, kad 
mamogramos vyresnėm negu 
50 metų moterims yra gera 
priemonė vėžio nustatyti, bet 
jaunesnėm negii 50 metų 
amžiaus moterims mamogra
mos vėžio nustatymui netin
ka, nes tokiame amžiuje jos 
nėra patikimos. Tokiame 
amžiuje, pagal juos, moteris 
užtenka tikrinti tik fiziniai, 
apčiupinėjant krūtis. Šiam 
ginčui spręsti 1963 metais 
New= Yorko valstijoje buvo 
padaryta studija su 62,000 40-
64 metų amžiaus moterų. 

Pusė tos grupės moterų buvo 
tikrinamos tik fiziniai, ap-
čiupinėjant krūtis, o kita pusė 
buvo tikrinama tik mamo-
gramomis be fizinio krūtų 
apžiūrėjimo. Po dešimt metų 
moterys, kurios buvo tikrina
mos tik mamogramomis, 
turėjo 305 mažiau mirimų 
negu tos, kurios buvo tikrina
mos tik krūtų apžiūrėjimu. 
Bet mirtingumas sumažėjo tik 
tų moterų, kurios buvo 50 
metų amžiaus arba vyresnės. 
Jokio skirtumo nebuvo rasta 
pas moteris, kurios buvo 40 
iki 49 metų amžiaus. Todėl 
daugelis vėžio tyrinėtojų 
tuomet sakė, kad moteris tik
rinti jaunesnes negu 50 metų 
mamogramomis neverta, už
tenka jas tikrinti tik fiziniai. 

Maždaug po 30 metų Kana
doje 1992 metais buvo praves
ta kita panaši plati studija, 
kuri irgi parodė, kad jau
nesnėm negu 50 metų mote
rims mamogramos neduoda 
papildomos naudos. Amerikos 
Valstybinis vėžio institutas 
pritarė jų idėjai, bet naujos 
studijos parode, kad šiuo metu 
krūtų vėžys yra pirmaujanti 
mirties priežastis tarp 40 iki 

49 metų amžiaus moterų. 
Tame amžiuje krūtų vėžys 
būna ypač piktybinis ir greitai 
plečiasi. Jis gali būti mažas ir 
neapčiuopiamas, bet gali 
anksti ir greitai išsiplėsti vi
same kūne. Yra apskaičiuota, 
kad ateinančiais metais 40-49 
metų amžiaus moterų mirs 
daugiau nuo krūtų vėžio negu 
nuo kitų ligų. Paskutinės sta
tistikos rodo, kad moterys, ku
rios turi vėžį, miršta 18% 
mažiau, jeigu jos pradeda tik
rintis mamogramomis, turė
damos 40 metų. Jeigu krūtų 
vėžys auga ir plečiasi jaunų 
moterų tarpe greičiau, tai 
todėl jas ir tikrinti mamo
gramomis reikia dažniau. 
Švedų studijos rodo, kad tos 
jaunos moterys, kurios buvo 
tikrinamos mamogramomis 

kas dveji metai, pas jas buvo 
rasta dukart daugiau vėžio 
auglių išsivysčiusių laikotar
pyje tarp mamogramom tikri
nimo. Todėl 40 metų moteris 
reikia mamogramomis tikrinti 
ne kas dveji metai, bet kas 
metai. Šių studijų įtakoje Ame
rikos Senatas pernai, 1997 
metais, sukvietė vėžio ligų ek
spertus ir, išklausęs jų nuo
monės, paragino Valstybės vė
žio institutą, kad išleistų po
tvarkį, jog 40 metų turinčios 
moterys turėtų tikrintis ma
mogramomis kas metai. Tuo 
tarpu vyresnės negu 50 metų 
amžiaus būtų tikrinamos kas 
dveji metai. Penkiasdešimt 
metų amžius yra laikoma apy
tikrė menopauzės riba. 

Kanadoje moterys, sulauku
sios 50 metų, gauna Kanados 
valdžios laišką, kviečiantį jas 
tikrintis mamogramomis, ku
rios būna daromos kas dveji 
metai. 

Statistiniai duomenys rodo, 
kad 3/4 vėžio auglių būna 
diagnozuoti mamogramomis. 
Kai kurios moterys vengia 
mamogramų, bijodamos rent
geno spindulių. Mamogramai 
vartojamas rentgeno spindu
lių kiekis yra toks mažas, kad 
nesudaro pavojaus sveikatai. 
Mamogramų technika šiuo 
metu yra gerai ištobulinta ir 
gali parodyti gana mažą vėžio 
auglį degtuko galvutės dydžio, 
bet apie 10% vėžio auglių, ku
riuos galima pirštais ap
čiuopti, mamogramos kartais 
neparodo, todėl, prieš darant 
mamogramą, gydytojas priva
lo moterį patikrinti, ar ji netu
ri apčiuopiamų auglių, ir po to 
siųsti mamogramos tyrimui. 

Yra gydytojų, manančių , kad 
mamogramos jaunesnėm negu 
50 metų moterims klaidingai 
parodo mažus, nepiktybinius 
auglius ir todėl jaunos mote
rys be reikalo būna operuoja
mos. Teisybė, kad jaunų mo
terų mamogramos yra mažiau 
patikimos negu 50-ties metų 
moterų. Jaunų moterų krūtų 
audiniai būna tankesni, todėl 
sunkiau pastebėti vėžio auglį. 
Moterų 40-ties metų amžiaus 
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krūtyse nepastebėtų auglių 
būna apie 15%, tuo tarpu pas 
vyresnes negu 50 metų nepa
stebėtų auglių būna mažiau. 
Mamogramos negali nustatyti 
vėžio auglio piktybingumo, to
dėl pastebėti augliai būna 
pašalinami chirurginiai, ne
paisant, ar jie yra piktybiniai, 
ar ne. Pašalintas auglys būna 
tikrinamas patalogo. Jeigu 
randama, kad auglys yra pik
tybinis, tai cirurgas gali daryti 
mastektomiją. Apie 45 procen
tams moterų 40-49 metų 
amžiaus, kurių pašalinti aug
liai būna patalogo diagnozuoti 
kaip „duetai carcinoma in 
situ", būna daromos mastekto-
mijos. „Duetai carcinoma in 
situ" nėra labai pavojinga liga. 
Jos atveju užtenka išpjauti tik 
patį auglį, nedarant mastekto-
mijos. Bet žodis carcinoma 
gąsdina tiek pacientą, tiek gy
dytoją, tokiu atveju apie ketu
riasdešimt penkiems procen
tams moterų būna pašalinama 
krūtis. Netekti krūties jaunai 
moteriai yra didelė trauma. 

Vėžys yra komplikuota liga 
ir gydytojai dar ne visai žino, 
kaip jį gydyti. Sustabdyti be
siplečiantį vėžį galima tik 
anksti jį atpažinus ir išope
ravus, bet ir tai ne visada pa
vyksta. Kai kuriais atvejais, 
kad ir .mažų, ir anksti pa
stebėtų, vėžio auglių ląstelės 
būna pasklidusios po visą 
kūną dar prieš operaciją. 
Žmogaus kūno atsparumas 
vėžiui nėra visų vienodas. Kai 
kurie vėžiai plečiasi greitai, 
kiti lėtai, o tas priklauso nuo 
vėžio piktybingumo ir žmo
gaus imuniteto. 

Krūtų vėžio diagnozavimui 
dar yra vartojami ir kitokie 
būdai, kaip, pavyzdžiui, ultra-
saund MRI, biofield egzami
navimas ir stereostatinė biop
sija. Biofield egzaminavimas 
remiasi tuo, kad kiekviena 
gyva, kūno ląstelė sukelia 
elektrinius impulsus. Vėžio 
ląstelių impulsai būna skirtin
gi nuo gėrybinės kilmės auglių 
ląstelių impuslų. Todėl pri
dėjus biofield egzaminavimo 
aparatų prie auglį turinčios 
krūties, galima atskirti, ar 
auglys yra piktybinis, ar ne. 
Šie tyrimai dar nėra visiškai 
ištobulinti, bet tikimasi, kad 
už penkerių ar dešimties metų 
jie bus patikimi. 

Stereostatinė biopsija tai 
yra adatos biopsija, kai adata 
būna įsmeigta į auglį ir iš
trauktos auglio ląstelės būna 
tikrinamos mikroskopu. Šis 
biopsijos metodas yra tuo ge
ras, kad pacientei nereikia 
chirurginės intervencijos. 

Amerikoje gana daug krūtų 
vėžiu sergančių moterų yra 
Long Island, New Yorko val
stijoje. Moterys, išgyvenusios 
40 metų Long Island, turi 4 
kartus didesnę riziką susirgti 
krūtų vėžiu. Manoma, kad 
Long Island aplinkos tarša 
daro įtaką į vėžio atsiradimą. 
1994 metų New Yorko sveika
tos departamento studija pa
rodė, kad po klimakterinio lai
kotarpio moterys, kurios kada 
gyveno Long Island, turėjo 
62% didesnę rizika susirgti 
krūtų vėžiu, negu gyvenusios 
tos valstijos kitose vietovėse. 
Manoma, kad Longs Island fa
brikų cheminiai junginiai, 
patekę į vandenį būna vėžio 
atsiradimo priežastimi Prieš 
20 metų buvo plačiai vartoja
mas DDT chemikalas. DDT 
yra karcinogenas. Jis, patekęs 
į kūną, išsilaiko nepakitęs 
apie 20 metų, vėžiui išsi
vystyti irgi užtrunka apie 
dvidešimt metų. 1992 metais 
iš 100,000 moterų, gyvenusių 
Long Island krūtų vėžiu sir^o 
117, tuo tarpu kitose New 
Yorko vietovėse sirgusių vėžiu 
skaičius buvo žymiai mažes
nis. Havajuose 1981 metais iš 
100.000 sirgo 80 moterų, n 

Lietuvoje 1987 metais sirgo 44 
moterys. 

(Bus daugiau) 

Praėjusį sekmadienį buvo švenčiama Švč. Tre jybes šventė . Ypač dideli a t 
laidai vyksta Gervėčiuose,, lietuviškoje Gudijos salelėje. Šįmet , ka ip i r 
ankstesnia is metais, Vilniuje veikiantis Gervėčių k lubas , subūręs iš to 
krašto kiliusius taut iečius , suruošė į Švč. Tre jybės a t la idus maldingąją 
kelionę. Pe r iškilmingas Mišias Gervėčių bažnyčioje giedojo Vilniaus a r 
kikatedros didysis choras. Pamaldų m e t u ap l ink bažnyčią vyko 
iškilminga procesija. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

GYVYBES GYNIMO 
DIENA 

Balandžio 26 d. Domeika
voje, šalia statomos Lietuvos 
Kankinių bažnyčios, buvo ati
dengtas paminklas negimusiai 
gyvybei atminti (autorius 
Adolfas Teresius). Šios idėjos 
iniciatorius — „Už gyvybę" 
sąjūdžio rėmėjas, Domeikavos 
klebonas Robertas Skrinskas. 
Gyvybės gynimo dienos mi
nėjimas prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias aukojo vysk. V. 
Michelevičius, kun. V. Jalins
kas ir kun. R. Skrinskas. Per 
pamokslą kun. V. Jalinskas 
pabrėžė, kad pernai Lietuvoje 
padaryta 60,000 abortų, ir šis 
paminklas turėtų priminti, jog 
žmogų būtina saugoti nuo pat 
jo prasidėjimo momento. Pa
minklą atidengė Kauno rajono 
meras Donatas Jankauskas, o 
pašventino vysk. V. Michele
vičius. Ganytojas priminė, kad 
dabar didžiosiose tautose par
duodama daugiau karstų nei 
lopšių; tokios tautos yra 
mirštančios. Ypač tai aktualu 
mažytei Lietuvai. „Tegul šis 
paminklas bus susimąstymo 

vieta", — sakė vyskupas. Šia
me renginyje dalyvavo LKDP 
ir Seimo nariai Kazimieras 
Kryževičius, Povilas Katilius. 
Susirinkusiems dainavo ir gie
dojo Domeikavos seniūnijos ir 
Domeikavos bažnyčios vaikų 
chorai. 

VYSK. S. 
TAMKEVIČIAUS IR 

MONS. A. SVARINSKO 
SUĖMIMO SUKAKTIS 

Gegužės 5 d. Žemės ūkio 
rūmuose Kaune Lietuvos tau
tininkų sąjungos Kauno sky
rius paminėjo Tikinčiųjų tei
sių gynimo katalikų komiteto 
(TTGK) narių kun. A. Svarins
ko ir kun. S. Tamkevičiaus 
teismo proceso 15-ąsias me
tines. 1983 m. Vilniuje sovieti
nis teismas už antitarybinę 
veiklą nuteisė A. Svarinską ir 
S. Tamkevičių kalėti griežto 
režimo lageryje. 

Minėjime kalbėjęs A.A. In
tas apžvelgė „LKB Kronikos" 
ir TTGK veiklos reikšmę ir 
įtaką dvasiniam tautos atgi
mimui. 1972 m. pradėta leisti 
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„LKB Kronika" užsienio lietu
vių buvo išversta į anglų, is
panų, prancūzų kalbas ir pla
tinama 138 valstybėse. Iš jos 
pasaulis sužinojo apie lietuvių 
ryžtą kovoti dėl tikėjimo 
laisvės. Savo prisiminimais 
apie saugumiečių vykdomas 
kratas, tardymus ir persekioji
mus pasidalijo buvęs TTGK 
narys kun. A. Keina. Jis taip 
pat prisiminė visą savo gyve
nimą kovai už Bažnyčios ir lie
tuvių tautos teises paskyru
sius kun. J. Zdebskį ir kun. B. 
Laurinavičių, vysk. J. Stepo
navičių. Minėjime skambėjo 
Politinių kalinių sąjungos cho
ro atliekamos dainos. 

ĮSTEIGTA GEROJO 
GANYTOJO PARAPIJA 

Kauno arkivyskupas metro
politas S. Tamkevičius, atsiž
velgdama į Kauno miesto sie
lovados reikmes, 1998.04.28 
dekretu Nr. 773 atskyrė nuo 
Šv. Antano parapijos teritori
jos dalį ir joje įsteigė Kauno 
Gerojo Ganytojo parapiją. 
Šiaurės riba: Savanorių pr. 
(nuo Kovo 11-osios g.), auto
strada iki Ateities plento; pie
tinė riba: Biruliškių g., 
Elektrėnų g., Pramonės pr., 
Draugystės g. (iki žiedo); va
karinė riba: Kovo 11-osios g. 
(iki Savanorių pr.). Laikinai 
šv. Mišios sekmadieniais bus 
aukojamos Dainavos vidu
rinėje mokykloje. Iki tol, kol 
bus pastatyta laikina bažnyčia 
ir įkurta parapijos raštinė, 
teisė laidoti ir teikti visus sak
ramentus palikta Šv. Antano 
parapijos kunigams. 

STOVYKLA ŽELVOS 
VAIKŲ IR JAUNIMO 

CENTRE 

ŽelvOs vaikų ir jaunimo cen
tre Didžiąją savaitę (balandžio 
6-10 d.) vyko Aštuntoji dvasin
gumo ir meno stovykla, kurio
je dalyvavo 120 vaikų iš Gie
draičių dekanato parapijų. 
Panašios stovyklos Želvos 
vaikų ir jaunimo centre vyk
sta 2-3 kartus per metus. 
Šiemetinė stovyklos tema bu
vo „Pažink savyje Dievo dova
nas ir ugdyk jas". Piešimo, 
keramikos, drožybos, giesmių 
būreliuose vaikai mokėsi me
no priemonėmis atskleisti sa
vo santykį su Dievu. Didįjį 
Penktadieni stovyklos daly
viai ejo Kryžiaus kelią Želvos 
gatvemis.sustodami ties tomis 
sodybomis, kurių gyventojams 
reikia ypatingos Dievo pagal
bos. Prie Kryžiaus kelio prisi
jungė ir miestelio gyventojai. 
Stovyklos dvasios vadas-buvo 
Giedraičių dekanas kun. Pe
tras Avižienis. Būreliams va
dovavo E. Štrumaitė, A. Za-
lanskas, V. Vaitkevičienė, B. 
Zalanskaite. Talkino Lietuvos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hictofy H*a, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surte 310 

Napervtlle. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave . 
Tower 1. Surte 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tat. (630) 435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supenor, Soite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

TeJ. 708-638-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4847 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su INorthwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kaną. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tol. 708-422-8260 

DR. L PĖTREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory HHte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 S i Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susrtanmą 

Pirmad. 3v.p.p.-7vv.,antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketviri. 1 -3v.p.p. 
penktad. ir SeStad. 9v.r.-l2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC. 
Specialybe - Vidaus hgų gydytojas 

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

Tai. 773-566-7756 
Valandos pagal susrtanmą 

aukštųjų mokyklų studentai 
J. Verbutė, S. Kandratavičius, 
D. Savickaitė, E. Nariūnaitė, 
Vilniaus seminarijos klierikas 
B. Augaitis. 

Kaišiadorių vyskupijos Gie
draičių dekanato Želvos šei
mos centras, vadovaujamas 
dekano kun. P. Avižienio, Ga
vėnios laikotarpi užbaigė ren
giniu „Būkite tokio nusistaty
mo, kaip Jėzus Kristus" (Fil 
2,5). Buvo surengtas susitiki
mas su VPU Tikybos katedros 
vedėja doc. A. Stasiulevičiūte 
ir tikybos specialybės stu
dentėmis, diskutuota apie ver
tybes šeimoje. 
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PRASIDĖJO KARIŲ 
PRATYBOS 

Camp Le j eune , North Carol ina 

KPT. DR. ARŪNAS BANIONIS 

Vėlai birželio 2 d. naktį į 
Cherry Point JAV jūrų 
pėstininkų (Marines) oro bazę 
atskrido du 747 keleiviniai iš 
Rhein-Maino Oro bazės, 
Frankfurte. Atvyko kareiviai 
ir stebėtojai iš 13 buvusių 
Rytų bloko valstybių, kurios 
dabar dalyvauja „Partnerystė 
taikos labui" programoje. Da
lyvauja kariai iš 3 NATO val
stybių: Olandijos, Kanados ir 
JAV. Tarp jų atvyko būrys iš 
Lietuvos: tai 7-is Dragūnų 
Pamario gynybos batalionas, 
kuris yra dislokuotas Klai
pėdoje. Būrio vadas vyr. Įeit. 
Antanas Kavaliauskas. Būrio 
skaičius — 42. Atvyko ir trys 
spaudos atstovai: Kristina 
Sprindžiūnaitė, atstovaujanti 
žurnalui „Laima" ir vokiečių 
leidžiamam laikraščiui „Bal-
tische Rundscau", grandinis 
Renata Karpaitė, atstovaujan
ti anksčiau minėtam batalio
nui ir Tadas Dambrauskas, 
atstovaujantis Krašto apsau
gos ministerijos leidžiamam 
žurnalui „Karys". Atvyko ry
šių karininkas, 7-o Dragūnų 
pamario gynybos bataliono 
štabo kuopos vadas kapt. Va
lerijus Serelis. 

Oro uoste lietuviai kariai 
perėjo muitinę, iškrovė bagažą 
ir ginklus. Lietuviai susidūrė 
su kai kada perdėtu JAV jūrų 
pėstininkų budrumu. Kpt. 
Serelis pastebėjo, kad nebuvo 
parūpinta, apsauga, perve
žant ginklus į tolimą Camp 
Lejeune bazę. Tuo tarbu JAV 
jūrų pėstininkai nepamiršo 
patikrinti visų karių kupri
nes, o narkotikų ieškoti iš
mokytas šuo apsiuostė visas 
ginklų dėžes ir kitą bagažą. 
JAV jūrų pėstininkai sureaga
vo į kapitono Serelio pastabą 
ir galiausiai ginklai buvo 
pervežti su ginkluota apsau
ga. 

Birželio 3 d. Camp Lejeune, 
JAV jūrų pėstininkų (Ma
rines) bazėje, įvyko „Coope-
rative Osprey 98" taikos palai
kymo pratybų atidarymas. 
Šiose pratybose dalyvauja ka
riai iš 13 valstybių, kurios 
priklauso NATO sukurtai 
sąjungai „Partnerystė taikos 
labui" (Partnership for Peace). 
Kartu su partneriais dalyvau
ja NATO kariai iš Olandijos, 
Kanados ir JAV. Šios pratybos 
tęsis tris savaites ir dalyvaus 
daugiau kaip 2,000 karių. Lie
tuvai atstovauja septintasis 
pamarių dragūnų būrys iš 
Klaipėdos, kriam vadovauja 
vyr. ltn. Antanas Kavaliaus
kas. Kiti Partnerystės kariai 
atvyko iš Albanijos, Bulgari
jos, Estijos, Gruzijos, Kazak-
stano, Kirgiztano, Moldovos, 

Lenkijos, Rumunijos, Ukrai
nos ir Uzbekistano. 

Atidarymo ceremonijos buvo 
nepaprastai įspūdingos. Virš 
parado aikštės perskrido JAV 
jūrų pėstininkų F-18 naikintu
vai, AV-8 vertikalaus pakilimo 
puolamieji lėktuvai bei įvairūs 
sraigtasparniai . Jeigu neuž
teko triukšmo, buvo iššauta 
daug „tuščių" sviedinių iš 
didelių patrankų. Grojant or
kestrui, visi kariai įžengė į 
parado aikštę po išrikiuotais 
pa t rankų vamzdžiais. 

Pagrindinę kalbą pasakė vy
riausias JAV Atlanto sąjungos 
(Supreme Commander, U.S. 
Atlantic Command) vadas ad
mirolas Haroldas Gehmanas. 
Savo kalboje admirolas pa
brėžė, kad „Partnerystė taikos 
labui" organizacija nėra „pasi-
ruošiamoji mokykla" NATO 
narystei. Minėjo irgi, kad 
daug čia dalyvaujančių valsty
bių netur i jokio noro bet kada 
įstoti į NATO. Šios valstybės 
žino, kad iš jų ateityje gali 
būti reikalaujama dirbti kartu 
su NATO pajėgomis. Admiro
las da r pridėjo, kad „Part
nerystė taikos labui" yra tik 
pirmas žingsnis užtikrinti, 
kad tokios misijos sėkmingai 
pasisektų. 

Į at idarymą buvo pakviesti 
karo ministrai iš daugybės 
valstybių bei gynybos atsto
vai. Tarpe jų buvo Lietuvos 
karinių pajėgų atstovas, gyny
bos a tašė iš Lietuvos ambasa
dos Vašingtone, majoras Val
demaras Sarapinas. Po ati
darymo kariai iš visų valsty
bių išvyko į pratybų laukus 
ruoštis ateinančioms užduo
tims. Klaipėdos dragūnai bus 
bendroje kuopoje su lenkais ir 
JAV jū rų pėstininkais. Kartu 
su lietuviais pratybų laukuose 
bus du vertėjai iš JAV Karinių 
pajėgų, kpt. (dr.) Rimas Janu
šonis ir vyr. serž. Deivis Bliu-
jus . 

Norintys daugiau sužinoti 
apie Cooperative Osprey 98 
pratybas, gali pasižiūrėti pa
ruoštą Interneto „tinklo pus
lapį". Puslapio adresas: www.-
co98.iimef.u8mc.mil Paspau
dus lietuviškos vėliavos myg
tuką, bus randama daugiau 
informacijos bei nuotraukos 
apie lietuvių karius ir susisie
kimas su kitais lietuviškais 
Interneto puslapiais. Jau yra 
įrengtas elektroninis paštas 
šioms pratyboms. Šis adresas 
yra pfplithuania@yahoo.com 

• 1934 m. rugpjūčio 11 d. 
lenkų valdžia Vilniaus krašte 
uždare lietuviška* mokyklas 
Strūnaičio, Laulėnų, Naujų 
Šamynių ir Mykolavo vietovėse. 
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Danutė Bindokienė 

Vienalytė, vienakalbė 
valstybė 

Lietuvos kariai praktikuoja kovos pozicijas. 

NAUJI NERAMUMAI 
ŠIAURINIAME KAUKAZE 

E. RINGUS 
Tie neramumai, vykstą De-

gistane, prasidėjo gegužės 21 
d. Apie juos Amerikos žinia-
sklaidoje beveik nieko nebu
vo, turbūt todėl, kad žurna
listai yra užsiėmę prezidento 
aferų aiškinimu ir atominių 
ginklų sprogdinimu Indijoje 
bei Pakistane. 

Apie Dagestano respubliką, 
esančią į šiaurę nuo Čečė
nijos, prie Kaspijos jūros va
karinio pakraščio, girdėjome 
iš Amerikos laikraščių ir ypač 
iš pranešimų prieš keletą 
metų. Vienas įvykis buvo 
stebimas keletą dienų, kai 
čečėnas S. Radujev su poros 
šimtų partizanų būriu okupa
vo ligoninę Dagestano terito
rijoje ir paėmė daugybę 
įkaitų. Jo būrys atlaikė stip
rius rusų dalinius, parodė tų 
dalinių nemokšiškumą, ne
pasidavė. Rusai buvo priver
sti leisti čečėnų sunkvežimių 
virtinei su įkaitais netrukdo
mai išvykti į Čečėniją. įkaitus 
paliekant prie sienos. Dabar
tinis Čečėnijos prezidentas 
(Ičkerijos) viceprezidentas 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad jie visiškai remia dages-
taniečių pastangas atsikraty
ti Maskvos jungo, kuris šiuo 
metu pasireiškia per jai pak
lusnius Dagestano valdžios 
pareigūnus. Čečėnijoje .gan 
dažnai vyksta pasitarimai 
Kaukazo tautų atstovų, kvie
čiančių visas tautas susijung
ti į vieną islamišką vienetą 
kovai su Maskva. 

Kai Amerika apie į vykius 
Dagestane nieko neskelbė. 
tai Rusijos spauda smarkiai 
reagavo, smulkiai aprašyda
ma susikirtimus tarp su
kilėlių, vietinės policijos ir iš 
Maskvos atsiųstų dalinių. 

Viskas prasidėjo gegužes 20 

d. naktį, kai policija sustabdė 
mašiną su čečėniškais nu
meriais. Keliautojai atsišau
dė, nukovė vieną policininką 
ir kelis sužeidė. Maža to, 
jiems pavyko prasimušti ir 
pasislėpti pas Dagestano at
stovą Rusijos Dūmoje. Šalia 
atstovo gyvena jo brolis, ku
ris yra islamiškos santarvės 
pirmininkas. J jų namus pri
sirinko gfcrai ginkluotų pa
sekėjų. Kitą rytą Machac-
kaloje — sostinėje — susi
būrė kelių tūkstančių žmonių 
minia. Parlamento rūmai bu
vo užpulti, vidaus įrengimai 
sudaužyti, telefoniniai ryšiai 
su sostine nutraukti, visi tar
nautojai išvyti laukan. 

Kad išvengtų didesnių ne
ramumų, policija sustabdė 
judėjimą į sostinę, o kiti dali
niai ir atsiųsti iš Maskvos 
omoniečiai aklai uždarė sieną 
su Čečėnija. Jelcin ats iuntė 
Vidaus reikalų ministrą su 
instrukcijomis sukilimą sku
biai likviduoti. Aišku, sukili
mas buvo likviduotas, bet jo 
pasekmės toli gražu ne. 

Parlamentų rūmų puolimas 
jau antras kar tas po peres-
troikos. Maskvos valdžios pa
reigūnai bando kaltinti eko
nominius sunkumus respubli
koje, jie netiki, kad Dagesta
nas bus antra Čečėnija. Tuo 

tarpu kaimyninių respublikų 
ir Vakarų politologai galvoja 
kitaip. -Jie primena žodžius, 
pasakytus 1997 m. Dagesta
no atstovo spaudos koferenci-
joje: „Jeigu Čečėnijoje 1997 
m. vyko kovos dėl nepriklau
somybės, tai vėliau jos isla
mišką įgijo charakterį. Šian
dieną da^estaniečių veikla 
jau nuo pradžios įgijo isla
mišką judėjimą. Aš numatau 
panašius judėjimus visame 
Kaukaze ir kitose respubli

kose". J tokį įspėjimą dėmesio 
neatkreipti Maskva negali 
Beliko tik klausimas, kaip 
tokį judėjimą sustabdyti tai
kiu būdu. Kad jėgos panau

dojimas yra pavojingas, pa
rode karas su Čečėnija. Maža 
kibirkštis gali sukelti didelį 
gaisrą. O tas gaisras vos 
neįvyko. Pagal Dagestano vi
daus reikalų ministrą, 
kažkoks asmuo, dėvintis po

licininko uniformą. bandė 
nušaut i Dagestano atstovą į 
Dūmą, bet buvo laiku pats 
nušautas . Šitą įvykj bandoma 
aiškinti, kaip provokaciją. 
Kas buvo tas asmuo dar 
neišaiškinta. 

Maskva yra labai susirūpi
nusi šiais neramumais, todėl 
sudarė naują skyrių Kaukazo 
reikalams, kuris prilygsta mi
nisterijai. 

* L i e t u v o s vy r i ausybė 
n u t a r ė įsteigti gynybos atašė 
pareigas Lietuvos ambasadoje 
Vokietijoje, nes ši valstybė yra 
strategiškai svarbi Lietuvos 
bendradarbė saugumo ir gyny
bos srityje bei įtakinga NATO 
valstybė. Bendradarbiavimo 
su Vokietijos gynybinėmis 
struktūromis šių metų plane 
yra numatyti 34 renginiai Lie
tuvoje ir Vokietijoje. Vokietija 
j a u yra akreditavusi Lietuvoje 
savo gynybos atašė, kuris nuo
lat gyvena Rygoje. 

* L ie tuvos k a r i n i ų jūrų 
pa jėgų fregata .Aukštaitis" 
ketvirtadienį išplaukė daly
vauti tarptautiniuose moky
muose „Baltops". Pirmoji mo
kymų dalis vyks Baltijos jūros 
vakarinėje dalyje bei Lenkijos 
Gdynės ir Vokietijos Rostoko 
jū rų uostuose. Karinių jūrų 
pajėgu štabo viršininkas ko
mandoras Vytautas Urbas 
pranešė, jog kasmečiuose mo
kymuose dalyvaus 53 laivai, iš 
kuriu trys — povandeniniai, 
taip pat kelios dešimtys įvai
rių tipų orlaivių. 

Šiandien, be abejo, jau nėra 
mūsų planetoje valstybės, ku
rioje visi gyventojai kalbėtų 
viena vienintele kalba. Ypač 
žmonių maišymasis pagausėjo 
Antrojo pasaulinio karo metu, 
kai pabėgėliai pasklido po visą 
pasaulį. Tačiau ir pokario me
tais žmonija nenustygsta vie
toje, del ekonominių, politinių, 
asmeninių a r kitų priežasčių 
nuolat keliaudama iš vieno 
krašto į kitą, įsitikinusi, kad 
,,ten gera, kur mūsų nėra" — 
tad būtina tą laimių, galimy
bių ir gėrio kraštą bet kokio
mis priemonėmis pasiekti... 

Galbūt niekur kitur nera
sime tokio margo tautybių, 
kalbų, kultūrų ir rasių mišinio 
kaip JAV-se. Nuo pat Ameri
kos atradimo buvo tikima, kad 
įai kraštas, kuriame visi gali 
išsitekti, kar tu gyventi, dirbti, 
kurti, neprarasdami savo tau
tinės tapatybės. Tvirtinimai, 
kad JAV yra ..katilas, ku
riame visas ateivių individua
lumas ištirpsta", buvo ir yra 
mitas, nors imigrantus su juo 
supažindinti stengdavosi ir 
oficialūs, ir neoficialūs šalti
niai, kartais net primygtinai, 
net įkyriai, kai pasigirsdavo 
ne anglų kalba, kai ateiviai 
nesuskubdavo įšokti į tą „tir
pinimo katilą". 

Sunku pasakyti, kuomet 
švytuoklė nusviro į priešingą 
pusę ir laisvame krašte įsi
vyravo dar laisvesne pažiūra į 
visa, kad laikas užgesinti ugnį 
po tuo „tirpinimo katilu", o 
dvikalbiškumas, ar net dau
giakalbiškumas, yra net do
rybė. Tačiau dvikalbiškumo 
antrasis sandėris tereiškė is
panų kalbą, kuri pradėjo 
skambėti daugelyje įstaigų, 
verslo įmonių, net mokyklose. 
Gausėjant legalių ir nelegalių 
imigrantų iš Meksikos skai
čiui, gausiau reiškėsi ir tas 
anglų-ispanų kalbos „dvikal
biškumas" 

Daugiau negu vienos kalbos 
mokėjimas suteikia žmogui 
ypatingą įžvalgumą — įveda į 
kitos tautos žmonių pažinimo 
gelmes, kurios tepasiekiamos, 
bendraujant jų gimtąja kalba. 
Tačiau kiekvienas asmuo, sa
vanoriškai pasirinkęs pasto
viai apsigyventi svetimame 
krašte, turi jausti pareigą pri
sitaikyti prie jo visuomeninių, 
socialinių ir kitų kasdienybės 
aspektu. Vienas svarbiausių
jų — išmokti gyvenamojo 
krašto kalbą, nereikalaujant, 
kad vietiniai gyventojai mo
kytųsi kiekvieno ateivio kal
bos ir tik ta kalba jam teiktų 
įvairias pa >laugas. 

Tai nereiškia, kad reikia at
sisakyti savo tautinės tapa
tybės — kalbos, papročių, tra
dicijų — tačiau visiškai igno
ruoti, ar net niekinti, gyvena

mojo krašto vertybes yra įžū
lu. Kiekvienam lietuviui tas 
nesunku suprasti , kai Lietu
voje atsargiai dedamos pa
stangos artėti prie dvikalbiš
kumo (ar net trikalbiškumo): 
lenkams reikalaujant teisių 
valstybinėse ar savivaldybės 
įstaigose susikalbėti lenkiš
kai, o rusams tvir t inant , kad 
Baltijos kraštuose jie diskri
minuojami dėl vietines kaibos 
nemokėjimo. 

Mums tuojau peršasi klau
simas, kodėl rusai, atvežti į 
Baltijos valstybes sovietų 
okupacijos metais ir pasilikę 
gyventi, okupacijai bei sovieti-
jai nusibaigus, turėję daug lai
ko išmokti lietuviškai, ar lat
viškai, ar estiškai, nepasi-
stenge tai padaryti? Tuo tarpu 
lenkai apskritai neturi jokio 
teisinio pagrindo nepriklauso
moje Lietuvos Respublikoje 
tikėtis, kad valstybinė — lie
tuvių — kalba užleistų vietą 
jų šovinizmui. Didesnį rūpestį 
kelia kai kurių Lietuvos vy
riausybės pareigūnų nuo
monė, kad vis dėlto vertėtų 
prisiderinti prie šių mažumų 
reikalavimų ir „palengvinti" 
jų kasdienybę. įvedant dvikal-
biškumą. Ar tas pasitarnautų 
Lietuvai, net nesvarstoma. 

Dvikalbiškumas ar daugia
kalbiškumas didžiulėje vals
tybėje, sakykime — Ameri
koje, didelės žalos nepadarys, 
nes visuomeninė, politinė, so
cialinė santvarka pagrįsta ki
tais pagrindais; mažoje — 
kaip Lietuva — suskaldymas 
smulkiomis bendruomenėmis, 
besirūpinčiomis tik savo rei
kalais, o ne visos valstybės ge
rove, gali būti labai^žalingas. 

Antra vertus, ir šiame kraš
te susižavėjimas dvikalbišku-
mu jau pradeda blėsti. Nese
niai vykusiuose balsavimuose 
Kalifornijoje dvikalbiškumas 
mokyklose buvo atmestas, 
nors anksčiau tvirtinta, kad 
tai geriausias būdas įjungti 
angliškai nekalbančius moks
leivius į veiksmingą visuo
menę. Prisiminkime, kad nie
kas netrukdo kitakalbiams 
Kalifornijoje ar bet kurioje ki
toje valstijoje gyvenantiems 
steigti savo savaitgalines mo
kyklas, mokyti vaikus savo 
kalbos, istorijos, papročių, sa
vo kultūros. Lietuviai tai veik
smingai atlieka jau daug 
dešimtmečių. Tačiau reikalau
ti, kad amerikietiškose mo
kyklose būtų nuolaidžiaujama 
kai kurioms mažumoms — 
nelogiška. Vien Kalifornijoje 
gyvena per 50 įvairių tautybių 
žmonių, tad kodėl mokyklose 
įvesta tik ispanų kalba? Ir 
koks ..Babelio bokštas" būtų 
švietimas, jeigu pamokos vyk
tų visomis kalbomis? 
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ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 
ATSAKINGA UŽDUOTIS 

Ištrauka iš ats iminimų k n y g o s 
(Tęsinys) 

I i „Žaliosios rinktinės" part izanu kvarteto 
repertuaro; 

Muzikos autorius nežinomas. 
Partizano Aušrelės žodžiai. 

BOLŠEVIKU ŠMĖKLA SKLANDO 
Bolševikų šmėkla sklando, ritasi žeme 
Ko Europa išsigando, partizanai ne! 
Miškuose narsiai kovoja Lietuvos kariai, 
Apie juos dainas dainuoja mūs tautos vaikai. 

Partizanai šalį gina, 
Laisvę jie parneš. 
Sužydės vėl mūs tėvynė, 
Džiaugsimės ir mes. 

Vėl ateis laimingos dienos, 
Nugalės tiesa, 
Nors dar žvanga pančių plienas, 
Slegia mus kančia. 

Tik neverkim, neraudokim, 
Būkime tvirti, 
Bolševikų nebijokim, 
Juos pasmerks visi! 

Okupantus išvarysim 
Ir stribus su jais, 
Laisvą Lietuvą statysim, 
Žodžiais ir darbais. 

Tik neverkim, neraudokim. 
Būkime tvirti, 
Bolševikų nebijokim, 
Galas jiems arti! 

Ši daina labiausiai patikdavo gyventojams. Visų 
partįjų nebeprisimenu. Užrašiau tik du balsus ir be 
mormorando solo partijoje. 

Partizanas Aušre lė-Vyšniūnas 

Pabaiga 
Vilni'.ijr Lukiški j uk>l"M- VK'i/.f^ 2A <l ĮJ;I mm<to- iltiiiMlo ĮM"iprii'šiniino nkoprint ui M HMO< m^tin*"* 

Nuotr Kitos 
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ŠIĄ VASARĄ — J LIETUVĄ 
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ 

Pereitais metais Lietuvą ap- vaikais ar vargstančioms su 
lankė apie 30.000 svečių iš sveikata. 
užjūrio, dauguma jų — kitų Bet svarbiausia yra atvežti 
šalių lietuviai (iš viso per sie- save, koks žmogus esi. Prie to 
nas pervažiavo per milijoną „savęs" priklauso keli svarbūs 
asmenų). Šiemet sporto žaidy- ir iš pasąmonės bei įpročio 
nems ir dainų šventei, aišku, iškeltini dalykai. 
tikimasi šokėjų, choristų ir 
daugiau lankytojų. 

Per dešimtmetį nuo Lietu
vos Krikšto jubiliejaus, Atgi
mimą. Nepriklausomybės at
kūrimą, daug kas Lietuvoje 
pasikeitė. Žmonės Lietuvą 
lankiusius ar ten gyvenančius 
klausinėja, pasitikrindami, 
kiek per radiją, spaudą ir tele
viziją, laiškuose gautos žinios 
bei įspūdžiai tikslingos — „už
puola" klausimais. 

Sovietų okupacijos metais, 
gerai Lietuvoje prisimena vy
resnieji, giminės iš JAV ir ki
tur savuosius vesdavo į dole
rines krautuves, veždavo vais
tus, reikmenis, drabužius. Li
gi šiandien į Lietuvą keliauja 
įvairi šalpa, parama atstato
moms bažnyčioms, stengiama
si pasirūpinti nusavintom 

1. Sovietinė santvarka grūdo 
tvarką, kurioje tik vienas bū
das kažką daryti, veikti, gal
voti, o tuo tarpu laisvajame 
pasaulyje kūryba, kaita, taikli 
naujovė nuolat vertinama. Ar 
tai būtų architektūra, istorija, 
mokymo būdas (mokyklose pa
grindinė auklėjimo priemonė 
buvo, ir iš dalies tebėra, bai
mė), pažiūros ar elgsena, labai 
svarbu liudyti įvairovę, kitas 
galimybes, kitus būdus įvai
rius klausimus spręsti — poli
tinius, socialinius, kultūri
nius, ekonominius, šeimos, 
bažnyčių ir kt. 

2. Įspūdis apie JAV bei kitas 
šalis užsieniuose (ne tik Lietu
voje) remiasi filmais (pras
čiausi filmai yra pigiausi rody
ti ar vaizdajuostėje įsigyti), te
levizija, spaudoje santrauki-
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nuosavybėm. Šiandien labiau nėmis ir neretai išpūstomis 
žiniomis. Tebėra ir sovietinės 
propagandos nuosėdų, kurios 
išskalbiamos tik nauju, iš 
naujo išgyvenimo kylančiu, 
supratimu ar žiniomis. Žino
ma, apie savo valstybę užsie
niečiai pasakoja kukliai, nelai
kydami besiklausiančius ko
kias prasčiokais — o grynai 
savo patirtį ir supratimą. Be 
to, daug kas išryškėja iš elge
sio, pvz., dėmesys vaikams, 
jaunimui, ligoniui, pagalba se
neliui ar asmeniui su negale. 

3. Kadangi sovietai visas že
miškas kaltes vertė ant JAV ir 
„supuvusių Vakarų", neretai 
užsimenama ar prileidžiama, 
kad taip būtų. Bažnytiniame 
ar religinių klausimų pasau
lyje neretai manoma, kad 
amerikiečiai netikintys, visur 
palaida bala. Iš JAV atvyks
tantiems svarbu atsiminti, 
kad 96% gyventojų išpažįsta 
Dievą, 74% prisirašę prie pa
rapijos, mečetės ar sinagogos. 
Santuokos klausimais svarbu 
žinoti, kad JAV tuokiamasi 
26-27 m. amžiaus (Lietuvoje 
bent 5 m. anksčiau). Vasaros 
dienos Lietuvoje yra proga pa
sidalinti savais įspūdžiais ir 
supratimu apie JAV (ir kitus 
kraštus). Tas pats galioja apie 
daug kitų dalykų, pvz., žemės 
ūkio vedimą, turizmo ugdymą, 
valdiškas tarnybas, knygų 
skaitymą, švietimą bei auklė
jimą, higieną ir sveikatos prie
žiūrą, psichiatrinį bei psicho
loginį gydymą (Lietuvoje per 
metus nusižudo 1,700 — dau
giausia Europoje \ saugumą 
prie vandens (Lietuvoje nus
kęsta 8 kartus daugiau, negu 
JAV, pagal gyventojų skaičių), 
vairavimą (Lietuvoje 14 kartų 
daugiau nukenčiama automo-

klausiama apie 
gatvėje, negu ką 
vežti. 

Pirmas klausimas galėtų 
būti: kokių lauktuvių atvežti: 
Lietuvoje dabar galima visko 
rasti (nors, at_odo, nėra cina
monų skonio kramtomos gu
mos), tik reikia turėti pinigų. 
Lietuvos saldainiai ir šokola
dai vėl labai gražūs ir skanūs, 
tai juos reikėtų parsivežti 
lauktuvių. 

Viena gera gairė yra apsi
žiūrėti Lietuvoje, o vėliau per 
žmones ar siunta atsiųsti. An
tra turėti kišenėje, iš ko šį tą 
pagalbos reikalingiesiems ar 
iš džiaugsmo nupirkti (ir ne
išsigąsti, jeigu pagalbos reika
lingieji pernai Prancūzijoje ar 
Italijoje atostogavo — labai 
svarbu žmonėms prasivėdinti 
po tiek metų sovietinės „glo
bos"). 

O vis dėlto norisi kažką at
vežti. Vaikučiams lipdukai, 
žaislinės knygelės (ypač su 
garsais), kad ir anglų kalba. 
Mėgstantys sportą paaugliai 
domisi Čikagos „Bulis" ko
manda, tai marškinukai, ke
purės ir pan. su atitinkamais 
užrašais visame pasaulyje pa
geidaujami. Laiškams popie
rius — visai ne pro šalį rim
tesniems žmonėms. Avalynė 
Lietuvoje apie 100 litų, kai 
mokytoja uždirba 500; todėl 
vietoje ar vėliau tinka batai. 
Jeigu vaikai bei jaunimas mo
kosi anglų kalbos, gerame 
JAV knygyne pardavėjai pa
taria, kokiam amžiui kokios 
knygos tinka. Lauktuvės visur 
pradžiugina — ir tiksliai nu
taikytos, padeda vargstan
tiems giminėms, ypač sene
liams ir šeimoms su keliais 

Neris Vilniuje. 

bilių nelaimėse, negu Norvegi
joje), pasitikėjimą žmonėmis, 
bendravimo būdą, socialinį 
teisingumą. įstatymais pagrįs
tą valstybę ir teisę, prekybą ir 
verslus, pramonę, ekologiją ir 
bet ką kitą. 

4. Kai sovietinė santvarka 
nuodijo bet kokį bendruome
niškumą, bažnyčios pasidarė 
vieta, kurioje žmonės (priva
čiai) meldžiasi ir negalėjo būti 
parapijų visuotinės (katalikų, 
evangelikų ir kt.) Bažnyčios 
pobūdžiu. JAV-se katalikų 
parapijose itin išvystyta ben
druomenė, visų atsakomybė 
už ją, suaugusių tolimesnis la
vinimasis, žmonių dalyvavi
mas atsakingose pareigose, 
diakonai, eucharistijos dalin
tojai, visas ligonių lankymas. 
Jeigu Lietuvoje lankosi ir ne 
amžiais JAV gyvenantieji lie
tuvių kilmės žmonės, labai 
svarbu liudyti praėjusių imi
grantų kartų parapines bei 
lietuviškas pastangas ir gyve
nimą choruose, teatro rate
liais, spaudoje ir pan. 

5. Lietuvoje nuo Atgimimo 
rašoma ir kartais kalbama 
apie tautinę moyklą. Lietuvoje 
kitaip. Likti lietuviu, ar bent 
Lietuvos kultūrinėje aplinkoje 
bei visuomenėje gyventoju, ne
reikia pastangų. O užsienio 
supratimas apie lietuviškumą 
skirtingas, kai žmonės gyvena 
tarp daugybės tautų nonių. 
Lietuvoje domimasi užsienio 
lietuvių pastangomis lietuviš
kąjį paveldą perduoti jau net 
ketvirtai ir penktai kartai ir 
surasti, kas savita, įdomu, 
brangu. Tas pats uždavinys, 
aišku, laukia Lietuvos, kai 
išeina į pasaulinę tautų bei 
valstybių aplinką: kas iš vis 
lietuviška, kuo galima di
džiuotis, gerbiant kitais tau
tybes ir pan. Lietuvoje ne vi
sada aišku, kas nereikalinga 
svetimybė, ne visada žinoma, 
kas sava ir vertinga (pvz., pa
pročiai). Visada svarbu paliu
dyti užsienio lietuvių gyve
nimą ir veiklą, kuri sovietų 
laikais buvo iškreipta ar neap
rašoma, o gali ką pasakyti 
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apie tai, ką reiškia būti iš Lie
tuvos kilusiam. 

6. Lietuvoje, kaip ir kitur so
vietų užnuodytose valstybėse, 
pradeda atsirasti savanoriš
kos tarnybos pradžia. Kai JAV 
Bažnyčia ir daugybe visuome
ninio gyvenimo remiasi sava
noriška (neapmokama) įsipa
reigojusių tarnyba, svarbu 
įsakmiai liudyti, kad ir kiek 
daroma grynai kitų labui, tuo 
pačiu „pelnint" naudos savo 
vaikams, šeimoms, kitiems in
teresams. 

7. Yra ir visai paprastų da
lykų, kuriuos galima Lietuvoje 
pamokyti, lygiai kaip yra daug 
dalykų, kuriuos svečias ar 
viešnia išmol 'ta. Tenka nuo
latos kukliai mokyti, kad rie
šutų sviestas paprastai neval
gomas tik su duona, bet pirma 
užtepamas sviestas, po jo uo
gienė ar uždedamos rauginto 
agurko riekės. Riešutų svies
tas dažnai su šalpa atkeliauja, 
ir dar nelabai mėgstamas, nes 
valgomas sausas. Jeigu kas 
nors įžiūrėtų riešutų svieste 
svetimybę (o yra be galo mais
tingas indėniškas valgis), nėra 
būtina paminėti anksčiau pri
siimtas amerikietiškas sveti
mybes kaip bulves, pomido
rus, pupas, kakavą, ananasus 
irkt. 

8. Neblogai kelionės kupri-
nėn įsidėti žinių, nes būna 
klausimų apie mokslus užsie
nyje. Atsimintina, kad „sti
pendija" Lietuvoje reiškia ir 
studentišką kišenpinigių pa
šalpą, o JAV iš esmės tik už 
mokslą, ir tai reikia siekti la
bai iš anksto. Naudinga žinoti 
savo apylinkės ar per pa
žįstamus galimybių užsienyje 
mokytis ar tobulintis, kokie 
būtų reikalavimai (kalba, laip
sniai ir kt.). Būna ir klausimų 
apie emigraciją į JAV (ar kitas 
Vakarų valstybes), darbo gali
mybes, pasilikti užsienyje pro
gas. (Pastaraisiais metais apie 
60,000 Lietuvos gyventojų, 
dauguma jaunimas, iškeliavo į 
užsienį. Per tą laiką Lietuvon 
atsikraustė 200 užsienio lietu
vių.) 

9. Užsienyje gyvenantiems 
lietuvių kilmės žmonėms nau
dinga prisiminti, kad Lietu
voje pažiūros į kalbą kyla iš 
kitos kalbininkų srovės (pran
cūziškos, rusiškos) negu ang
losaksų supratimo. Todėl gali
ma tikėtis daug pastabų apie 
netobulus kirčius, prieškarinį 
žodyną. Svarbu ir atsiminti, 
kad Lietuvoje iš anglų kalbos 
Igal ir per rusų kalbą sovieti
niais laikais) pasisavinti žo
džiai neretai ką kitą reiškia, 
negu originalas, pvz., „tentas" 
yra ne palapinė, o tai, kas 
būdavo vadinama „brezentu". 

10. Bažnyčioje, jeigu iš įpra
timo užsienietis priima šv. 
Komuniją rankon, žinotina, 
kad Lietuvoje potvarkis apie 
Komuniją tebėra priešvatika-
ninis. Kai kur kunigas supras, 
kitur gali būti nesusipratimų. 
Tas pats apie kitus papročius 
bei elgesį bažnyčioje, gatvėje, 
muziejuje ir pan. Tai skirtin-
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gos kultūros, kitoks gyveni
mas, nors svečias ar viešnia 
mokėtų vietinę kalbą ir būtų 
tos pačios visuotinės Bažny
čios narys, narė. Lietuvoje 
stengiamasi įvesti išsamesnę 
sakramentams ruošą, tai liu
dijimas apie tokias progra
mas, kaip ir religinius bei sa
vitarpio pagalbos ratelius, yra 
vertingas žodis. Lietuvoje lei
džiama daug religinių knygų, 
kaip ir kitų leidinių, tai ke
lionė namo gera proga atsi
vežtas lauktuves pakeisti nau
jom prekėm (Kaune — Šv. 
Kazimiero knygyną Rotušės 
aikštėje, Vilniuje — Katalikų 
pasaulio Domininkonų g.). 

11. Daug bažnyčių Lietuvoje 
atstatytų, pataisytų. Visgi 
vertėtų pajusti, ką sovietai 
nuveikė, nebent Lietuvoje bū
tų palikta išniekintų bažnyčių 
ateities 'cartoms (kaip V. Eu
ropoje išbombarduotų). Vil
niuje Bernardinų, Šv. Stepo
no, Kaune Šv. Jurgio vertos 
aplankyti. Giminės, pažįstami 
ir kiti žmonės gali pasakoti 
apie savo išgyvenimus Sibire 
(tai tik daroma po Atgimimo 
laikų), miško brolių partizanų 
skaudūs išgyvenimai, tikėji
mas priespaudos laikais ir 
daug kitos patirties priklauso 
ne tik juos patyrusiems, bet 
visai Bažnyčiai ir žmonijai. 
Todėl lankytojas, lankytoja ge
rai daro, jeigu išklauso, iš
klausinėja, aplanko vietas, o 
grįžę namo pasakoja kitiems. 
Gera pažinti šiuolaikinę Lie
tuvos istoriją ir duomenis, 
įspūdžius suderinti, rasti 
jiems rėmus. 

12. Lankantis istorinėse vie
tose, nebloga iš anksto namie 
apie jas pasiskaityti, pvz., Br. 
Kviklio „Mūsų Lietuvoje", 
„Lietuvos bažnyčios", atskirų 
sričių ar miestų aprašyme, 
kaip daroma, kai žmonės ki
tur keliauja. Prie Kryžių kal
no galima nusipirkti kryželį, 
bet reikšmingiau iš namų at
sivežti savąjį pakabinti (svar
bu jaunimui bei vaikams). Vil
niuje, Kaune ar kitur, kur 
būtų geras senamiestis, neuž
mirštini kiemai — laikantis 
prancūziško dėsnio, jei kiemo 
vartai atdari, galima įeiti. 
Jeigu ir dar nebūtų apdailinti, 
galima įsivaizduoti, kaip už 
dešimtmečio žavingai atrodys. 
Jeigu Lietuvos ateitis yra jau
nimas, tai įdomu aplankyti 
mokyklas, nors jose mokinių 
tuo metu nebūtų (dažnai būna 
sargė). Jeigu bažnyčia užra
kinta, paprastai pas kaimynus 
yra raktas ar žinoma, kur ga
lima jį rasti. Vaikų namuose 
yra 14,000 vaikų iki 16 m. 
amžiaus — tai būtų atskira is
torija apie šią, jaunimo žo
džiais, „atvirą Lietuvos žaiz
dą", bet verta juos patirti, o 
sugrįžus namo žiūrėti, ar yra 
būdas padėti vaikams (ir pri
žiūrėtojams). 

Nelietuvių kilmės žmonės 
susižavi Lietuva ir jos gyven
tojais. Juo labiau ji brangi Lie
tuvoje gimusiems ar per tėvus 
ar senelius iŠ jos kilusiems. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVaaNngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOaUO, NAMU, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas FrankZapols ir Of! Mg: Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOLIS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8854 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)586-5959 
(708)425-7160 

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

CONDO FOR SALE 
Park Shire Estate 

2 bedrm., 2 baths. living rm. dining 
arca. kitchen, basement vvith a garage. 
M09,000. Call: 1-847-244-6833. 

Needed a companion for 
elderly lady 2 or 3 days a 
week.CaI163<M95-4006 

after 6 pjn. Speak English. 

Palangos centre parduodamos 
didelės patalpos tinkamos parduotu
vėms arba ištaigoms. Galima pirkti 
dalimis. Info. tel. 011-370-7-
798060. Skambinti Čikagos laiku 
nuo 9 v.r. iki vidurdienio. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

waitress full or part time. 
Call 630-257-7570. 

Old Town Restaurant 
needs kitehen help 

in Lemont, IL 
and also in Colorado. 
Call 630-257-7570. 

FOR SALE 
A lovely brick 3 bedrm., 2 batfa 

home w:th 2 car brick garage. new oak 
cabinets in kjtchea. new roof. family 
room with tire-place: fenced yard; 
quiet tree-Unsd st-eet. $157,900. Call 
Peggy. Realty Executives Araba-
sador, tel. 708-349-1111. 

KREIPIMASIS Į VISUS ČIKAGOS 
LIETUVIU TAUTINIU NAMU NARIUS 

Lietuvių tautinių namų direktorių taryba pareiškė LTN 
metiniam narių susirinkimui, įvykusiam 1997 m. lapkričio 
8 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kad pardavus 
turėtus namus ir sklypą sumažėjo sąlygos ir priemonės 
tolesniam LTN egzistavimui, todėl pasiūlė Lietuvių tautinių 
namų organizaciją likviduoti. Susirinkimas tą pasiūlymą 
priėmė, prieš likvidavimą balsų nebuvo. 

LTN direktorių taryba toliau pasiūlė, kad dabar esančiai 
LTN direktorių tarybai būtų pavesta eiti likvidacinės 
komisijos pareigas. Susirinkimas taip pat vienbalsiai tam 
pasiūlymui pritarė. 

Jau anksčiau LTN valdyba ragino visus narius atsiimti 
savo įnašus, pateikiant iždininkui beprocentinės paskolos 
lakštus. Apie 80% paskolų sumos jau atsiimta, bet dar yra 
asmenų neatsiėmusių. Prašome visų tai atlikti iki 1998 m. 
rugsėjo 1 d. Jei paskolų lakštai dėl kurių priežasčių yra dingę, 
prašome raštu pranešti LTN iždininkui: 

Oskarui Kremeriui 
1005 Sherwood Drive 

La Grange Park, IL 60526-1551 
Tel. 708-354-7374 

Iždininkas, gavęs pranešimą, patikrins pagal turimus 
įnašų sąrašus ir paskolą tam asmeniui išmokės. Jei narys 
miręs, jo paskola gali būti išmokėta pasilikusiems žmonai, 
vaikams. Prašome tai pranešti iždininkui, jis patikrins ir 
pagal esamus valstijos įs tatymus (State) nuostatus 
paveldėtojams išmokės. 

Tik susitvarkiusi su narių paskolų įnašais Likvidacinė 
komisija galės suvesti galutinę apyskaitą. Tos apyskaitos 
likutis, išmokėjus visas sąskaitas, bus proporcingai 
paskirstytas kiekvienam nariui pagal jo turėtą įnašų sumą. 
Už tą papildomą sumą kiekvienas narys bus atsakingas 
sumokėti IRS pajamų mokesčius. 

Lietuvių tautiniu namų 
likvidacine komisija 

1998 m. gegužės 15 d. 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 



LAIŠKAI 
KODĖL NESIMOKOM 

IŠ ISTORIJOS? 

Yra kalbama, jog Sąjūdžio 
tolimesnis išsivystymas buvo į 
partijas, įvairuojančias nuo 
socialistinių iki konservatorių. 
Tačiau debatai tarp partijų 
šiandien yra aštroki. Todėl 
daugiau dėmesio atsiranda 
rinkimams, o ne įstatymų lei
dimui ir jų pritaikymui bei 
konsekventiškos politinės eko
nomijos sukūrimui. Tautinė 
vienybė tepasiekiama gera 
valia ir gerais darbais, įtrau
kiant plačią visuomenę daly
vauti valstybės reikaluose. 
Taip gi buvo Sąjūdžio laikais. 

Prisimena pavyzdys iš JAV 
Lietuvių Studentų sąjungos 
istorijos. Penkiasdešimtmečio 
pradžioje šioje organizacijoje 
tilpo visi. Ir štai 1953 metų 
centro valdybos rinkimus lai
mėjo ateitininkų sąrašas, iš
stumdamas iš turėtų pozicijų 
liberalius studentus, kaip kad 
Vyt. Kavolį, R. Mieželį ir kt. 
Tuomet išstumtieji — neprik
lausomieji įsteigė tais pačiais 
inicialais pasivadinusią orga
nizaciją Lietuvių studentų 
Santarą. Ateitininkai nuėjo 
dirbti savon organizacijon, 
santariečiai irgi savon, atsira
do skautai akademikai ir neo-
lituanai. Visi pasiekė tam tik
rų laimėjimų, tačiau sunyko 
Lietuvių studentų sąjunga. 
Man pačiam teko suorganizuo
ti Lietuvių studentų sąjungos 
Detroito skyrių ir įsteigti Lie
tuvių studentų Santarą bei 
tuo vardu ją pavadinti, tačiau 
viena Lietuvių studentų są
junga buvo žymiausias Lietu
vių studentijos kūrinys. Kaip 
prieš 10 metų Sąjūdis. Kodėl 
nesimokom iš istorijos? 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

KĄ ŠNEKA VILNIAUS 
RADIJAS UŽSIENIUI? 

LUL — sovietmečiu Vil
niaus radijo laidos buvo vadi
namos Laidos Užsienio Lietu
viams, o dabar ši programa 
vadinasi — VRU — Vilniaus 

Radijas užsieniui. Ar galima 
gretinti šias dviejų epochų ra
dijo propagandos laidas? Ne 
tik galima, bet ir reikia, nes 
jos dvynės. 

Lietuvis jau buvo pripratin
tas girdėti per spaudą, radiją, 
televiziją prie Sniečkaus, 
Griškevičiaus pavardžių, kai 
būdavo segami CK pirmųjų 
sekretorių vardai ir titulai, 
dažniausiai išskaičiuojami jų 
žingsniai. Tai dabar pirmiau
sia ir retai kuri laida apsieina 
be platokų partijos įvairių nu
tarimų, įvairios kritikos ir 
priekabių dėl pirkinių, posė
džių, dažnų ir išlaidžių vizitų į 
kitas valstybes ir pan. Arba 
jau, kad pradės diena iš die
nos, savaitė iš savaitės trimi
tuoti apie priėmimą į NATO 
peripetijas, apie kelius į JTO, 
o jau kieksyk kalbėta apie 
naftą, žudynes ar vagystes, tai 
jau atrodo, kad toji vargšė Lie
tuvėlė visiškai neturi nei teat
rų, nei mokyklų, nei muzikos, 
nei meno, nei literatūros, nei 
kitų kultūrinio gyvenimo sri
čių. Regis, jai vien tik terūpi 
kalti ar pavogti liesą litą ar 
riebų dolerį iš banko seifo, 
pilstyti kibirais Mažeikių ar 
„Lukoilo" naftą, skaičiuoti val
stybės vyrų linsmas keliones į 
artimiausias ar tolimąsias pa
saulio šalis, be galo ir krašto 
gėrėtis parlamentarų iškalba. 
Kartais tose VRU laidose nors 
su žiburiu ieškok mokslo, me
no, kultūros žinių, bažnytinio, 
religinio gyvenimo kokių nors 
atšvaistų! Jie tepasirodo tiktai 
vienam ar kitam metropolitui 
oficialiai pareiškus kokį nors 
protestą ar šiaip parašius kokį 
didesnį raštą prezidentui. Tie
sa, laidos pabaigoje išgirs
tame pusiau oficialų, dar ka
talikiškumo pėdsaką turintį 
„Sudie, malonūs klausytojai". 
Jau neretai radijo žurnalistai, 
socialistinės kasdienybės duo
nute šitiek metų įpratę valgyti 
ir šviesių komunizmo aušrų ir 
vilčių įsmaginti, dar ir šian
dien neretai pradeda suokti, 
kiek daug Lietuvėlė ginčijasi, 
tarpusavyje nesutaria, kokia ji 
buvo laiminga Brazausko ir 
Juršėno laikais, kokia išmin-
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Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė (viduryje) gegužės 7 d. dalyvavo tarptautinio vaikų, jaunimo ir 
neįgaliųjų teatrų festivalio „Mes" atidaryme Jaunimo teatre. Su ja kartu (iš kairės) Aldona Gaškienė ir Socia
linės apsagos ir darbo ministrė Irena Degutienė. Nuotr. Eltos 

Skulptoriaus Vytauto K.ISUIMJS • 1915-19971 ..Žynes" jo kūrybos parodoje, 
atidarytoje Tarptautinę muziejų dieną gegužės 18 Vilniaus Nacionalinėje 
galerijoje. Nuotr Ertos 

tinga, kaip nuskambėjo ano 
lyderio mintis. Nors ekono
minė padėtis jau stabilizuota, 
bet žemės reforma dėl Lands
bergio kaltės nebaigta. Seimas 
jau rengiasi priimti penktą ar 
dešimtą kažin kokio įstatymo 
pataisą, kuri dažniausiai būna 
vienos kairiosios, centruotos 
ar kitos panašios pakraipos 
kolektyvinė paraiška ar ko
kios eks... išmėgintų nomenk
latūrinių darbuotojų eilinės ir 
neeilinės užgaidos.. 

Tad daugiau nenorime klau
sytis iškraipytos Lietuvos tik
rovės. Nepageidaujame, kad ir 
toliau būtų Lietuvoje diskri
minuojami patys lietuviai, 
ypač dešinieji, kurių veikla 
dažnai nušviečiama subjekty
viai, atiduodant neužtarnautą 
informacijos didžiumą, dėme
sį, tiesiog akivaizdžią ir įkyrią 
duoklę visą Lietuvos gyveni
mą ne ta kryptimi sukan
tiems. Nenorėtume nei 50 
metų nusibodusių tuščių kal
bų, nei raudonais pažarais 
nudažytų, realaus gyvenimiš
ko pamato neturinčių pažadų 
ir partinių burbulų, nei per
dėtų, iškraipytų politikos ver
tinimų ir panašaus politinio 
deserto. Nes tie ištęsti (sykiais 
net po 3-7 minutes!), dažniau
siai techniškai prasti įrašai 2-
3 ekonominėmis, krimonologi-
nėmis ar politinėmis temomis 
pasirinkti per • ilgi siužetai, 
dažniausiai nuobodūs ir tech
niškai neaiškūs pokalbiai su 
valstybės galvomis, veikėjais 
ar Vakarų pasaulio atstovais, 
kurie vis ragina nesibijoti iš 
užsienio besaikiais augančių 
paskolų (kurių, deja, visiškai 
neturėjo ta be jokio pamato se
niau dažnai buvo kritikuoja
ma Vagnoriaus vyriausybė!), 
ar vis kaskart prisispyrus nu
pelnytai kaltinama Landsber
gio politika. Tikrai įgrįsta 
šiuolaikinių laikraščio kai ku
rių tendencingų straipsnių ir 
vedamųjų skaitymas. Geriau 

Dailės muziejau- direktorius Romualdas Budrys ir skulptoriaus Vytauto 
Vasaris V K.IŠ.IIHK parodoje, atidarytoje Vilniaus valstybinėje galerijoje 

Kasubos (1915-1997) įgaliota Beatriče 
ge(cu*ės 18 d Nuotr Eltos 

norėtume išgirsti objektyvių, 
įvairių gyvenimo sričių, profe
sionaliai parengtų ir raiškiai 
skaitomų, įdomių, įvairiapu
sių, trumpų, netgi po vieną du 
sakinius įvairesnių žinių iš vi
sos Lietuvos, įvairių gyvenimo 
sričių. Juk per 30 minučių (jei 
per minutę pranešėjas per
skaito 10-12 eilučių tekstą, tai 
per 25-28 minutes jau gali su
sidaryti 6-9 puslapiai teksto) 
galima užsienio klausytojams 
ne vien apie gausius nusikalti
mus, sprogdinimus, didėjančią 
vaikų ir jaunimo nusikaltimo 
statistiką pasakoti, ne vien 
per kelias dienas ar net visą 
savaitę triūbinti apie dirbti
nai išpūstą vadinamąją lietu
viško Vuotergeito istoriją, ku
ria ryškėja aiškus kairuolių 
noras pasikasti po dabartinio 
parlamento pirmininko pama
tais. Gana laida iš laidos var
dinti žmogžudystes, pernelyg 
dažnai pasikartojančius sau
sas ekonomines, vingrias poli
tines valdančiųjų vingrybes, 
bet užsienyje gyvenančius 
dažniau supažindinti ir su 
dvasinio gyvenimo realijomis 
ir aktualijomis, plačiašake 
mokslo, meno, kutūros, švieti
mo, Lietuvos Bažnyčios veikla 
ir viso tautos gyvenimo įvai
riaspalve panorama. Sėkmės, 
pagarbos išvargintai tautai ir 
daugiau objektyvumo, dalykiš
kos informacijos ir žurnalis
tinio išradingumo! 

Onutė Girdauskaitė 
Montreal, Canada 

KOLDŪNAI 
Š.m. gegužės 21 d. Petras 

Petrutis pateikia įdomių žinių 
apie koldūnus ir galiausiai 
klausia, kodėl šis patiekalas 
vadinamas koldūnai, o ne kaip 
nors kitaip. Ten pat ir redak
cijos pastaba: „Ar nebūtų geri
au sulietuvinti patiekalo pa
vadinimą ir gardžiuotis 
virtinukais, ne koldūnais. 

Turiu pastebėti, kad E. Rėk-
laitienė, redagavusi 1937 m. 
„Namų ūkio vadovėlį šeimi
ninkėms", koldūnus pavadino 
riebuiliais Mat, pagal anų 
dienų receptą, jų įdarui nau
dojo tiek riebalų, kiek mėsos 
(500 g. maltos jautienos ir 500 
g. lajaus, šiandien tiek rie
balų niekas nenaudoja, tad ir 
pavadinimas „riebuiliai" ne
tiktų, nors „riebuiliai" minimi 
ir Lietuvių enciklopedijoj. 

Kai to patiekalo pavadinimo 
teiravaus; pas kalbininką Alg. 
Sabaliauską, tai jis laišku at
sakė, kad žodis koldūnas — 
virtinėlis su mėsa: mėsėtis yra 
vartojamas lietuvių kalboje. 
Mes jį gavome iš slavų, plg. 
rusų koldun, lenkų koldun. Į 
slavų kalbas šis žodis atėjo iš 
vokiečių, plg. vidurinių vo
kiečių aukštaičių koldūne, ku
ris į vokiečių kalbą atėjo iš lo
tynų kalbos coldūna — šilti, 
ką tik užmuito gyvulio vidu

riai, plg. calidus šiltas, karš
tas. Reiškia koldūnai — žodis 
su įdomia praeitim. Dr. Pr. 
Skardžius „Lietuviški tarptau
tinių žodžių atitikmenys" kol
dūnus taip pat vadina virtinu
kais, o su mėsa — mėsėčiais. 

Tad, užuot svetimo žodžio 
koldūnai, pravartu būtų varto
ti lietuvišką pavadinimą mėsė
tis. 

Stefanija Stasienė 
Cleveland. OH 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
IŠVEŽTŲJŲ 

PRISIMINIMUI 
šį laišką, rašytą š.m. gegu

žės 22 d., man atsiuntė vai
kystės dienų draugė Danutė 
P. Juo noriu pasidalinti. 

„Šiandien pas mus iškil-. 
mingai ir gedulingai pamini
mas didysis žmonių trėmimas 
iš tėvynės 1948 m. gegužės 22 
d. Pagauta prisiminimų nuo
taikos, rašau Tau laišką. 

Kaip šiandien atsimenu tą 
dieną, kai į nežinią išvežė de
vynis mano bendrakursius, 
Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto ketvirto kurso 
studentus, tarpe jų ir mano 
artimiausią draugę Liuciją. 
Liucija gyveno šalia mūsų, 
gretimame name. 

Naktį, apie 4 vai., išgirdau 
Liuciją šaukiant: „Danute, su
diev". Visi sukilome. Pro langą 
pamatėme visą Liucės šeimy
ną — močiutę, mamą, tetą, 
pusseserę Vidą, brolį Aliuką ir 
Liucę, sėdint sunkvežimyje. 
Išbėgau į kiemą atsisveikinti. 
Liucija tik suspėjo paprašyti, 
kad išgelbėčiau jos knygas. 
Paprastai išvežtųjų knygos 
buvo išmetamos į kiemą. Atsi
menu, ryte, sužinoję, kad iš 
mūsų kurso išvežti devyni stu
dentai, susirinkę medicininių 
knygų, maisto, pinigų, važia
vome į Panerių geležinkelio 
stotį, kur stovėjo žmonių pilni 
vagonai. Nenueiti tą dieną į 
paskaitas — bijojome. 

Prisimenu, kad dr. Gulbi
nas, skaitydamas odos-vene-
ros ligų paskaitą — verkė. 

Susirašinėjau beveik su vi
sais mūsų kurso išvežtaisiais. 
Septyni grįžo į Lietuvą. Tarp 
jų ir Liucija, kuri vėliau baigė 
Vilniaus universitetą. Užaugi
no dukrą ir sūnų, kurie irgi 
medikai. Liucija gyvena netoli 
manęs. Dažnai pasimatome. 
Mykolas, išvežtas į tolimąją 
Šiaurę, man rašė, dėkodamas 
už išlydėjimą ir paramą. Rašė, 
kad ten, kur jis gyvena, yra 
-40'C. Neturi, kuo apsirengti. 
Nėjęs į darbą, dėl ko bus tei
siamas. Atsisveikino sakyda
mas, kad į Lietuvą jau nieka
dos nebegrįš. Prašė perduoti 
linkėjimus tiems, kurie jį pri
simena. Tuos linkėjimus galė
jau atiduoti ir atidaviau pra
sidėjus Atgimimui, kai šven
tėm universiteto baigimo ke
turiasdešimtmetį (1989 m.). O 

A.tA. 
JOKŪBAS SKUDRA 

(1907.7.1-1998.6.5) 
A.tA. 

ELZBIETA SKUDRA 
(1913.8.8-1998.6.8) 

Gyveno East Chicago, IL. 
Jokūbas mirė 1998 m. birželio 5 d., Elzbieta - birželio 8 d. 
Abu gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. 
Nuliūdę liko: sūnus Algirdas, marti Helen; anūkai: Vyto 

Brazaitis su žmona Kerrie Allan Brazaitis, žmona Nancy, 
Audronė Brazaitis, Paulą Skudra; proanūkė Elzbieta, svainis 
Gediminas Brazaitis; taip pat giminės Lietuvoje ir Brazilijoje. 

Abu velioniai pašarvoti birželio 9 d., antradienį nuo 2 iki 9 
v.v. Kuiper Funeral Home laidojimo namuose, 9098 Kleinman 
Rd., Highland, IN. 

Laidotuvės įvyks birželio 10 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 ryto velioniai bus atlydėti į Our Lady of Grace. 
Highland, IN, parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jų sielas. Po Mišių velioniai bus 
palaidoti šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
, Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus , mart i , anūkai , p roanūkė ir ki t i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Kuiper Funeral Home, tel. 219-923-7800. 
, 

Buvusiai Lietuvos Dramos teatro aktorei 

A.tA. 
DALIAI KUBERTAVTČIUTEI-

MAURUKIENEI 
m i r u s , vyrą dr. J O N Ą MAURUKĄ, jo š e i m ą ir k i t u s 
giminaičius nuoširdžiai užjaučia buvusieji Bonos universiteto 
Vokietijoje kolegos: 

Stasys ir Irena Eivai 
Antanas ir Valerija Girniai 
Dr. Bronius ir Genė Mickevičiai-Mikoniai 
Alfonsas ir Regina Petruliai *" 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ALEKSANDRAI ŠLENIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, sūnui inž. LIUDUI K.ŠLENIUI su j 
žmona DALIA, a.a. sūnaus inž. RAIMUNDO žmonai 
DANUTEI ir dukroms AUDREI ir LINAI nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

ALIAS centro valdyba 

Mykolas mirė 1950 m. nuo 
šalčio ir bado. Tai tokie pri
siminimai..." 

Prie to laiško daug komen
tarų nereikia, tik aš, išvežimų 
siaubą išgyvenusi 1941 m. per 
Baisųjį birželį, nesutiksiu su 
siūlymais užmiršti, kas buvo 
(kas šiuo laiku pasidarė labai 
„madinga") ir neisiu į „santar
vę" (ar ką nors panašaus) su 
mano tautos žudikais bei išda
vikais. 

Kodėl žvdai niekad neužmir

šo savo holokausto? Kuo mes 
kitokie? Ar todėl, kad krikš
tyti, ne vien tik vandeniu, bet 
ugnim ir kalaviju? Jėzus Kris
tus mirdamas ant kryžiaus 
prašė Dievo atleidimo Jį kan
kinusiems, nes tie nežinoję ka 
darą. 

O tie, kurie lietuvius (per 
tiek metų kankino ir prie viso
kiausių kryžių kalė1 tikrai 
žinojo, ką darė. 

Emilija J . Valantinienė 
Chicago. IL 

Užsienio lietuviams gerai pažįstamo, ypač iš pirmosios lietuviškos kny 
gos 450 m sukakties minėjimo renginiu pernai rudenį, prof Domo Kau
no siinus savo tėvelio bibliotekoje Vilniuje kovo 5 d 

Nuotr A. Rugieniaus 
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ČIKAGOJE IR A 

P r e l . d r . I g n a s Urbonas šį 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Čikagos laiku 12 vai., o Michi-
gan valstijos laiku — 1 vai. 
p.p., Union Pier, MI, aukos šv. 
Mišias. Po pamaldų Karaičių 
vasarvietės salėje bus Birželio 
tragedijos dienų paminėjimas. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdyba rengia Baisiųjų 
trėmimų paminėjimą birželio 
14 d., sekmadienj. Pradeda
mas vėliavų pakėlimu 10 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios aikštėje. Iškilmėms 
vadovaus Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybė, 
dalyvaujant ir kitoms šaulių 
kuopoms bei ramovėnams. Po 
vėliavų pakėlimo pamaldos 
bus 10:30 vai. r. toje 
bažnyčioje. Mišias aukos ir pa
mokslą pasakys kun. E. 
Arnašius, kuris laikinai pa
vaduoja kun. Rimą Gudelį. 
Giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino. 
Prie vargonų — muz. Ričardas 
Šokas. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

Tėvo d ienos proga ne t ik 
pagerbsime tėvus, bet ir pa
dėkosime jiems už rūpesčius 
bei globą. Tėvo dienos pietos 
ruošiami birželio 21 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Bus skanus 
maistas, linksma programa. 
Užsisakykite stalus ar vietas 
pas Aldoną Palekienę tel. 708* 
443-7436. Kaip ir kasmet, 
šiuos Tėvo dienos pietus 
ruošia PLC renginių komite
tas. 

Pedagoginio Lituanisti
nio instituto Čikagoje 
į s te ig imo 40 metu sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, bir
želio 13 d., 6 vai. vak. Jauni
mo centro maž. salėje vyk
siančiame Diplomų įteikimo 
vakare. Po akademinės dalies 
bus įdomi programa, vakarie
nė, šokiai ir pabendravimas. 
Kviečiami visi studentai, jų 
tėvai ir draugai, laukiami visi 
ankstyvesnių metų absolven
tai, lektoriai ir visuomenė kar
tu Švęsti lituanistinio švietimo 
institucijos sukaktį ir kartu 
džiaugtis sujoję besimokančiu 
jaunimu ir pasišventusiais 
lektoriais. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
vakaro rengimo komiteto 
pirm. Virginijai Paulienei, tel. 
630-323-5376. 

BALFo narių sus i r i nk i 
m a s š auk iamas birželio 28 
d.. sekmadienį. 11:30 vai. r., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje-. 6820 S. VVashte-
naw Ave. Chicago. IL. Daly
vaus Centro valdybos pirmi
ninke Mana Rudiene. Visi 
laukiami ;r kviečiami dalyvau
ti, nes daug dar šelptinų 
žmonių yra daug dar vargo 
neišvaryta iš mūsų tautiečių 
namų 
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Lietuvos Vyčių Uutirnų Jokiu ffrupts 
Onut* L'tz ir Krutina Mockui* po paairt 
programoje fftgvtė* 9 d. 

ais, 1998 m. birželio 9 d. 

»YLINKĖSE 

unimo c e n t r o Moterų 
as kv ieč ia visus birželio 
į JC kavinę pasivaišinti 

iais mieliniais blynai, 
kurių žada ir obuolinės 
>. Blynai bus kepami nuo 
L ryte, tai, jų užkandus, 
jalima suspėti į visus, tą 
adienį vykstančius minė-
s. Savo atsilankymu pa-
ite Jaunimo centrą! 

iii. sesuo Sofija Plėnie-
kiekvieną ketvirtadienį 
lyčioje" nuo 3-čios iki 5 
p.p. atsilankiusiems ma-
L kraujo spaudimą. S. Ple-
fe, Čikagoje plačiai žinoma 
)meninių ir labdaringų 
ų talkininkė, šį vyresnio 
a u s asmenims labai reik-
;a patarnavimą atlieka 
okamai. 

' u žmi r šk ime Tragiš-
t birželio aukų — savo 
os genocido! Tą dieną, 
iUo 14, sekmadienį, Čika-

minėjimą ruošią ALTo 
igos skyrius, o Pasaulio 
ivių centre, Lemonte — 
nės LB apylinkės valdyba, 
u kam yra kitų, nea-
iiotinų įsipareigojimų bir-
» 14 d., galime dalyvauti 
nimų paminėjime jau šį 
nadienį, birželio 7 d., Ci-
, Šv. Antano parapijoje 
iios 11 vai. r., o po to aka-
inė dalis salėje). 

pagyvėdavo 
gelbėdama 
dus — kult 
puoselėdama 
gimimą, kad 
rybinga ir gy 

Gražaus p 
17 d., sekn 
mūsų jauni , ' 
se gyveną, pi 
tingą vakan 
dr. Tomą Qi 
sau pasišnek 
sų jauniausi 
šioji šio met 
apsvarstyti 
Lietuvos šv 
okupacijų m 
pažino, kad 
iniciatyva. ( 
ciatyva jau i 
la iš mums 
rybingo vien 
kurių vade 
mums, ypač 
esantiems, 
tėvas Antan. 

Verta pri 
centrą Čiksų 
kadaise riz 
mas: atvaži; 
pos lietuvi 
skurdžiams, 
pastatą ir p 
mo centru", 
gai tas past 
per 50 me 
Tėvynei. T; 
šviesus pan 
jimu dvelk 
pavyzdys. 

O ir daba 
monte, PL 
misijos baž 
mėnesio pi 
Mišios yra 
vienintelės, 
vos ribų Iii 
šv. Mišios, 
choras, D. I 
jamas. Kai] 
riaus per ! 
vaikus kun 

merikos Vidurio Vaka-
Lietuvos Vyčiu vasaros 
to susirinkimas šaukia-
i šeštadienį, birželio 6 d., 
. M. Marijos Gimimo para-
s salėje, 6820 S. Washte-
r. Susirinkimo šeimininkai jais pasišm 
Lietuvos Vyčių 112 kuopa, juos prie Di 
džia — 12 vai. prieš-
Sais, o po to, 1 vai., susi-
cimas. Vietą priešpiečiams 
jrvuoti galima, skambi-
it Julie Zakarka 708-425-
5. Bus išrinkta nauja val
ia, bus malonu susitikti su 
tuvos generaliniu konsulu 
drium Apuoku, atvyk-
įčių į susirinkimą. Kvie-
ni dalyvauti visi nariai. 

NAUJOJI 
PROŠVAISTĖ 

[okslo ir švietimo ministro 
Zigmo Zinkevičiaus) nuša-

mu labiausiai apsidžiaugė 
tuvoje mafija, kuri buvo 
ekusi „verslo", kai efekty-
i buvo sutrukdyta parda-
ėti turguje diplomus. Prasi-
a vėl bespalvis švietimo 
cotarpis. Kova su okupacijų 
iovietiniais likučiais Lietu-
i nelengva, bet varžimasi 
valdžios postų, nuolat, vi-
os ir amžiais dėl jų bus 
ėinamasi ir »pręs reikalus 
tijų naudai ir visa tai ne-
įnai Lietuvos naudai 
Laip ir visais liūdnais Li»tu-
protarpiais sukrutėdavo ir 

lokejos (ii kairės) Vika Gylyte, 
lymo Cicero. IL, įvairių tautybių 

Nuotr. Ed. Sulaičio 

vėjo įspūdi: 
tuviškos iš\ 
nijos švent 
mingai šve 
giedant vail 
dingai 29 v{ 
niją. Ta ti 
tėvų jėzuiti 
jaunajai lie 
lia ypatingi 
jėzuitų užsi 

Bet kaip 
Lietuvos ai 
panašiais p 
vo Jaunimi 
nieks nepla 

Dabar štj 
užsimojimą 
Tie patys B 
Jaunimo « 
goję ir iki š 
jaunimu, ui 
tuvai atkur 
jėzuitai k̂  
šiuo laisvi 
metu ir kol 
dyti naujas 
pirmieji pi; 
vyzdį. Jėzų 
ypatinga 1 
rado vienir 
;:tnaujinim 
pirmąsias j 
Tik naujai 
karta, kur 
atnaujins 
naujins Lie 
jimui, kurį 

sėkmingai 
naujas šūk 
Kovokime 
bis ir pro 
Tai nėra t 
kusinis už 
mokyklos 
tos Pradži 
kyklos jau 
nazija'i, V 
Šiauliuose. 
Lietuvos v 
sižavėjo. B 
tams, pa\ 
130 paduo 
galima bw 
kinių. Kiti 
galima leis 
tą, besive: 

privati iniciatyva 
Lietuvos pagrin-
ūrą ir švietimą, 
naują dvasinį at-
tauta išliktų kū-

va. 

iraėjusio gegužės 
įadienį susirinko 
Čikagos apylinkė-
rofesionalai į ypa-
)nę pas Daine ir 
įinn. Tai ne šiaip 
;učiuoti suėjo mū-
oji produktyviau-
o karta. J ie suėjo 
esamą vargingą 

ietimo pagrindą, 
uteriotą. Visi pri-
reikalinga nauja 

) toji naujoji ini-
r prasidėjo. J i ky-
patikimiausio kū-
eto, Tėvų Jėzuitų, 
)vu dabar tapo 

už Lietuvos ribų 
gerai pažįstamas 
as Saulaitis, SJ. 
įsiminti Jaunimo 
joje. Koks tai buvo 
ikingas užsimoji-
avusiems iš Euro-
ams, ano meto 
statyti tokį didelį 

avadinti jį „Jauni-
Ir štai, kaip didin-
:atas tarnauja jau 
stų — Dievui ir 
ai lieka istorinis 
įokantis, pasitikė-
iantis, optimistų 

r, kas lankosi Le-
centre, Matulaičio 
nyčioje. kiekvieno 
rmo sekmadienio 
vaikų Mišios. Tai 
manau, už Lietu-

jtuviams vaikams 
kur gieda vaikų 

'olikaičio vadovau-
3 moka prie alto-
Mišias susišaukęs 
. Paliokas, SJ, su 
jkėti ir priartinti 
evo. O kas nesiž3-
nga Pirmosios lie-
jažinties ir komu-
e Lemonte, iškil-
stą gegužės 3 d., 
sų chorui. Kaip di-
likai priėmė komu-
esioginė šio meto 
\ atrama augančiai 
tuviškai kartai ke-
\ pasitikėjimą tėvų 
mojimais. 
dabar pažvelgti į 

teitį su naujais ir 
rojektais, kaip bu-
o centras? Ar jau 
nuoja? 
ii naujas šio meto 
s! Naujas žiburys! 
ėvai jėzuitai, kurie 
sntrą įkūnijo Čika-
iol išlaikė, rūpinosi 
iplanavo naują Lie
t i programą. Tėvai 
/iečia pasinaudoti 
i Lietuvai laisvės 
galima pradėti ug-
gretas ir jie patys 

anuoja ir rodo pa
utai, susipažinę su 
sietuvos padėtimi, 
itele išeitĮ Lietuvos 
ui, pradėjo kurt i 
Dnvačias mokyklas, 

išauginta naujoji 
iai rūpės Lietuva, 
lietuvos veidą, at-
tuvą. Šiam užsimo-
jie patys jau taip 

pradėjo, duodamas 
iš: „Kurkime ateit)! 
už Jėzuitų mokyk-
gramas Lietuvoje!" 
uščia kalba ar d.s-
;simojimas. Jėzuitų 
Lietuvoje jau (kur-
a jau padaryta. Mo-
veikia Kaune 'gim-

'ilmuje 'gimnazijai. 
, Klaipėdoje ir 1.1. 
isuomenė jomis su-
et ateinantiems me-
'yzdžiui, Kaune iš 
tų prašymų, priimti 
fO tik 50 naujų mo-
i lieka už durų. Ar 
jti tą augančią kar-
ržiančią į mokslus, 

atstumti ateičiai? Ar ta 
dingą Lietuvai? 

Naujas polėkis pavac 
.Pradėkime veikti už J 
mokyklas ir programą 
voje — Tradicija (pap 
ateičiai, tai jau nauji 
švaistė". (Angliškai: , 
tion for future. Campai 
Jezuit Schools and Prc 
in Lithuania.) 

Šiame privačiame rs 
kur buvo susirinkę (a; 
jaunos kartos profesi 
jaunieji intelektualai, 
padiskutuota ši naujs 
švaistė: susipažino, (k 
Saulaitis, SJ, pristatė 
užsimojimus), padiskut 
pripažino šį užsimojim 
tingos vertės. Reikia 
privačių mokyklų ste 
reikia privačioms mok: 
Lietuvoje patalpų! 

To vakaro pašnekės 
buvo ne vien tik žodinis 
mis pasidalinimas, 1 
progą sudarė Dainė ir 
mas Quinn, bet buvo 
keta, kaip įsibrauti ne t 
tuvių širdis, bet ypač į 
kietišką visuomenę, ki 
prastai kilniems planai 
nuoširdi ir atvira, tik 
juos supažindinti. J a u s 
ti šiems užsimojimams 
cialūs planai, o sunkia 
navimo darbui vadovau 
ko Tadas A. Kuibis. J; 
įkurta šiam užsimojii 
įstaiga (2345 W 56 S t . 
gao, IL 60636. Tel. T, 
9891). 

Pašnekesiai buvo įdo 
realistiški. Dr. Tomas 
pats buvęs Lietuvoje i 
pažinęs su tikrove, lafc 
tariančiai remia šį pr 
nes tik su tėvų jėzuitų 
tetų galima ir reikia š 
dvasinį Lietuvos atnai 
pradėti ir tik nuo jaunii 
tuva atsinaujins. Tokia 
jektui Amerikos visuorr 
zuitams patikės ir gal 
kėtis labai Amerikoje i 
finansinės atramos, ir j 
įsijungė į sudarytą tam 
tarybą. 

Dar aiškiau su mo 
švietimo padėtimi Li 
supažindino kun. G 
Vitkus, SJ, Kauno gim 
direktorius, papasakoj 
mių skurdžių, bet ii 
džiuginančių, faktų: ja 
puikus, mokytis nori, 
tik sudaryti sąlygas ir 
jaunimą iš esamos pa\ 
žalingos ir palaidos a 
ros. 

P . J 

O VAIKAI PIE5 
VATVORYKŠT 

Tik birželyje nakty 
taip žvaigždėtos, šilto; 
mios. 

Tos nakties tylą si 
pasipylę riaumojantys 
vežimiai su rusų kari, 
rie gaudė, grūdo žmon 
bulus ir, nepaisydami 
mų, aimanų anei mali 
juos į geležinkelio stoti 

1941 m. birželio 14-1 
ševikai \ gyvulinius i 
susodino kelia- dešimt 

Illinois valstijos gubern 
Milūnu, kurj gu'Dernatori 
National Heritage Corridc 
simais. Kadencija truksiai 

nau-

intas: 
užuitų 
.ietu-
očiai) 

pro-
Pradi-
m for 
jrams 

«lyje, 
ie 30 
malu) 
buvo 
pro-

n. A. 
aujus 
ivo ir 

ypa-
remti 
gimą, 
kloms 

s ta i 
tninti-
uriem 
r. To-
ipšne-
t į lie-
įmeri-
n pa-
įs yra 
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įdary-
r spe-
i pla-
i suti-
u yra 
ui ir 
Dhica-
B-737-
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susi-
li pri-
tjektą, 
lutori-
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10 Lie-
n pro-
mė jė-
xia ti-
ūprios 
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tikslui 

slo ir 
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mimas 
riekia 
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draskė 
sunk
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ų vežė 
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Valdo Adamkaus kandidatūrai į Lieti 
savo paramą prez. Adamkui pabrėž 
priėmimas, tuo metu į Čikagą atv 
Šmulkštys, Alė Razmienė; stovi; Ana 
Pranas Jurkus, dr. Leonidas Ragas, \ 

tančių Lietuvos gyventojų ir 
juos išvežė į šiaurę ir Rytus. 
Trėmė, nepaisydami nei am
žiaus, nei lyties, nejusdami 
gailesčio ligoniams anei vai
kams. Trėmė į nežinią, nes 
niekas tada nežinojo, kas tie 
altajai, kur krasnojarskai, re-
šiotai, o kas tos vorkutos ir 
koks ledinis ir šaltas Laptevų 
jūros vanduo. 

...To laikmečio vaikai juodos 
spalvos angliuku piešė ke
lionės metu ties bėgiais palai
dotą Mamą, gimtąją sodybą, 
nespėtus nuskinti alyvinius 
obuolius ir vartuose paliktą 
amsintį ištikimą draugužį 
Reksą. 

Kai Rusija, pasivadinusi 
SSRS, 1940 m. birželio 15 d. 
okupavo nepriklausomą Lietu
vos valstybę, lietuvių trėmi
mai buvo didžiausia nelaimė 
okupantų atvežta ant raudon-
žvaigždžių tankų. 

...O vaikai piešė Aušrinę 
žvaigždę, medį, leliją, upę, 
dangaus begalybę ir sklan
dantį paukštį jame. Parskri
dusi iš Tremties šalies, bet ne-
parnešusį žinios, kur teta ar 
dėdė, kaimynai, pirmoji moky
toja. 

Suėmę, įkalinę ir išvežę šim
tus Lietuvos valstybės veikėjų 
bei pareigūnų, uolūs okupantų 
valios vykdytojai nepamiršo ir 
dvarininkų kilmės žemės savi
ninkų. Šimtai tūkstančių Lie
tuvos gyventojų buvo planuo
jama ištremti, juos suklasifi
kavus į 14 grupių. Netgi espe
rantininkai ir filatelistai pris
kirti „liaudies priešų kategori
jai" Tremtinių žmonių oku
pantai priskaičiavo 19,528, ta
čiau Maskva trėmimų išvaka
rėse padidino žmonių vežimų 
skaičius. 

...Vaikai piešė storus sniego 
patalus Vorkutoje, Karelijos 
girią, Belomor kanalą, prie 
laužo besišildančius Permės 
medkirčius, ir klojamus bė
gius tebeatvykstantiems vago
nams iš Lietuvos. 

1945-1953 m. buvo įvykdyti 
34 Lietuvos gyventojų t r ėmi 
mai. Baudžiamosios operacijos 

torius Jim Edgar (kairėje) su Anatolijum 
s rekomendavo ,,Illinois and Michigan Canal 
Commission" atstovu verslo ir pramonės klau-

ti trejus metus. 

vos prezidento postą remti komitetas ir po rinki 
i įvairiais būdais — spalio 25 d. Willowbrook 
'ksiančiam Lietuvos prezidentui. Iš kairės s 
olijus Milūcas, Rimantas Dirvonis, Leonas Nai 
ytautas Germanas ir Vytautas Jasinevičius. 

Istorį 
sakyti, 
lietuvia 
dešimti 
buvo i.1 

bado ir 
...Ir 

niuose 
lynan d 
šventes 
šnekėjo 
jam na 
ropoję, 
skambi 
kažkan 

Ir ju( 
vaikai 
sapnavi 

Dūdavo pavadinamos nukal
tais, dažnai sentimentaliais 
vardais. 1948 m. ūkininkų trė
mimas, kai buvo išvežti 
39,766 žmonės, pavadintas 
„Vesna" (Pavasar is") . O kitų 
metų didysis t rėmimas, irgi 
atplėšęs nuo gimtinės 28,981 
ūkininkų ir jo šeimos narį, 
vadinosi P r ibo j " („Bangų mū
ša"). 

Azijoje, Buriat-Mongolijoje, 
yra lietuvių tremtinių ka
pinės. Viename paminkle ten 
yra iškaltas įrašas: „Mes esa
me iš gintarų krašto, iš gar
bingos gimtinės Lietuvos. Kas 
išskaitys vargus be rašto, ką 
iškentėjo didvyriai jos". 

ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUS 
LIETUVIU DAINŲ š 

nei dvi 
Š.m. liepos 1 d. Lietuvos Lietuve 

operos ir baleto tea t re — tarp- ir dau{ 
tautinė baleto žvaigždžių fies- J i šoks 
ta. Joje dalyvaus Yomiko Ta- neriu s 
keshina (Japonija) su par tne- tu, kur 
riu iš Prancūzijos Stephan ciatorii 
Daile. Šie artistai Tarptaut i - žisieriu 
niame Serž Lifar baleto kon- progą i 
kurse 1997 m. apdovanoti pir- binį si 
mąja premija ir specialiu pri- guojam 
zu, kaip geriausia konkurso pianist 
pora. Koncerte dalyvaus čekė Kone 
Daria Klimentova, daug gast- Sigita I 
roliavusi įvairiose pasaulio muzike 
valstybėse, o nuo 1996 m. dir- tis. Šv< 
banti Anglijos Valstybinio ba- galima 
lėto prima balerina. Susitik- jos Gi 
site su jos tėvynainiu — Sta- Lietuv* 
nislavu Fėčo, Čekijos Valstybi- „Akimi 
nio teatro solistu. Rudolfo Nu- laukia 
rijevo premijos laurea tu . Šoks tumų. 
Rusijos Imperijos baleto solis- Reng 
tai — lietuvių kilmės ar t is tas Adaml 
Gediminas Taranda ir Olga genda 
Pavlovą. Pamatysi te daug Lie- Po k 
tuvos baleto žvaigždžių. Visi į pok; 
jie šoks klasikinius Michail Lietuv 
Fokino, Mariaus Petipa, Anto- dentas 
no Dolino kūrinius, ta ip pat ir tuvos 
šiuolaikinių choreografų Geor- riai ir 
ge Balančino, Rolano Peti, Ke- proga 
neth McMilan kompozicijas, kylį re 
Lietuvių baletmeisteris Jur i - sių res 
jus Smoriginas specialiai šiam liai". 
vakarui sukūrė M. Ravelio Bilie 
„Bolero", skirtą baleto solistei čiame 
Nelei Beredinai, kuri šiame Vasait 
koncerte atsisveikins su žiū- faksas 
rovais. Tai ar t is tė , daugiau 

• WiUi«m Unakis , Morton, 
IL, dažnai s i unč i a i r r emia 
Lietuvos vaikus, dabar atsiuntė 
$100 ; G e o r g e P . D e r e s k a , 
Cleveland, O H , k a s mėnes į 
atsiunčia po $10; J o h n Piner-
ty , A lexandr i a , VA, - $ 2 5 . 
Visiems ger ies iems Lietuvos 
va ikų g lobėjams dėko jame! 
„Lie tuvos Naš la i č iu globos" 
komi te tas , 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Tėvu d ieno* šv. Mišių bei 

maldų novena prasidės birželio 
12 d. ir tesis iki 21 d. Marijonų 
koplyčioje pr ie ^Draugo". Ši 
novena skirta Švč. J ėzaus Šir
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės 

darbut 
gi mii 
laimei 
įsijung 
malda 
ir 9er 
Marii 
Kilbo 
60629 

m m m m 

imų neišsiskirstė. Jo nariai 
: pokylių salėje ruošiamas 
ėdi: Stasys Baras, Julius 
•būtis, dr. Antanas Razma, 

ja bejėgė žodžiais iš-
ką patyrė, iškentėjo 

ii, kai maždaug kas 
iš Lietuvos gyventojas 
įvežtas ir pasmerktas 
Sibiro speigų mirčiai, 
tik vaikai savo pieši-
visais laikais leido mė-
angun aitvarus, šventė 
, keliavo į svečias šalis, 
«i su drambliu ir statė 
mą, rūpinosi taika Eu-
džiaugėsi sava šeima, 

no draugui, dovanojo 
i saulę... 
xižiausią gedulo dieną 
piešė vaivorykštę ir 

o viltingus sapnus. 
A l d o n a J u r k u t ė 

PASAULIO 
JVENTEI 
dešimt metų garsinusi 
>s baleto meną tėvynėje 
rybėje užsienio kraštų, 
su ilgamečiu savo part-
cenoje Petru Skirman-
i s — šio renginio ini-
įs, meno vadovas ir re-
is. Turėsite išskirtinę 
šgirsti Lietuvos Valsty-
mfoninį orkestrą, diri-
ą Juozo Domarko bei 
ą Povilą Jaraminą. 
ertą ves LTV žvaigždė 
Stankevičiūtė ir garsus 
>logas Viktoras Gerulai-
mtinio vakaro metu bus 
įsigyti naujausią Livi-

jlbinaitės knygą apie 
as baleto žvaigždes 
rkos vaikai". Jūsų 
daug malonių netikė-

įnio globėjos — Alma 
cienė ir balerina — le-
Maja Pliseckaja, 
oncerto būsite pakviesti 
plį, kuriame dalyvaus 
os Respublikos prezi-

Valdas Adamkus, Lie-
Vyriausybės, Seimo na-
koncerto dalyviai. Bus 

gauti jų autografus. Po-
ngia vienas prabangiau-
itoranų Lietuvoje „Stik-

tus ir pakvietimus kvie-
užsisakyti pas Vitaliją 

ienę, tel. 708-448-5930. 
630-257-9010. 

Eglė S t ankev i č iū t ė 

jse, kantrybės kančioje, 
rus i ems - amžinosios 
s. Malonia i kviečiame 
rti į šias ypatingas mūsų 
s. Savo tėvų, vyrų, uošvių 
įelių v a r d u s s iųski te : 
an F a t h e r s , 6 3 3 6 S. 
ura Ave., Chicago, IL 

Dr. L e o n a s Se ibut ia 
sta \ Lietuvą birželio 24 
cabinetas bus uždarytas 

^ j o l 6 d (sk) 
kRAS ROOFING 


