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Seimo pirmininkas kritikuoja 
prezidento sprendimą 
sustabdyti Įstatymą 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis laiko ne
pagrįstu prezidento spren
dimą grąžinti parlamentui pa
kartotinai svarstyti įstatymą 
dėl buvusių KGB kadrinių 
darbuotojų dabartinės veiklos 
apribojimo. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis priekaištavo prezi
dentui Valdui Adamkui, kad 
jis nei įstatymo svarstymo 
metu, nei siūlydamas atidėti 
jo įsigaliojimą nepateikė kon
krečių pasiūlymų. 

V. Landsbergis priminė, kad 
ankstesniais atvejais prezi
dentas arba grąžindavo įsta
tymus Seimui su pataisomis, 
arba palikdavo juos pasirašyti 
pačiam Seimo pirmininkui. 

Parlamento vadovas įsi
tikinės, kad V. Adamkus 
turėjo teisę vetuoti įstatymą 
tik tuo atveju, jei nebūtų 
atsižvelgta į jo pasiūlymus. 

„Konstituciškai abejotina'' 
V. Landsbergis pavadino ir V. 
Adamkaus idėją įvesti Kon
stitucinį teismą į pačią įsta
tymų priėmimo ir įsigaliojimo 
procedūrą „nelyginant kokį 
Senatą arba Lordų rūmus". 

V. Landsbergio nuomone, 
neįsigaliojusio įstatymo siun
timo aukštesnei instancijai 
įvedimas neturi nieko bendro 
su konstitucine santvarka. 

Tuo atveju jei parlamentas 
neatsižvelgs į prezidento pa
siūlymą atidėti įstatymo įsi
galiojimą, Seimo pirmininkas 
V. Adamkui kaip kompromisą 
siūlo teikti konkrečias patai
sas ir pasiūlymus. 

Prieš porą savaičių Seimo 
priimtas įstatymas numato, 
kad buvę kadriniai sovietų 
KGB darbuotojai 10 metų ne
galės dirbti pareigūnais arba 
tarnautojais valstybės val
džios ir valdymo savivaldos in
stitucijose, krašto apsaugoje, 
valstybės saugume, policijoje, 
diplomatinėje ir kitose tarny
bose, taip pat užsiimti kai ku
ria kita veikla. ^ ^ ^ 

* Antruoju Lie tuvos gar
b ė s konsulu Italijoje pradėjo 
dirbti Guido Levera, įsikūręs 
Milane, Pasaulio prekybos 
centro pastate. G. Levera yra 
Italijos verslininkas, atstova
vęs Italijos bendrovėms Pran
cūzijoje bei kuravęs Italijos 
bendrovių ryšius su atstovais 
Portugalijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Kanadoje, Azijos ša
lyse, pranešė Lietuvos URM 
informacijos skyrius. Dar vie
nas Lietuvos garbės konsulas 
— Alberto Bertoldi — dirba 
Venecijoje. Romoje veikia Lie
tuvos ambasada. 

* „L ie tuvos te lekomo" 
(LT) valdybos posėdyje tre
čiadienį išrinkti ką tik kontro
linį akcijų paketą pardavusios 
bendrovės vadovai. LT valdy
bą sudarys 10 narių — 4 Lie
tuvos ir 6 strateginių inves
tuotojų — Švedijos „Telia" bei 
Suomijos „Sonera" — atsto
vai. LT valdybos pirmininku 
išrinktas Gintautas Žintelis. 
buvęs ryšių ir informatikos 
ministras. Generaliniu direk
toriumi tapo „Sonera" atsto
vas suomis Pentii Matti Tapio 
Paarma, vykdančiuoju vice
prezidentu — Gintautas Pan
gonis, iki šiol dirbęs LT gene
raliniu direktoriumi. Vyriau
siuoju bendrovės finansininku 
paskirtas Švedijos pilietis Ha-
kan Jansson. BSS. 

Praėjusį penktadienį valsty
bės vadovas vetavo šį įsta
tymą, siūlydamas Seimui ati
dėti jo įsigaliojimą ir kreiptis į 
Konstitucinį teismą del abejo
tinų normų atitikimo Konsti
tucijai. 

Seimo pirmininkas, treč
dalio Seimo narių siūlymu, 
trečiadienį šaukia neeilinę 
parlamento sesiją. 

Rez i s t en t a i r e ika lau ja , 
k a d p r e z i d e n t a s a t š a u k t u 

d r a u d i m ą 

Vilniuje šalia prezidentūros 
esančioje Daukanto aikštėje 
susirinkusi nedidelė grupė 
žmonių reikalavo atšaukti 
prezidento sprendimą sustab
dyti įstatymą riboti buvusių 
KGB darbuotojų teisę dirbti. 

Pirmadienį ryte aikštėje su
sirinko apie 20 rezistentais 
prisistačiusių žmonių. J ie 
prezidentūros sekretoriui Vid
mantui Staniuliui įteikė rei
kalavimą patvirtinti įstatymą 
„tokį, kokį pateiks Seimas". 

Pareiškime teigiama, kad, 
nors valstybės vadovą Valdą 
Adamkų iškėlė dešiniosios 
pakraipos žmonės, jis dirba 
tik kairiųjų naudai. 

Piketuotojai taip pat prie
kaištavo prezidentui, kad jis 
atleido švietimo ir mokslo 
ministrą Zigmą Zinkevičių 
„geriausią žmogų" ir tuo pačiu 
padarė „didelę žalą tautai". 

Be rezistentų protesto akci
joje dalyvavo parlamentaras, 
radikalios pakraipos organiza
cijos „Jaunoji Lietuva" vadas 
Stanislovas Buškevičius, Lie
tuvos laisvės lygos pirminin
kas Antanas Terleckas, Re
formų partijos vadovas Algir
das Pilvelis. 

Prezidentūra nesutiko su 
dauguma Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio pirma
dienį spaudos konferencijoje 
pareikštų abejonių dėl valsty
bės vadovo siūlymų, pateiktų 
vetuojant įstatymą dėl buvu-
jsių KGB darbuotojų veiklos 
apribojimo, pranešė Elta. 

„Galima sutikti su Seimo 
pirmininku, kad prezidento 
siūlymas yra naujas Seimo ir 
prezidento santykių praktiko
je . Tačiau Seimo pirmininkas, 
vertindamas šią iniciatyvą, 
neatsižvelgė į tai, jog galimy
bę Konstituciniam teismui 
nagrinėti Seimo priimtus, bet 
nebūtinai įsigaliojusius įstaty
mus ir kitus teisės aktus su
teikia Konstitucijos 105 
straipsnis. 

Todėl prezidentas, grąžin
damas parlamentui pakartoti
nai svarstyti abejotiną įstaty
mą, pasiūlė Seimui atidėti šio 
įstatymo įsigaliojimą iki 1999 
metų sausio 1 dienos ir priim
ti nutarimą kreiptis į Konsti
tucinį teismą'', nurodoma pir
madienį išplatintame prezi
dento atstovės spaudai Viole
tos Gaižauskaitės pareiškime. 

V. Landsbergis spaudos 
konferencijoje pareiškė ma
nąs, kad dėl valstybės vadovo 
siūlymo atidėti įstatymo įsi
galiojimą ir kreiptis į Konsti
tucinį teismą „gali būti sukur
tas negeras procedūrinio vilki
nimo precedentas". Jo nuo
mone, konstituciškai abejotina 
yra idėja įjun&t' Konstitucinį 
teismą į pačią įstatymo pri
ėmimo ir įsigaliojimo procedū
rą. 

„Prezidentas dar kartą pri-

Kaip jau buvo skelbta, liepos 4 dieną Lietuvos muziejininkai atskleidė visuomenei keliolika metų saugotą pas
laptį — Vilniaus katedros auksakalystes meno lobyną — pačią vertingiausią visų laikų Lietuvos meno.kolekciją, 
kurioje yra maždaug 270 aukso ir sidabro brangakmeniais puoštų dirbinių: monstracijų, kielikų, bažnytinių tau
rių ir kt. , Elta i 

Nuotr.: Dalis atrastojo lobio. 

Pasirašyta Lietuvos —Lenkijos 
nelegalų grąžinimo sutartis 

Varšuva , liepos 13 d. 'dpa-
Elta) — Lietuva ir Lenkija 
nuo šiol galės grąžinti į vieną 
kitos teritoriją prie bendros 
sienos sulaikytus nelegalius 
pabėgėlius. Tai numatoma 
nelegalių emigrantų grąži
nimo sutartyje ir susitarime 
dėl jos įgyvendinimo, kuriuos 
pirmadienį Varšuvoje pasi
rašė Lietuvos ir Lenkijos vi
daus reikalų ministrai Stasys 
Šedbaras ir Janusz Tomas-
zewski. 

Pirmadienį Lenkijos sos
tinėje kartu su S. Šedbaru 
vienos dienos vizito viešėjo 
užsienio reikalų viceministras 
Rokas Bernotas bei Pasienio 
policijos departamento vy
riausiasis komisaras Audro
nius Beišys. 

Pasirašyta sutart is sukūrė 
teisinį pagrindą kovai su sie
nos pažeidėjais, pabrėžė J. To-
maszewski. Per pirmąjį šių 
metų pusmetį Lietuvai, anot 
Lenkijos pasienio apsaugos 
tarnybų, buvo grąžinti 136 
nelegalai, tarp jų 52 lietuviai 
ir 25 pakistaniečiai. 

Sutartis, kuria apibrėžia
mos nelegaliai šiose valsty
bėse esančių asmenų grą
žinimo sąlygos, iš esmės buvo 
parengta jau š;ų metų ba
landį. Tačiau jos pasirašyti 
nepavyko dėl techninių kliū
čių. Iki šiol Lietuva ir Lenkija 

nelegalų grąžin mo procedū
ras atlikdavo pagal tvarką, 
numatytą prieš 5 metus pasi
rašytoje bevizio režimo sutar
tyje. 

Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Varšuvoje paragino 
Lenkiją išsaugoti bevizį re
žimą abiejų valstybių pilie
čiams. Jvedus vizų režimą, is
toriškai glaudžiai susijusios 
valstybės nuto!*": viena nuo ki
tos, sakė jis. 

Europos Sąjunga (ES) yra ne 
kartą paraginusi Lenkiją sus
tiprinti savo rytinės sienos ap
saugą. Išskyrus Rusiją ir Bal
tarusiją, Lenkija jau pasirašė 
nelegalų grąžinimo sutartis su 
visomis kaimvnemis. 

* V y r i a u s y b ė s posėdyje 
n u t a r t a pristatyti Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no II laipsnio ordinams Lietu
vos dailės muziejaus direkto
rių Romualdą Budrį, pamink
losaugininką Juozą Stasiu-
laitį, muziejininką Stasį Čip-
kų ir pilių tyrimo centro „Lie
tuvos pilys" architektūros sky
riaus vedėją Kazį Napoleoną 
Kitkauską. Šie asmenys pra
ėjusio dešimtmečio viduryje 
Vilniaus arkikatedroje, tuo
met .dar negrąžintoje Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai, rado kelis 
šimtmečius kauptą neįkaino
jamos vertės auksakalystės 
darbų kolekciją. Paslaptis 
apie radinį buvo saugoma iki 
šiol, bijant jos išvežimo į Mas
kvą, o po nepriklausomybės 
atkūrimo — kriminalinio pa
saulio dėmesio. 'Eita. 

Parlamentaro teismas 
nepažeidžia teisės principų 

Vilnius , liepos 10 d. (BNS; 
— Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis patikino 
Tarptautine Helsinkio žmo
gaus teisių federaciją, kad Lie
tuva griežtai laikosi demokra
tinių teisės principu, ir tai 
„užtikrins teisingumą" Seimo 
nario Audriau.- Butkevičiaus 
byloje. 

Ministras įaip atsake į 
Tarptautinės Helsinkio žmo
gaus teisių federacijos vyk
dančiojo direkioriaus Aaron 

Seimo pirmininkas „pradeda 
karą" su prezidentu 

Vilnius. liepos 13 d. (BNS) 
— Socialdemokratų frakcijos 
narys Vytenis Andriukaitis 
įsitikinęs, kad Seimo pirmi
ninkas šaukia neeilinę sesiją 
norėdamas pradėti karą su 
valstybės prezidentu. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis pažymėjo, kad 
neeilinės sesijos sušaukimas 
reiškia konfrontacijos su pre
zidentu Valdu Adamkumi gHi-
nimą. 

Socialdemokratas retoriškai 
klausė V. Landsbergio, ar jis 
suvokia savo keblią padėti 

i 

mena, kad imasi atsakomybes 
sudaryti komisiją, kuri iš
analizuotų galiojančius teises 
aktus ir parengtų naujus. 
leidžiančius realiai vykdyti 
teisingumą ir įvertinti nusi
kalstamą buvusių SSRS rep
resinių struktūrų veiklą", nu
rodoma V. Gaižauskaitės pa
reiškime 

kaip Seimo daugumos vadovas 
ir Seimo pirmininkas. 

„Vietoj to. kad jis pradėtų 
karą su prezidentu, jam rei
kėtų susirūpinti savo padė
timi, nes tokia taktika jis 
kompromituoja patį Seimą'", 
kalbėjo V. Andriukaitis. 

Parlamentaras pritaria V. 
Adamkaus siūlymui įstatymą 
dėl KGB perduoti nagrinėti 
Konstituciniai: teismui „Pre
zidentas šiu<- požiūriu yra 
visiškai nuoseklus, gindamas 
teisinę valstyoę, gindamas 
savo rinkimines programos 
nuostatas", sake jis. 

Sociakl"ir,( k i t a i mano. kad 
liepos 15-16 dienomis šaukia
ma neeiline Svirno sesija bus 
„nevaisinga.*" ir V. Landsber
giui nepavyk- lengvai iš
spręsti problemų, susijusių su 

^taringai artinamu 
tymu del bu\ -=>ių KGB dar
buotojų dabn'tinės veiklos 
apribojimo. 

Europos Sąjunga neišduos vizų 
Baltarusijos prezidentui 

Minskas , liepos 13 d. ;Reu-
ters-Interfax-BXS; — Baltaru
sijos Užsienio reikalų ministe
rija pirmadienį pranešė, kad 
Europos Sąjunga, atsakydama 
į nesutarimus dėl diplomati
nių rezidencijų Minske, nu
sprendė nebeišduoti vizų pre
zidentui Aleksandr Lukašen-
ko ir kitiems aukštiems Bal
tarusijos pareigūnams. 

„(ES) pareiškimą lydi grasi
nimai imtis net dar griež
tesnių priemonių"', sakoma 
Užsienio reikalų ministerijos 
pranešime. 

„Taip palyginti nedidelė pro
blema dėl ambasadorių rezi
dencijų pakeitimo išnaudo
jama neturinčiam atitikmens 
spaudimui suvereniai Balta
rusijos valstybei'", sakoma pra
nešime. 

Pasak Baltarusijos URM. 
Minske atstovaujantys savo 
valstybėms diplomatai iš Vo
kietijos, Italijos, Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos ir Grai
kijos, savo vyriausybjų spren
dimą Baltarusijos valdžiai 
grindė tuo, jog Minskas pa
žeidė Vienos konvencijos, re
guliuojančios diplomatinius 
santykius, nuostatas. 

UR ministerijos pareiškimu, 
laiške Austrijos vyriausybei, 
kuri šiuo metu pirmininkauja 
ES A. Lukašenko vizų drau
dimą pavadino „neprotingu" 
arba „nepagrįstu". 

Rhodes atvirą laišką, kuriame 
buvo reiškiamas susirūpini
mas dėl A. Butkevičiaus kar
domojo kalinimo, trunkančio 
jau 8 mėnesius. 

A. Rhodes laiške, be kita 
ko, neatmesta galimybė, kad 
parlamentaro byla yra politiš
kai motyvuota, o valstybės 
saugumas neteisėtai įrašinėjo 
jo pokalbius ir tuos įrašus 
montavo. 

Ketvirtadienį išsiųstame 
ministro V. Pakalniškio atsa
kyme pabrėžiama, kad Lietu
vos Konstitucija garantuoja 
teismų nepriklausomybę, o įs
tatymai baudžia už politikų ar 
administracijos mėginimus 
daryti jiems poveikį. 

Kalbant apie A. Butke
vičiaus pokalbių (rašinėjimą, 
kaip rašoma atsakyme. įkal
čius ir jų surinkimo teisėtumą 
įvertins teismas. 

Ministras taip pat pabrė
žia, kad A. Butkevičius laiko
mas suimtas teismo sprendi
mu, nes „byloje surinkta infor
macija rodo. jog buvo grasinta 
liudytojams" bei „yra tam tik
ros informacijos, kad būta mė
ginimų sunaikinti daiktinius 
įrodymus". 

V Pakalniškis dėkoja Tarp
tautinei Helsinkio žmogaus 
teisių federacijai už dėmesį ir 
reiškia „tvirtą įsitikinimą, 
kad teisines vertybės, bendros 
visoms demokratinėms vai — 
••.'•Į ms. užtiki ins 
ne tik šioje, bei ii visose kitose 
baudžiamosiose bylose". 

Pastaruoju metu labai pa-

Tačiau, anot laiško, Baltaru
sijos nuostata del diplomati
nių rezidencijų JDrozdy" kom
plekse lieka nepakitusi. 

Birželį Baltarusijos valdžia 
įsakė užsienio ambasadoriams 
išsikelti iš rezidencijų pres
t ižiškame JDrozdy" komplek
se, tai paaiškindama būtinybe 
padaryt i kapitalinį komunika
cijų remontą. Vėliau rezidenci
joms buvo atjungtas vandens 
te ikimas ir telefono ryšis. 

Tarp tau t inė bendruomenė 
tai įvertino kaip šiurkštų di-
plomtinės teises pažeidimą. 

M i n s k a s p a t i k s l i n o s a v o 
n u o s t a t ą dė l „ D r o z d y " 

Baltarusija pirmadienį nu
siuntė laišką Europos Sąjun
gai, siūlydama sureguliuoti 
ginčą, kilusį del diplomatinių 
rezidencijų prestižiškame 
komplekse. 

Baltarusijos URM praneši
mu, prezidentas Aleksandr 
Lukašenko ir UR ministras 
Ivan Antonovič nusiuntė Eu
ropos Sąjungos užsienio rei
kalų ministrams laišką. J ame 
išdėstyta Minsko nuostata, 
kaip būtų galima sureguliuoti 
Baltarusijos valdžios ir ES 
valstybių ginčą dėl Baltarusi
joje akredituotų ES valstybių 
ambasadorių iškeldinimo iš 
„Drozdy" vyriausybinio kom
plekso į kitas rezidencijas. 

„Williams International" 
prezidentas atvyko į Vilnių 

Vilnius, liepos 13 d. (Elta; 
— JAV firmos ..VVilliams In
ternational" prezidentas John 
Bumgarner pirmadienį Vil
niuje susitikimuose su Lietu
vos premjeru, finansų ir už
sienio reikalų ministrais, Val
stybės turto fondo direktoriu
mi aptarė amerikiečių investi
cijų Lietuvoje galimybes. 

Kaip Eitai sakė vyriausybes 
spaudos tarnybos vadovas Vy
gantas .Švoba. ..VVilliams"" at
stovai informavo ministrą pir
mininką apie investavimo į 
Lietuvos naftos objektus per
spektyvas, aptarta to projekto 
strateginė ir ekonominė svar
ba. Pokalbyje dalyvavo ūkio 
ministras Vincas Babilius. 

Pasak Finansų ministerijos 
atstoves spaudai, svečias pa
teikė ministrui Algirdui Somė
tai „Vv'illiams" pasiūlymus dėl 
investicijų Lietuvoje. 

Vyriausybes vadovo spau
dai atstovė teigė, kad informa
cija apie šios valstybinės in-

* B a n k a s „ S n o r a s " lie
pos mėnes į buvo išdavęs 
40.500 ..Impar Card" mokėji
mo kortelių. Metų pradžioje 
tokiu korteliu buvo išduota 
kiek daugiau nei 24.000. Ban
ko ryšių su visuomene skyrius 
teigia, kad daugiausia kortele 
naudojasi studentai. Saugus 
atsiskaitymas su darbuotojais 
šiuo metu diegiamas i r keliose 
įmom 
teles išduodamos nemoKamai. 
o mėnesinis aptarnavimas 
kainuoja 5 litus. Už likutį sąs
kaitoje bankas moka 5.11 
proc " • - • Vii-

šia kori ' 
siskaityti daugiau Kaip 150 
parduotuvių, restoranų bei 
prekybos vietų. 11 

gausėjo -/rv>LTrur< teisių or<?n-

pakeisti kardomąją priemonę 
A. Butkevičiui, kurio sveikata 
kalėjime smarkiai sušlubavo. 

stitucijos derybas su ameri
kiečiais neskelbiama ..Vv'il
liams'" atstovų pageidavimu. 

John Bumgarner teigia, jog 
savo vizitu jis siekia pastū
mėti į priekį abiejų pusių de
rybas dėl ..Vv'illiams'" dalyvavi
mo Lietuvos naftos pramo
nėje, kad netolimoje ateityje 
būtų pasiektas abipusiai pri
imtinas ir naudingas susitari
mas. 

Pagrindinis derybų objek
tas šiuo metu — „Būtingės 
naftos". „Mažeikių naftos" ir 
Biržų „Naftotiekio" įmonių, 
kuriu trečdalį akcijų nori įsi
gyti JAV firma. įvertinimas. 

•John Bumparnor 

KALENDORIUS 
L i e p o s 14 d Palaimin

toji Kateri Tekavvitha, merge
le. „Mohavvk indėnų Lelija" 
1656-1680); šv. Kamilas de 

v kunigas, ligonių slaugy-
! 1550-1614); Vidutis. 

Gerdvilas. Prancūzijoje šven
čiama Bastilijos diena. 

L i e p o s 15 d Šv Bona
ven tūras , vyskupas. Bažnyčios 

1221-1274); Donal-
„..-. /vingi le . Gerimantas, 

Gi rkantas . 1410 m. įvyko Žal
girio mūšis. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
VYRUI NORMALUMAS — BŪTINAS JO 

SAVUMAS 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Tik žuvis griebia slieką ant 
meškeres kabliuko ir sučirška 
keptuvėje. Normalūs vyras — 
ne žuvis. Jis išvengia žuvies li
kimo per pajėgumą normaliai 
elgtis savo gyvenime. Tik ne
normalūs žmones ir tokie vy
rai masiniai save, kaip tos 
žuvys, įvairiausiais būdais 
žudo. Nenormalieji pasibai
sėtinai girtauja, rūko. persi-
valgo, tinginiauja, o dabar vy
rai emė vienas kitą pralengda-
mi ryti vyriškumo padidini
mui vaisto tabletes Viagra, vi
sai negalvodami, kad ta tab
letė gali būti tas pats, kas 
žuviai sliekas ant meškerės 
kabliuko. Ir štai dėl ko. Štai 
tų Viagar tablečių septynios 
didžiosios nuodėmes. 

1. Galvasope. Tiriant to 
vaisto veiklą vyrams, kas de
šimtas gavo akinantį galvos 
skausmą, kuris didėjo didesnę 
dozę tablečių ryjant. 

2. Mėlynumo matymas. Ka
dangi akyse yra panašus enzi
mas kaip ir varpoje, į kurį 
Viagra veikia, tai apie 3% 
vyrų. ryjančių tą tablete, gavo 
laikiną regos sutrikimą: ėmė 
matyti mėlynumą bei mėlyną 
ar žalią ratą. 

3. Aptemimas ir momentui 
sąmonės netekimas (black-
out) dėl sumažinto kraujo kie
kio smegenyse. Tas ir alkoho
likams pasitaiko dėl jų sme
genų praeinančio pakenkimo. 
Viagra staiga sumažins krau
jospūdį. O jei vyras ima nitro
gliceriną ar prieš kraujospūdį 
vaistus, gali apalpti ar šoką 
gauti. 

4. Priapismas. Tai nuolati
nis, virš valandos besitęsian
tis varpos pritvinkimas, pa
prastai nepageidaujant in
tymumo. Jis skausmingas, ne
normalus jautrumas palie
čiant ar spaudžiant. 

5. Intymine širdies ataka 
(coital coronaries). Kartais im
potencija esti dėl širdies ligos, 
cukraligės ar vėžio. Viagra 
gali užmaskuoti šias gyvybei 
pavojingas ligas. Širdininkas, 
kuris be intymumo gyveno 
daug metų, turi tartis su gy
dytoju pirm negu intymumu 
apsunkins paliegusią širdį. 
Vienas prasižiojęs, senyvas 
mūsiškis, sutiktas banke tei
raujas gydytojo dėl Viagros, 
nes turįs sergantį širdies rau
menį. Gydytojui priminus, kad 
galįs apakti ar ant lentos 
išsitiesti — spauda praneša, 
kad jau šeši taip tyso — nu
mojo ranka, sut ikdamas ir to
liau be Viagra gyventi. 

6. Pervartojimas. Niekas 
nežino, kaip Viagra paveiks. 
ilgai tas tabletes, ypač netin
kamam tikslui, gausiai ryjant. 
Nors palyginti Viagra yra sau
gus vaistas, vis tik yra gali
mybė, kad vyras gali tapti tai 
tabletei psichologiškai prik
lausomu ir be Viagros inty
mu mi- nepajėgiu. 

7. Viagros kaina — 37 dole
riai už keturias tabletes yra 
akivaizdus kišenes tuštini-
mas. Būt inas receptas'. 

Taip ir išeina: nors rūkymas 
akivaizdžiai yra savęs žudy
mas, bet nenormalieji vis vien 
rūko. Taip yra ir bus su Via
gra vartojimu. Jis gali padėti 
milijonams vyrų ir kai ku
rioms moterims, bet Viagra 
visiškai nesutvarko intymume 
pasilpimo. J is nėra intyrou-
man žadintoju — nėra afrodi-
ziakas: jis neveikia, jei t rūksta 
Noro intymumui. Viagra taip 
pat nepadidina normalaus 
vyriškumo, nepadaro jį sti
presniu ir neprailgina jo. Via
gra taip pat nesulaikys ve
dybų nuo suirimo. Iš tikrųjų 
yra net pavojus imti Viagra 
kiekvienam. Sėkmės. 

SIEKIA 
EUROPINIU 

PIRMOSIOS P A G A L B O S 
STANDARTU 

Europos Raudonojo Kry
žiaus (RK) pirmosios pagalbos 
varžybose, kurios vyko Itali
joje, dalyvavo ir Lietuvos ko
manda. Ją sudarė Raudonojo 
Kryžiaus nariai iš „Achemos" 
(Jonava). 

Varžybų dalyviams, pranešė 
Lietuvos RK Pirmosios pagal
bos skyriaus vedėja Nijolė 
Čiutienė, buvo parengta dvyli
ka situacijų. Profesionaliai su
teikti pirmąją pagalbą reikėjo 
skęstančiam žmogui, nuken
tėjusiems nuo sprogimo, taip 
pat per muštynes kavinėje, 
sužalotiems autokatastrofoje, 
nusideginusiems, patyrusiems 
t r aumas tinklinio ir statybų 
aikštelėse, kitais atvejais. Iš 
35 valstybinėmis RK draugi
joms atstovavusių komandų 
trijų dienų varžybose lietuviai 
užėmė 14 vietą. Geriausiai 
pasirodė Italijos KR komanda. 

Varžybų metu, pasak N. 
Čiutienės, buvo ne tik rungty
niaujama, bet ir keičiamasi 
nuomonėmis, diskutuojama 
dėl pirmosios pagalbos techni
kos. 

Kasmet rengiamų Europos 
Raudonojo Kryžiaus pirmosios 
pagalbos varžybų tikslas — 
standart izuoti pirmosios pa
galbos teikimo metodiką Eu
ropoje. (Elta) 

KAUNE VEIKIA 
P I R M A S I S KRIZIŲ 

C E N T R A S 
Nuo šiol vidinių problemų 

slegiamus kauniečius psicho
logai konsultuos ne tik telefo
nu, bet, esant reikalui, teiks 
pagalbą ir stacionare. Kaune 
a t idarytas pirmasis Lietuvoje 
Krizių centras. 

Kaip informavo Eltą Krizių 
centro vadovė Jū ra t ė Smailie-
nė, tokie centrai veikia kone 
visuose išsivysčiusiuose kraš
tuose. Todėl, steigiant šią tar-

Kauno arkivyskupas metropol i tas Sigitas Tamkevicms ir prez . Valdas 
A d a m k u s po arkivyskupui Kunigaikščio Gedimino 2-ojo la ipsnio ordino 
į teikimo Valstybes d ienos proga liepos 6 d. Nuot r . E l t o s 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PIRMOSIOS JAUNIMO DIENOS 
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE 

DR. ALDONA VASDLIAUSKIENĖ 

1998 m. gegužės 29-31 d. 
Alytuje vyko visos Vilkaviškio 
vyskupijos Jaunimo dienos. 
Jaunimo dienų iniciatorius 
Alytaus dekanas kun. Juozas 
Gražulis ir Alytaus katali
kiškos mokyklos direktorius 
kun. Artūras Kazlauskas, rū
pindamiesi jaunimo dvasin
gumu, dar 1997 metais pa
rengė programą. Ši programa 
lapkričio mėnesį svarstyta 
Vilkaviškio vyskupijos Ku
nigų taryboje. Iš esmės ji bu
vo priimta ir patvirtinta. 
Vėliau išdalinta dekanams, 
kad "šie supažindintų kunigus 
ir jaunimas iš anksto būtų 
rengiams artėjančiai šventei. 
Glaudesniam ryšiui palaikyti 
visuose šešiuose Vilkaviškio 
vyskupijos dekanatuose buvo 
paskirti koordinatoriai: Alek-

nybą, remtasi ne t ik užsienio 
kolegų patirtimi, bet ir aštuo
nerių metų veiklos rezulta
tais, visą parą konsultuojant 
kauniečius psichologinės pa
galbos telefonu. 

Kritinėje situacijoje atsidū
rusius gyventojus telefonu 
206260 konsultuos apie 20 
kvalifikuotų psichologų. 

Kol kas Šilainių polikliniko
je įsikūrusio Krizių centro pa
talpos yra remontuojamos. Ti
kimasi, kad nuo rugsėjo čia 
bus teikiama tiesioginė psi
chologinė pagalba pavieniams 
asmenims bei grupėms. J. 
Smailienės teigimu, centre ne
mokamai bus konsultuojami 
visi gyventojai, išskyrus tuos 
atvejus, kuomet pagalbai rei
kalingi medikamentai. 

Krizių centro veiklos projek
tui miesto savivaldybė iš Svei
katos fondo metams skyrė 125 
tūkstančius litų. (Elta) 

Kauno Akademinių klinikų neurochirurgi jos sky r i aus medicinos sesuo 
Daiva Bylienė demonst ruoja Japonijos vy r i ausybes dovanota u l t ragars io 
d iagnost ine s is temą. Nuot r . E l t o s 

Kauno akademinėse klinikose 
medikams perduota Japonijos 
vyriausybės dovanota ultra
garso diagnostinė sistema. 

soto — Asta Sederevičiūtė, 
Alytaus — kun. Artūras Kaz
lauskas, Lazdijų — kun. Gin
tautas Kuliešius, Marijam
polės — kun. Gintaras Urbš-
tas, Šakių — Odeta Vasiliaus
kaitė ir Vilkaviškio — J ū r a t ė 
Petrošiūtė. 

Renginio iniciatorius kun. 
J. Gražulis, atsakingas už fi
nansus ir visas materialines 
išlaidas, intensyviai ieškojo 
rėmėjų tokiam plačios apim
ties renginiui. Pirmąsias J au 
nimo dienas Vilkaviškio vys
kupijoje sutiko paremti net 
keturios organizacijos: AB 
„Alkesta", Alytaus „Geležinio 
Vilko" batalionas, Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa ir 
Alytaus miesto savivaldybės 
Švietimo skyrius. Kiekvienas 
atvykstantis taip pat turėjo 
mokėti simbolinį mokestį — 
10 lt., tačiau neišgalinčius su
simokėti ir tokios sumos, 
parėmė Alytaus Šv. Kazimie
ro parapija, kurios klebonas 
yra kun. J . Gražulis. 

Dekanas J. Gražulis itin 
džiaugiasi „Geležinio Vilko" 
Kunigaikštienės Birutės mo
torizuoto pėstininkų batalio
no vado pulkininko leitenan
to Antano Ramaškos dėme
siu ir rūpesčiu — tai jo pas
tangų dėka Jaunimo dienos 
galėjo apjungti visos vyskupi
jos jaunimą. 

Kitas Jaunimo dienų ini
ciatorius — Alytaus Katali
kiškos (priaugančios) mokyk
los direktorius kun. Artūras 
Kazlauskas. Jis buvo atsa
kingas už mokslinę, dvasinę 
ir liturginę programą. 

Direktoriaus iš anksto nu
matytos paskaitų temos liko 
nepakeistos,— pasikeitė tik 
paskaitininkai. 11-ka lekto
rių aiškino ir diskutavo šio
mis temomis: Krikščioniš
koji malda (brolis Pijus, OP 
Vilnius), Religija menininko 
gyvenime (aktorius E. Stan
cikas — Kaunas), Kai kū
ryba — malda Dievui (aktorė 
D. Kazragyte — Kaunas), Bi
blijos Dievas (R. Meškėnas 
— Vilnius), Krikščionybės iš
plitimo Lietuvoje problemos, 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos istorinė apžvalga 
ir jos veiklos svarba, Petras 
Perkūmas — pavyzdys jauni
mui (dr. A. Vasiliauskienė — 
Vilnius), Pašvęstojo gyveni
mo prasmė (sesuo A. Vabuo-
laitė, OSF — Kaunas), Pir
mieji Biblijos puslapiai šian
dien (V. Ališauskas — Vil
nius). Bažnyčia ir žiniasklai-
da (žurnalistas S.Bartkus — 
Alytus-Kaunas), Jaunimas ir 

meilė (gyd. B. Žemaitytė — 
Alytus). Beveik 500 atvyku
sių iš tolimiausių Vilkaviškio 
vyskupijos kampelių bei Aly
taus jaunuolių pagal išanks
tini užsirašymą galėjo išk
lausyti trijų lektorių pasa-
kaitas, išgirsti atsakymus į 
jiems rūpimus klausimus, 
diskutuoti. 

Jaunimo dienų renginio 
Alytuje svarbiausias tikslas 
buvo parašytas vysk. J . Že
maičio, MIC, aplinkraštyje: 
„Šią dieną Bažnyčia gali iš
sakyti savo viltis, rūpesčius ir 
lūkesčius jaunimui — ateities 
Bažnyčios kūrėjams. Jauni
mas tą dieną gali apmąstyti 
savo krikščioniškąją būtį, 
savo vietą Bažnyčioje, pri
siimdamas atsakomybę • už 
Bažnyčios misiją". Todėl buvo 
siekta, kad kuo daugiau Vil
kaviškio vyskupijos kunigų 
įsijungtų į šią šventę ir pra
turt intų dalyvius ne tik ži
niomis, bet ir dvasingumu. 

Atvykęs jaunimas t r is die
nas galėjo artimiau paben
drauti su mokslo, meno žmo
nėmis, įvairių profesijų spe
cialistais, dvasininkijos atsto
vais. Jaunuolių dėmesingu
mas bei noras žinoti maloniai 
nuteikė ir lektorius, ir rengi
nio organizatorius, ir atvyku
sius svečius. Alytus tapo dva
singumo puoselėjimo židiniu 
ir, reikia tikėtis, kad tokie 
renginiai taps kasmetiniais. 
O tris dienas sėta gėrio sėk
la, radusi tinkamą dirvą jau
nuolių širdyse, gražiai kles
tės. Juo daugiau bus tokių 
dvasingumo židinių, kuo dau
giau jaunimo širdyse augs 
gėris ir Dievo meilė — tuo 
greičiau atsigaus ir Lietuva. 

DIDIEJI ATLAIDAI 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE 

Liepos 2 dieną Žemaičių 
Kalvarijoje prasidėjo tradici
niai Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos atlaidai, vietos gyven
tojų vadinami Didžiąja Kalva
rija: meldžiamasi prie stebuk
lingojo Dievo Motinos paveik
slo, procesijos eina Kryžiaus 
kelius. 

„Žemaičių Kalvarijos ste
buklingoji TJievo Motina lau
kia jūsų, ir mes nuoširdžiai 
kviečiame Jus net iš toli
miausių Lietuvos kampelių 
atvykti į mūsų šventę",- šiuos 
kreipimosi į tikinčiuosius žo
džius perdavė Eltai Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. 

Atlaidai truks iki liepos 10 
dienos. Kiekviena jų diena, 
pasak vyskupo, skiriama vis 
kitai intencijai. Liepos 2-oji 
Medicinos ir Cari tas darbuo
tojų diena, liepos 3-ioji — Vie
nuolių, liepos 4-oji — Karių ir 
šaulių, liepos 5-oji Šeimų, lie
pos 6-oji — Mokytojų, liepos 
7-oji — šįmet įšventintų ku
nigų, liepos 8-oji — Kunigų ir 
blaivybės, liepos 9-oji Ligonių 
ir liepos 10-oji — Ateitininkų, 
skautų ir viso jaunimo diena. 

Kristaus kančios kelias 
Žemaičių Kalvarijoje įrengtas 
1637 metais vyskupo Jurgio 

- Tiškevičiaus pastangomis. 
J i s pasirinko vietą, atmatavo 
žingsniais a ts tumus tarp sto
telių, pastatė koplytėles, — 
kad viskas atitiktų Kristaus 
Kančios kelią Jeruzalėje. Že
maitijoje Kryžiaus kelias vadi-
nams „kalnais", taip vadina
mos ir Kryžiaus keliui skirtos 
giesmės. Senieji žemaitiški 
„kalnai" yra išlikę iki mūsų 
dienų. 

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 
visada sutraukia labai daug 
žmonių. Prieš pat antrąjį pa
saulinį karą čia suvažiuodavo 
apie 30,000 maldininkų ir iki 
šimto kunigų, rinkdavosi su 
geriausiomis savo prekėmis, 
cirkininkai, čigonai, elgetos. 
Šie atlaidai daugelyje Žemai-
tįjos vietų rodo laiką: didžiuo
sius vasaros darbus galima 
pradėti tik po didžiųjų Kalva
rijos atlaidų. (Elta) 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WTDE DAILY 
Publiaheddaily ezcept Sundays and Mondays. legal Holidays, the Tuesdays 
folknring Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago. 
IL6062S-5589 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subecription Rate*: $95.00. Foreign counthes $110. 
Postmaiter: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mal inan t pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160 00 $86.00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60 00 $45.00 $35.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50.00 
Užsakant i Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun . Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

PAŠVENTINTAS 
BŪSIMOJO KLARISIU 

VTENUOLYNO 
KRETINGOJE KERTINIS 

AKMUO 

Gegužės 13 dieną Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčioje 
per šv. Mišias buvo pašven
tintas būsimojo klarisių vie
nuolyno Kretingoje kertinis 
akmuo, atvežtas iš seniausio 
Šv. Klaros vienuolyno, esančio 
Asyžiuje (Italijoje). Šv. Mišias 
šia proga aukojo Telšių vysku
pas Antanas Vaičius, vysku
pijos generalvikaras kun. Juo
zapas Pranciškus Gedgaudas, 
Veronos (Italija) pranciškonų 
vienuolyno viceprovincijolas 
Antonio Franic, OFM, Šv. 
Pranciškaus Mažesniųjų bro
lių ordino Lietuvos Šv. Kazi
miero provincijos provincijolas 
kun. Benediktas Sigitas Jur-
čys, OFM, Kretingos klebonas 
kun. Gediminas Numgaudis, 
OFM, Kretingos vienuolyno 
gvardijonas kun. Astijus Kun-
gys, OFM ir kt. Vysk. Antanas 
Vaičius džiaugėsi, kad pirma
sis Lietuvoje klarisių vienuo
lynas kuriasi Telšių vyskupi
joje — Kretingoje. Kun. An
tonio Franic, OFM prisiminė, 
kaip prieš keletą metų, susi
tikus su kun. Astijumi Kun-
giu, OFM, gimė idėja klarisių 
vienuolyną įkurti ir Lietuvoje. 
J i s priminė, kad šios kontem
pliatyviosios seserys yra tarp 
žmonių. Dabar šio vienuolyno 
finansavimu rūpinsis Veronos 
pranciškonų vienuolynas. Ke
lios lietuvaitės, prieš kelius 
metus išvykusios vienuoli
niam ugdymui į Italiją, dabar 
jau gyvena Kretingoje. Na
muose yra magistrą Margari
ta iš Italijos ir šešios seserys 
lietuvaitės. J a s globoja kun. 
Severinas Holocher, OFM. 
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PAŠVENTINTAS 
PANEVĖŽIO 

VYSKUPUOS 
KATECHETIKOS 

CENTRAS 

Gegužės 23 d. pašventintas 
Panevėžio vyskupijos Kateche
tikos centras ir naujai įrengta 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. 
Veido Teresės koplytėlė. 
Pirmąsias šv. Mišias joje au
kojo vyskupas J. Preikšas ir 
vyskupijos kancleris mons. J . 
Juodelis. Visus remonto dar
bus finansavo vyskupijos kuri
ja, padedama rėmėjų iš už
sienio. Didžiulės paramos su
laukta iš „Renovabis" ir 
„Kirche in Not" fondų. Į 
iškilmes susirinko vyskupijos 
katechetai, Panevėžio aukš
tesniosios katechetų mokyklos 
studentai, svečiai iš Vilniaus, 
Kaišiadorių, Šiaulių. Sveikini-
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mo laišką ir dovanų atsiuntė 
Paryžiaus arkivyskupo augzi
liaras vyskupas Pierre d'Or-
nellas, pats ne kartą lankęsis 
Lietuvoje ir pažįstantis Pa
ryžiuje studijuojančius kate
chetus lietuvius. Šventės 
metu giedojo A. Lipniūno jau
nimo centro choristai ir Nau
jamiesčio Šv. Mato parapijos 
vaikų choras. 

BŽ, Nr. 11, 1998 

• Gero pamokslininko pažy
mys, kad jo klausytojai, iš
eidami sako ne JCoks puikus 
pamokslas!" o „Štai ką nuveik
siu!" 

Šv. Pranciškus Salezas 
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RUSIJOS EKONOMIJOS 
BĖDOS 

ZENONAS 
J a u beveik 7 metai, kai žlu

go komunizmas. Per tą laiką 
Rusija t a ry tum judėjo laisvo
sios rinkos linkme. Bent taip 
buvo prižadėta IMF ir kitiems 
užsienio skolintojams. Ar toli 
buvo pažengta? 

Gregorij Javlinskij . kuris 
yra vienas Rusijos demokratų 
vadų ir vienas buvusių prezi
dentinių kandidatų, galvoja, 
kad, nors ir Vakaruose Rusiją 
dabar daugelis laiko laisvosios 
rinkos kraš tu , iki šiol buvo ta 
linkme pažengta labai mažai. 
Žemės ūkis, didžioji dalis sun
kiosios pramonės ir anglių ka
syklos tebėra neprivatizuotos. 
Kolūkiai tebėra neišdalinti. o 
pagal į s ta tymus dar negalima 
pirkti žemės, kad galėtum pri
vačiai ūkininkaut i . Rusijos 
valdžia ir jos biurokratai tebė
ra darbdaviai ne tik žemės 
ūkyje, bet ir didelėje dalyje 
pramonės įmonių. Šlubuojant 
gamybai bei gamybos, pro
duktų pardavimui, darbinin-
kams tenka užmokėti už dar
bą ne iš pačių įmonių ar ko
lūkių pajamų, o iš valdžios iž-

.do, kurio pagrindinis pajamų 
šaltinis yra mokesčiai, surink
ti iš dirbančiųjų privačiame 
sektoriuje. J ų surinkimas yra 
labai netvarkingas, todėl ir at
lyginimai dirbantiesiems val
džios įmonėse vėluoja keletą 
mėnesių. Bankus , energijos 
sektorių, žiniasklaidą ir pel
ningesnes įmones be varžyti
nių pusvelčiui pasidalino ko
munistų partijos šulai ir buvę 
įmonių direktoriai, Javlinskij 
vadinami „oligarchais", iš kar
to pasidarydami milijonieriais 
a r net bilijonieriais. J ie žino 
kelius, kaip išvengti mokes
čių. Todėl Javlinskij dabart inę 
Rusijos santvarką tiesiog va-

PRUSAS 
dina „šarlatanų kapitalizmu" 
(„Foreign Affairs" žurnalas, 
1998 m. gegužės/birželio nu
meris, psl. 67-79). 

Ši pusiau kriminalinė siste
ma jau slaptai egzistavo sovie
tiniais laikais ir dar daugiau 
išsiplėtė, griuvus komuniz
mui. Šis valdantysis elitas ne
sąs nei demokratinis, nei ko
munistinis, nei konservaty
vus, nei liberalinis, tik parem
tas plėšriu gobšumu. Pagal 
..Financial times" žurnalą 
' 1996 m. lapkričio mėn.), vie
nas šių turtuolių tvirtino, kad 
Rusijos septyni didžiausi ban
kai kontroliuoja daugiau, ne
gu pusę Rusijos ekonomijos. 
Javlinskij nemano, kad ši Ru
sijos sistema savaime išsivys
tys į rinkos ekonomiją, kaip 
kad šio šimtmečio pradžioje 
Amerika sugebėjo pereiti iš 
„plėšikų baronų" (robber ba-
rons) sistemos į švelnesnį ka
pitalizmą. Tai įvyko dėl to, 
kad tada Amerika jau turėjusi 
vidurinę klasę. O šios klasės 
Rusijoje nėra ir ji nesikuria. 
Be to, Amerikos turtuoliai sa
vo kapitalą investuodavo pa
čioje Amerikoje, kai Rusijos 
turtuoliai tik pavagia valdžiai 
priklausantį turtą ir pinigus 
išsiunčia į užsienį. Taip pat 
daugelis Amerikos turtuolių 
didelę dalį savo tur tų po mir
ties grąžinę žmonėms, sukur
dami įvairius fondus. To ne
matyti pas Rusijos turtuolius. 

Rusijos ekonomija po 1991 
metų susitraukė per pusę ir 
dabar tebestagnuoja. Pagal 
perkamąją galią, valdžios pen
sijos ir atlyginimai sumažėjo 
iki 40% pirmykštės vertės. Ir 
jų dar laiku neišmoka. Reikia 
laukti mėnesius ir per tą laiką 
maitintis savo darže užsiau

gintum bulvėm ir daržovėm — 
jei jų užsiaugina. Javlinskij 
nesistebi, kad, esant tokioms 
sąlygoms, per paskutinius rin
kimus Rusijos Dūmoje du 
trečdalius vietų laimėjo komu
nistai ir Žirinovskij ultrana-
cionalistai. 

Vakarų bankai Rusiją laiko 
pasaulyje labiausiai korupci
jos paliesta valstybe. Jei kas 
nori ko svarbesnio pasiekti, 
turi tai daryti per pažintis ir 
kyšius. Kada paskutiniu metu 
buvo pravesti Rusijos žmonių 
apklausinėjimai. į klausimą. 
kas yra svarbiausia, kad galė
tumėm praturtėti, 88% galvo
jo, kad reikia turėti pažintis, 
76% kad reikia būti nesąžinin
gu ir tik 39% manė, kad tai 
galima pasiekti sunkiu darbu. 

Politiškai svarbiausias „oli
garchų" ginklas yra jų visai 
užvaldyta žiniasklaidą, televi
zija, spauda ir radijas. Jų tar
nautojai turi šokti pagal savi
ninkų muziką. 1996 metų pre
zidentiniuose rinkimuose Jel-
cin išrinkimo išlaidos siekė 
net 500 milijonų dolerių (pal-
ginus su prez. Clinton išleistų 
113 milijonų dolerių), nors pa
gal Rusijos įstatymus nebuvo 
leidžiama išleisti daugiau, 
negu 2.9 milijonų dolerių. Bet 
dėl to nekilo didesnių protes
tų. Jelcin išrinkimą nulėmė 
žiniasklaidą. 

Kada Rusija pereis į tikro
sios laisvos rinkos sistemą? 
Tai nulems politinis krašto 
vystymasis. Dabar yra trys 
pagrindinės politinės grupuo
tės: komunistai, demokratai ir 
„oligarchai" su savo pavaldi
niais. Komunistai dominuoja 
Dūmoje, kuri neturi daug ga
lios, kaip parodė paskutinis 
susikirtimas su Jelcin dėl 
premjero Kirijenko patvirtini
mo. Senajai rusų kartai iš-
mirštant, komunistų įtaka 
mažės. Tam ženklų jau maty
ti. Pavyzdžiui, per tik ką pra-

Prez. Valdas Adamkus Valstybės dienos proga liepos 6 d. buvusiam rezis
tencinio pogrindžio ryšininkui (gyv. JAV) Mykolui Naujokaičiui įteikia 
Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordiną. Nuotr. Eltos 

„Cooperativp Osprey 98" pratybų uždaryme. Trečias is kaires — Lietuvos gynybos atašė Vašingtone mjr.V. 
Sarapinas; V iš kaires — JAV Atlanto Štabo atstovas gen. lt. John Keane. Nuotr. Kpt. Arūno Banionio 

ėjusius Krasnojarsko srities 
gubernatoriaus rinkimus ko
munistų kandidatas tegavo 
13% balsų. Demokratai yra 
susiskaldę, nevieningi ir netu
ri finansinio užnugario, todėl 
kraštą valdo Jelcin, kuris yra 
oligarchų statytinis, nors save 
laiko demokratu. Ir būsimus 
prezidento rinkimus gal lai
mės „oligarchų" statytinis. To
dėl Javlinskij yra pesimistas 
dėl Rusijos ateities. 

Bet daug optimiškas yra An-
ders Asplund, ilgą laiką kon
sultavęs Rusijos vadus, spren
džiant Rusijos ekonomines 
problemas, ypač privatizaciją. 
Asplund mano („N.Y. • Times" 
balandžio 28 d. psl. A25), kad 
Černomyrdin išmetimas iš 
premjero posto buvęs teigia
mas veiksnys Rusijos demok
ratijai. Černomyrdin, pats bū
damas labai turt ingas žmo
gus, buvo susidėjęs su naujai
siais Rusijos kapitalistais, 
pvz., su Boris Berezovskij, per 
suktybes pasidariusiu bene 
turtingiausiu Rusijos kapita
listu. Jis tik trukdęs ir delsęs 
ekonomines reformas. Pa
vyzdžiui, jis visą laiką trukdęs 
mokesčių reformas ir surin
kimą, nuo jų atleisdamas savo 
sėbrus. Nors vienas Černo
myrdin uždavinių buvęs biu
rokratijos sumažinimas, per jo 
vadovavimo laikotarpį val
džios tarnautojų skaičius pa
didėjo 1.2 milijonais. Kirijenko 
žada jų skaičių sumažinti per 
pusę. Dėl Jelcin sveikatos 

problemų Černomyrdin buvo be
veik pasidaręs tikruoju Rusi
jos valdovu. Todėl Jelcin ne
turėjęs pasirinkimo, kaip tik jį 
atleisti. O Kirijenko esąs tik
ras demokratas ir laisvos rin
kos šalininkas. Esą vilčių, kad 

prie jo mokesčių surinkimas 
pagerėsiąs. J is esąs protingas 
ir apsukrus politikas, kad su 
Jelcin pagalba gal jam pavyks 
pasukti Rusijos vairą demok
ratijos ir laisvos rinkos link
me. 

PRAVIRKO... MOLIO 
SMUIKAS 

Moliniais muzikos instru
mentais — smuikais, balalai
komis — grojančių muzikantų 
kapela iš Kuršėnų vis dar 
tebėra vienintelė Lietuvoje. 

Molinukų kapelos instru
mentų gamintojai bei muzi
kantai Stasys Vilimas ir Al
fonsas Timinskas pasakoja, 
kad prieš daugelį metų suma
nę pasigaminti molinius in
s t rumentus ilgai vargo: dau
gybė molinių smuikų bei gi
tarų suskilo, susprogo, sudužo. 
Bet užsispyrimo būta pakan
kamai. Jį prieš daugelį metų 
sustiprino ir pirmasis Moli
nukų kapelos vadovas, visų 
galų meistras Alfonsas Matu
tis. Šis muzikantas sugebėjo 
groti pačiais „nemuzikaliau
siais" daiktais: malkomis, žva-
kidėmis, be to, mokėjo pūsti 
fleitą... nosimi ir tuo pat metu 
rūkyti pypkę. 

Dabar „molinukai" nebeturi 
Anapilin išėjusio savo įkvė
pėjo, bet kapela neiširo, ją pa
pildė garsi keramikė kuršė
niškė Silva Šufinskienė. 

Beje, visi trys Molinukų 
kapelos muzikantai-keramikai 
neapsiriboja tik šiais dviem 
pomėgiais: visi jie yra geri ku
linarai, turi savo „firminius" 
patiekalus, kurių receptai, 
kaip ir meilė moliui, kuršė
niškių šeimose perduodami iš 
kartos į kartą. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Apdovanojimai ir 
parūgojimai 

Nusipelniusį asmenį pa
gerbti žymeniu, medaliu, ordi
nu ar bent specialiu raštu yra 
įprastas reiškinys. Savo na
rius (o kartais ir nenarius) ap
dovanoja įvairios organizaci
jos, ypač skautai, šauliai, 
dažnai girdimi', kad tam ar 
kitam asmeniui suteiktas 
,,nusipelniusio metų asmens" 
titulas — visa tai priimame, 
kaip natūralų kasdienybes 
procesą. Juk žmogus, kuris 
daug yra atlikęs, aukojęs, dir
bęs, vertas padėkos. Ir taip 
per dažnai pasigirsta nusis
kundimai, kad nevertinami 
žmones ir jų pastangos. 

Džiaugiamės, kai žymi 
mokslo institucija, ypač nelie
tuvių, suteikia mokslininkui 
garbės doktoratą, kai ordinu 
nusipelniusį mūsų tautietį 
apdovanoja kurios kitos pa
saulio valstybes vyriausybe. 
Tačiau dažniausiai nepasiten
kinimas kyla. kai ordinai, 
medaliai ar kiti žymenys atei
na iš Lietuvos. 

LDDP valdant ir Seimą, ir 
prezidentūrą, nepasitenkini
mas pilnom saujom į visas 
puses barstomais ordinais ir 
juos godžiai gaudančiais už
sienio lietuviais. buvo su
prantamas ir pateisinamas. 
Daugelio nuomone, priėmi
mas ordino iš buvusio komu
nistų partijoje aukščiausią 
vietą užėmusio žmogaus, nors 
ir tapusio nepriklausomos 
Lietuvos prezidentu, kažkaip 
pažeidė mūsų švenčiausius 
įsitikinimus. Vis tik atsirado 
labai nedaug (net vienos ran
kos pirštų nebūtų reikėję juos 
suskaičiuoti) pasiryžusių lai
kytis savo principų ir ordino 
iš prezidento nepriimti. Visi 
kiti atrado ..pateisinamųjų 
išeičių" ir su pasididžiavimu 
įvertinimą priėmė. 

Nėra abejonės, kad tų or
dinų ir medalių buvo su kau
pu: nuo 1991 m. iki 1998 m. 
vasario 20 dienos įteikta dau
giau kaip tūkstantis aukš
čiausių valstybes apdovano
jimų ir Lietuvoje, ir užsie
niuose gyvenantiems tautie
čiams bei kitataučiams. (Čia 
nekalbama apie smulkesniuo
sius žymenis.) Daugelio nuo
mone, toks besaikis ..aukš
čiausių, ordinų barstymas" jų 
reikšmę sumenkino, juos tary
tum nupigino. Juo labiau, kad 
kai kuriais atvejais (pvz. 
Vyčio Kryžiaus apdovanoji
mo) nebuvo laikomasi nusis
tovėjusių taisyklių. Tai įžeidė 
žmones, kurie tuos ordinus 
buvo gavę pirmosios neprik
lausomybes laikais. 

Dabartinis prezidentas Val
das Adamkus anksčiau yra ne 
kartą išsitaręs, kad jis nepils 

ordinus lyg iš gausybes rago 
Tačiau Valstybes dienos pro
ga, kaip jau įprasta pastarai
siais metais, prezidentas įtei
kė aukščiausius valstybes ap
dovanojimus 80 žmonių, tuo 
sukeldamas nemažai nepasi
tenkinimo ir kritikos: vadina
si, pasikeitė tik rankos, ordi
nus dalinančioj bet pats 
procesas liko tas pats. Skir
tumą galbūt sudaro tai. kad 
Valdas Adamkų.- — ne Algir
das Brazauskas Medali ar or
diną iš jo priimti nėra negar
binga. 

Pagal ..Lietuvos ryto" (lie
pos 10 d.) reportažą, pats pre
zidentas nebuvęs labai paten
kintas tokia apdovanojimų 
gausa. Kai kuriuos jis atme
tęs, bet dar pakankamai liko 
ir išdalinti. Vis dėlto ver ta 
pastebėti, kad Vyčio Kryžius 
suteiktas tikrai jo vertam as
meniui, neprasilenkiant su 
šio garbingo ordino skyrimo 
taisyklėmis Na. o kiti... Kiek
vienas čia turi savo nuomonę: 
vieniems atrodo, kad buvo 
žmonių, nevertu ordino, ki
tiems atrodo, kad ..užmiršti" 
tikrai nusipelnę asmenys, 
arba ne ..tokio laipsnio, ne to
kiam žmogui ordinas paskir
tas". Nemurma tik apdovano
tieji, nes. be abejo, jaučiasi 
pagerbimo verti. 

Kad valstybė pagerbia nusi
pelniusius ar kaip kitaip pasi
tarnavusius asmenis, yra 
natūralu. Kaip kitaip j iems 
padėkoti ir parodyti, kad ver
tinamas ju darbas, pastangos, 
pasiaukojimas kitų arba tau
tos labui'.' JAV valdžia kasmet 
specialio.-e ceremonijose ordi
nais bei medaliais pagerbia 
nemažai savo piliečių. Pra
ėjusią savaitę buvo ..Drauge" 
žinute, kad kanadietis lietu
vis pagerbtas Prancūzijos or
dinu ir niekas to nekritikavo. 
Tad dėl ko Lietuvos vyriau
sybė kaltinama, kai panašiai 
pasielgia? Ar i.š tikro jau tiek 
daug apdovanojimų. kaip 
žmones mano? Tame pačiame 
..Lietuvos ryto" reportaže pa
minima, kad 1939 metais 
aukščiausi valstybes apdova
nojimai buvo Įteikti 2.500 as
menų! Tai kur kas daugiau 
negu prez. Brazausko ir prez. 
Adamkaus kartu sudėjus. 

Vertėtų ateityje Lietuvos vy-
riausyl>ei, truputį griežčiau 
skirstyti apdovanojamus as
menis, galbūt sukuriant spe
cialu ordiną ar žymenį (pvz. 
Prezidento vardus, kad ne
reikėtu nuolat ..laipsniuoti" 
Kunigaikščio Gedimino ordi
nus už kiekviena paramą ar 
darbą Tuomet jų verte pasi
liks t inkamame lygyje. 

Nr.8 

MEILUTA 
R o m a n o i š t r a u k a 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tęsinys 

Parvyko iš Kibirkščio Meiluta namo, laiptinėje į 
šalis nuspardė šiukšles, duris atsirakino vienu raktu, 
atrakino ant ru , prieškambry skubiai užmetė ant kab
lio apsiaustėlį ir įspruko virtuvėn. Ten žmona minkė 
kažkokią tešlą, visa stalą miltais nudulkinusi, ir tuo
jau užsipuolė: 

— Na? 
— Palauk! Nei, atsiprašant, šito dalyko atlikti ne

leidi! 
— Sauja užspaudusi nelaikau. Skubėk, skubėk, 

kad čia nepriterštum! — kažkodėl ji šiandien buvo pik
ta ir surūgusi . 

— Nespėjau įžengti, o ji tuojau už gerklės griebia, 
— Meiluta kalbėjo jau iš mažo kambarėlio, kurio pas
kirtis netiko artimai virtuvės kaimynystei, nes iš ten 
buvo girdimi romantikos nesukelia garsai. — Ateis lai
kas ir papasakosiu. Iš kitos pusės, kodėl tau reikia 
žinoti? Įpratai visur nosį kaišioti... —jis atbulas trau
kėsi laukan, nes ten apsisukti galėjo tik dar nespėjęs 
suaugti laibas žmogiūkštis. Iš vyro šiurkštaus balso 
Meilutiene jau suprato, kad žinia nebus bloga. Toks 

buvo jo įprotis — pasigirti a r nudžiuginti mokėjo tik 
po kietų įžangų. Todėl apsiraminusi gražiai pasakė: 

— Uždaryk duris. Matai, kad minkau, o iš ten vi
sokie kvapai plaukia. Ir prie šaldytuvo jau pripuolei! 
Ko gero, viską ištuštinsi, — barė ji. — Palauk, virti-
nukų padarysiu. Liko pora gabalėlių dešros, tai ir vis
kas, ką turime. Reikės kitaip tvarkytis. Iš vienų durų 
lendi \ kitas... O ką girdėjai? Ką tasai pasipūtėlis 
sakė? Su tokiais veršiais pasitaiko ir gero, ir blogo. 

— Veršiu nevadink. Kas būtų, jei koks nešvankėlis 
tave karve šauktų? O sakė gerai. 

— Tai ką sakė? 
Meilutienė taip energingai minkė tešlą, kad į sieną 

atremtas stalas virpino mažą virtuvę, o kartu drebėjo 
ir Meilutos pirštuose mažas sūrio gabalėlis. 

— Ar nuramino, ar ką pažadėjo? — ji nerimo. — 
Kramtai k tyli. 

— Sakė, kad badu nenusibaigsim. 
— Tai ir jis jau eina su šitais naujais tvarkdariais, 

gerovę žadėdamas? 
— Kokie tvarkdariai? Driskiai inteligentai? Ki

birkščio lengvai neparversi ant šono. Pasiūlė gerą už
darbį. 

— Jo fabrikai, kiek girdėjome, nedirba, ar labai 
mažai dirba. 

— Tokie ir be fabrikų moka gyventi. Nuvažiavau ir 
gerai padariau. Bus naudos man ir sūnui, kol vaikinas 
naują tarnybą suras. 

— Tau tai tau, o dėl sūnaus galėjai ir patylėti. — 

Meilutienės balse staiga išnyko pasitikėjimas. 
— Gavo darbą? 
— Bijau, tėvai, ir sakyti... — išminkytos tešlos 

gniužulą pradėjo kočioti. — Neapsidžiaugsi. 
— Kalėjiman pakliuvo? — Meiluta patraukė kėdę 

ir atsisėdo. 
— Blogiau už kalėjimą. 
— Tik liga gali būti blogiau, — tėvas vėl atsistojo 

ir žengė prie žmonos. — Sustok su tuo savo minkymu, 
sakyk ir netrūkčiok kalbėdama. 

— Jei kas įkiša kur uodegą, aš vis kalta! — ji atsi
tiesė ir įsmeigė akis į vyrą. — Tavo sūnus nėra geres
nis už dukterį! Ir šitas teliukas į Amerikos pusę uosto! 

— Kokius niekus burzloji? — Meiluta išraudo. — 
Ar Amerika yra prostitutė, ar koks kitas velnias, kad 
visus jon traukia? Užsikūrė duktė, tai suprantu, šoko 
mus gąsdinti. Bet jis! Gražiai gyvenom, padėjom, kiek 
galėjom, ko daugiau reikia? 

— Užpakalis svyla, va, ko reikia! Šitais laikais jau
ni žmonės nežino, ką išsigalvoti. Pakvailiojo, kitaip ne
gali būti. 

— Į Ameriką žiūri... Kaip žiūri? 
— Rytoj išvažiuoja, štai koks žiūrėjimas ir kokia 

šneka. 
— Ar tau maišosi? — Meiluta rankomis pliaukš

telėjo sau per šlaunis. 
— Gal maišosi. Parėjo valgyti ir pasakė lyg koki 

nieką: mama, rytoj važiuoju į Ameriką. 
— O tu? 

— Aš nesupratau, ką jis šneka. Nurijęs kąsnį, pa
kartojo: rytoj važiuoju j Ameriką. Net samti paleidau 
ir netyčia karštu viralu jį aptaškiau. Jis apsišluostė ir 
vėl savo: važiuoju į Ameriką 

Svaidydamas rusiškus keiksmus lyg meslą. Meilu
ta iš virtuvės smuko į prieškambarelį. ten apsisukęs 
grjžo atgal, spyrė kėdę ir suriko: 

— Aš jį pamokysiu! Kur tas šėtonas pasidėjo? Kur 
dingo? 

— Kaip žinosiu? Anksčiau neklausinejom. kur 
eina. neklausiau ir dabar. — žmona buvo nustojusi su 
tešla terliotis ir žiūrėjo į vyrą. Jis taip pat nutilo, sty
rojo nuleidęs rankas ir kelias akimirkas galvojo. Paga
liau ramiai tarė: 

— Palauk... Čia kažkas negerai. J is tave. kvailą 
bobą, už nosies vedžioja. 

— Žiūrėsim, ar tavęs, gudruolio, nepavedžios. 
— Ir sake, kad rytoj išvažiuoja. 
— Aiškiai sake. 
— Kaip rytoj išvažiuos'' Amerika ne Kaunas, ne 

Alytus. Niekas jo neįleis, ten reikia vizos! Ar tiek ne
supranti0 

— Man daug suprasti nereikia, nes tu viską gerai 
išmanai. Pirma, kai sėdėjai užsirioglinęs ant valdžios 
vežimo, gudresnis atrodei. Dabar vištos galvą nešioji' 
Aukšta tarnyba net asilą padaro inteligentu, o pamir
kyk išminčių varge, ištrauksi aviną. Ir tavo šitokia is
torija. Dediesi, kad esi galvočius, bet nežinai, jog viską 
galima nusipirkti. Jis vizą nusipirko! (Bus daugiau) 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠVENTĖS 
Čia Lietuva, čia lietus lyja... 

Dainų šventė praėjo, pra
skambėjo, o lietingi orai tęsia
si. Matyt Septyni broliai mie
gantys kalti. Viena „Vyčių" 
choristė, tikriausia pirmą kar
tą apsilankiusi protėvių že
mėje, stebėjosi, kaip galima 
gyventi šalyje, kur septynis 
kartus per dieną lyja. Žmonės 
ne tik gyvena, bet ir suruošia 
tokias didingas šventes, kokia 
buvo II-ji Pasaulio lietuvių 
Dainų ir šokių šventė. įvyko 
visi numatyti renginiai ir kon
certai, nebuvo atšaukta nei 
viena repeticija. Stebėdama 
žmonių reakcijas į lietingą 
orą, prisiminiau seną anek
dotą, kur pesimistas dejuoja 
kaip viskas blogai, blogiau ir 
būti negali. O optimistas 
prieštarauja: gali, gali būti 
dar blogiau. Aš, kaip tas opti
mistas ir gerai pažįstanti Lie
tuvos klimatą, galvojau, kad 
galėjo būti daug blogiau... 
Labiausiai nepasisekė kankli
ninkams. Jų muzikos vakaras 
skambėk i t e kanklės" turėjo 
vykti liepos 2 d., 18 vai. p.p. 
Vilniaus universiteto P. Skar
gos kieme. Tą dieną be persto
jo pylė lietus. \ koncertą atvy
kome Dainų šventės daly
viams skirtu autobusu. P. 
Skargos kieme radome lietaus 
plaunamus tuščius suolus ir 
estradą. Koncertas buvo per
keltas ir vyko šv. Jonų baž
nyčioje, esančioje Universiteto 
teritorijoje. Bažnyčia pradėta 
statyti 1388 m. lietuvių pago
niškos šventyklos vietoje. Jos 
pagrindinis fasadas yra P. 
Skargos kiemo pusėje. Tai la
bai puošni bažnyčia, su vie
nais didžiausių vargonų Lietu
voje. Jos interjeras po dau
gybės pertvarkymo įgavo vė
lyvojo baroko bruožų. Baž
nyčios viduje yra 18 šv. Jono 
statulų. Matyt todėl anksčiau 
vadinta Šv. Jono, bažnyčia 
pervadinta į Šv. Jonų. Sutil
pome visi — ir žiūrovai, ir 380 
kanklininkų. Darniai skam
bėjo jungtinis kanklininkų or
kestras, vadovaujamas vis 
kitų dirigentų. Pasirodė se
niausias Lietuvoje Prienų ra
jono Skriaudžių kultūros na
mų ansamblis bei daugybė iš 
įvairiausių Lietuvos kampelių 
atvykusių kanklininkų. Dau
giausia tai moterys. Tik Pa
nevėžio ansamblyje dominavo 
vyrai: su dviem moteriškėm 
kankliavo vyriškis ir du, gal 
dešimties metų, berniukai. 
Ačiū Dievui, lietus nesugadino 
folkloro dienos „Uliokim, bro
liukai". Šventė vyko 3 d. Ne
ries ir Vilnelės upių santakoje 
— Sereikiškių parke ir Pilių 
teritorijoje. Tai buvęs Šven
taragio slėnis, aukų vieta. Ten 
kažkada degė šventa protėvių 
ugnis. Gausybė audėjų, me
džio drožėjų, puodžių, gintaro 
meistrų, margučių margin-
tojų, pynėjų demonstravo savo 

sugebėjimus. Tautodailininkų 
dirbinių mugė vyko ne tik čia, 
bet ir apylinkėse senojo Vil
niaus gatvelėse. Kvapais vilio
jo maisto gamintojų prekysta
liai. Ir ko ten nebuvo — 
pradedant senoviškais t radi
ciniais valgiais bei gėrimais ir 
baigiant „Čeburekais" ar k a r š 
tais šunimis". Galėjai nusi
pirkti ir visą keptą paršiuką. 
Vieni kitus pakeisdami, tuo 
pačiu metu įvairiose vietose 
koncertavo folkloro ansam
bliai iš Aukštaitijos, Dzūkijos, 
Suvalkijos ir Žemaitijos. 
Gražiai pasirodė ir Mokslo 
Akademijos etnografinis an
samblis. Ulionės tęsėsi iki 
vėlaus vakaro. 

Liepos 4 d. visi keliai vedė į 
Kalnų parką, kur 21 vai. pra
sidėjo ansamblių vakaras „Ein 
saulelė apie dangų". Vingiuo
tu keliu minios žmonių kilo į 
kalną, kurio dauboje yra 
natūralus gamtos amfi teatras 
— čia nuo 1970-jų vyksta an
samblių šventės. J ame grojo ir [ 
šoko per tris tūkstančius a t 
likėjų, susibūrusių į Vaikų an
samblius, Dainų ir šokių an
samblius ar Kapelas. Vakaro 
dalyvius ir žiūrovus pasveiki
no ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius. Koncertas 
baigėsi, įspūdingomis ugnies 
salvėmis. Sužaižaravo ir sceną 
puošusi didžiulė Dainų šven
tės simboliška dailininko M. 
Vilučio sukurta emblema. 
Šventė dar tęsėsi — žiūrovai 
buvo pakviesti įsijungti į dai
nos ir šokio sukūrį- J a u skir
stantis namo pradėjo krapno
ti. Visi džiaugėmės, kad tik 
tiek ir tik dabar. 

Palygint sekėsi ir šokėjams. 
Nors dangus žadėjo gerą orą, 
prieš pat šventę netikėtai atsi
rado juodi debesys ir prapliu
po baisi liūtis. J a u pradėjau 
abejoti, a r beverta vykti į 
„Žalgirio" stadioną, bet prisi
miniau, kad Lietuvoje tokios 
liūtys paprastai ilgai ne t run
ka. Neapsirikau —pusiau
kelėje į šventės vietą lietus 
aprimo taip pat staigiai, kaip 
ir prasidėjo. Kelis kar tus , jau 
programos metu, žiūrovams 
sėdėjusiems nedengtose tribū
nose, teko išskleisti lietsar
gius, bet toks dulkiantis vasa
ros lietutis šokėjus, manau, 
tik atgaivino. Šokių diena pra
sidėjo vėliavų įnešimu. Ją 
lydėjo ir Čikagos šokėjas Kas
tytis Šoliūnas. Sveikinimo 
kalbą pasakė Seimo pirminin
kas Vytaut is Landsbergis. 
Pasirodymams pasibaigus, 
„Žalgirio" stadioną, kaip ir 
Kalnų parką, nušvietė ugnies 
salvių puokštės. Šventės grožį, 
tikiuosi, bus galima išvysti 
vaizdajuostėse, o įspūdžius 
aprašys kas nors iš šokėjų. Aš 
papasakosiu, kaip sekėsi mū
sų dainininkams. 

Aurel i ja D o b r o v o l s k i e n ė 
Vilnius 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Pasaulio lietuvių dainų šventės ir Tautinės olimpiados eitynes į Vingio parką liepos 6 d., kur įvyko Dainų die
nos koncertas, užbaigęs penkias dienas trukusią visų kraštų lietuvių šventę. Nuotr. El tos 

GAUSI SUVALKIJOS SPAUDA 
Jau buvome rašę apie nese

niai Marijampolėje pradėtą 
leisti kultūros žurnalą „Su
valkija". Tačiau toje pačioje 
Marijampolėje bei kituose 
Suvalkijos miestuose išeina 

DAUG GEVCV ŠUKELE 
ARKA 

Agentūra ..Factum" prie 
Lietuvos kultūros fondo į Lie
tuvos rekordų knygos Staty
bos skyrių įrašė naują re
kordą. Tai — nors ir laikinas, 
bet didžiausias monumenta
lus statinys — šventinė arka. 
Ją antrosios Pasaulio lietuvių 
dainų šventės proga sostinės 
Lukiškių aikštėje pastatė už
daroji akcinė bendrovė „Sce
nos techninis servisas". Meta
lo konstrukcijų arkos aukštis 
— 18,8 m. plotis — 18,12 
m.ilgis — 9,72 m. , bendras-
svoris — net 215268.4 kg. 
Šioje arkoje 13,3 m. ? ' štyje 
įrengta 106,6 kv. m. kavinė, o 
17,3 m. aukštyje — 69,2 kv. 
m. apžvalgos aikštelė. 

Arkos meninio projekto au
toriai Romanas Borisovas ir 
Andrius Žibikas. Ji pastatyta 

pagal bendroves „Seenas tech
ninis servisas" vadovo inži
nieriaus Stasio Paškevičiaus 
projektą. 

Tai j au penkioliktasis Lie
tuvos rekordų knygoje įre
gistruotas šios bendroves re
kordas. Šventinė arka Lu
kiškių aikštėje sulaukė prieš
taringų vertinimų, prieš sta
tinį istorinėje aikštėje protes
tavo politiniu kalinių ir trem
tinių organizacijų atstovai. 
(Elta) 

ikiškių -tikstejp statoma arka. sukėlusi politinių kalinių ir tremtinių protestą 

gana daug kitos spaudos. 
Pats didžiausias yra „Sū

duvos kraštas" — apskrities 
laikraštis visam kraštui, išei
nantis antradieniais ir penk
tadieniais Marijampolėje. Jis 
yra 12 psl. apimties, redaguo
jamas Vytauto Žemaičio. 

Šis leidinys daugiausia 
spausdina Marijampolės mies
to ir apskrities žir.ias. nors 
nemažai rašoma apie Vilka
viškį bei kitus mažesnius 
miestus, jiems skiriant net 
atskirus puslapius. Nuo šių 
metų pradžios puslapis yra 
skiriamas ir Kybartų mies
tui, kuriam žinias paruošia 
kybartietis poetas Madas Bu-
ragas. Kartą per mėnesį yra 
skiriami du puslapiai „Iš Vil
kaviškio vyskupijos". Vilka
viškyje išeina du laikraščiai: 
„Santaka" ir „Šešupė". Pir
masis, leidžiama,- nuo 1990 
metų, pasirodė 3 kartus per 
savaitę: antradieniais, ketvir
tadieniais, ir šeštadieniais. 
Redaktorė Birutė Nenėnienė, 
tiražas 6,300 egz. 

„Šešupė" eina nuo 1993 me
tų kartą savaitėje (trečia-
dienomis), o nuo šių metų lie
pos 1 d. jau turės dvi laidas 
per savaitę. „Šešupė", kurią 
redaguoja Eglė Kviesulai-
tiene, leidžiamas 5,1000 ti
ražu. 

Jau buvome rašę apie Šakių 
rajono spaudą, ypač nuo 1945 
metų leidžiama 'du kartus 
savaitėje) „Draugą", kurio re
daktorė yra Aldona Zavis-
tauskienė. Neseniai šis laik
raštis įsigijo ir konkurentą, 
kuomet buvo pradėtas leisti 
antrasis Šakių laikraštis, pa
vadintas „Valsčiaus" vardu. 

Pernai buvo pradėtas leisti 
penkių miestų „Kronikos". Jos 
pasirodo Kazlų Rūdoje. Kybar
tuose, Kalvarijoje. Marijam
polėje. Alytuje. Šio leidinio 
bendras tiražas — 4,500 egz. 
Kybartų „Kronika" save vadi
na Kybartų seniūnijos savai
traščiu. Jdomu, kad laikraš
tis turi ir sporto priedą — 4 
puslapius, kur daug rašoma 
apie pasaulio sportą, net ir 
apie Amerikos NBA profesio
nalu krepšinio varžybas. 

Kybartiečiams, be abejo, bus 
įdomu sužinoti, kad tame 
mieste Kybartų katalikiško 
Jaunimo centras leidžia laik
raštėlį. ..Šebukas". Gautas 29-
sis šio leidinio numeris turi 6 
puslapius. Jame yra pasi
kalbėjimas su naujuoju Ky
bartų parapijos vikaru — kuri. 
Kęstučiu Sprangausku. Yra 
rašinys ir apie pačius Kybar
tus. Jo pabaiga skamba taip: 

Nuotr Eito* „Šiandien Kybartai yra 

tipiškas lietuviško miestelio 
pavyzdys, kur iame tik ret
karčiais a tpaž įs tame istorinės 
patirties dvasią. Tačiau nebū
kime pesimistais ir perdėtais 
sentimentalistais; būkime da
bartinių Kybartų patriotais. 
Tai yra visa ko pagrindas, lei
džiantis išsaugoti praeiti ir 
šviesu žvilgsnį į ateities per
spektyvą". 

Beje, čsa paminime tik tuos 
leidinius, kuriuos esame gavę 
ir skaitę. Reikia manyti , kad 
Suvalkijoje jų leidžiama ir 
daugiau. 

E d . Š u l a i t i s 

P R O F . EDVARDO 
GUDAVIČIAUS S T U D I J A 

„MINDAUGAS" 
Liepos 8 d. Lietuvos Istorijos 

institute visuomenei pristaty
ta profesoriaus Edvardo Guda
vičiaus knyga „Mindaugas". 
Vieno autoritetingiausių Lie
tuvos istorijos tyrinėtojų stu
dija skirta pirmajam Lietuvos 
valstybės vadovui Mindaugui. 
Knygoje aptar iami esminiai 
Lietuvos istorijos klausimai: 
Mindaugo tap imas Lietuvos 
suvienytoju, valstybingumo 
įtvirtinimas viduje ir išorėje, 
krikšto bei karūnacijos peripe
tijos, Lietuvos karalystės at
siradimo Baltijos regione 
reikšmė. Tai — pirmoji knyga, 
paženklinta oficialiuoju Lietu
vos valstybės tūkstantmečio 
minėjimo ženklu. 

Kaip pabrėžė Lietuvos isto
rijos inst i tuto direktoriaus pa
vaduotojas Gintautas Zabiela, 
ką tik pasibaigusių Valstybės 
dienos minėjimo iškilmių fone 
ši profesoriaus Edvardo Guda
vičiaus studija yra išoriškai 
tylus. tačiau nepaprastai 
reikšmingas darbas. Naujoji 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU. SVBKATO6, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoks * Ofl. Mgr. Auks* 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 VVest »5»h Street 

Tei (70B) 424-8654 
(773)661-6664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

P a r d u o d u naują, 
apši ldomą ligonio lovą ir 

elektrini „scooter" 
už $1,500. Skambinti: 

teL 773-523-8939. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(773)58MW 
(Nt)425-71M 

RIMAS LSTANKUS 
>Gre*as ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

HELP WANTED 
Full time waitress & full time 

kitehen help needed. European 
Kestaurant, Lemont, IL. 

Tel. 630-257-7570. 

UnLpram 
iaMąkiitoat 

Haitos* 
te lietuvitkai 

l-888-eis-2i48 

A TLANTIC 
»f #/***»*i 

Iclc^rtnųt 

Užtikrinkime Baltistikos studij ų ateiti užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES PUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS Executive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hackettstown, NJ, 07840. Tel.908-852-5258. 

knyga apibendrina dešimt me
tų trukusius mokslininko ty
rinėjimus, istorinių šaltinių 
studijas. 

Beje, kaip priminė preziden
to Valdo Adamkaus sveikini
mus autoriui perdavęs Lietu
vos vardo tūkstantmečio di
rekcijos direktorius Gedimi
nas Ilgūnas, liepos 6-oji — 
Mindaugo Karūnavimo — 
Valstybės diena į Lietuvos 
švenčių kalendorių ir buvo 
įrašyta Edvardo Gudavičiaus 
pasiūlymu. 

„Mindaugo tematikoje susi
pina svarbūs Lietuvos istorijos 
dalykai: valstybės susiforma
vimas, ypatinga istorinė asme
nybė ir valstybės bėdos, — 
didelis kaimynas bei didžiulis 
Lietuvos atsilikimas. Pastara
sis buvo pradėtas įveikinėti 
nuo Mindaugo laikų", sakė 
Edvardas Gudavičius. Profe
sorius pabrėžė, kad jo pasi
rinktoji istorijos sritis medie-
vistika „reikalauja ne tik 
potraukio šiam mokslui, bet ir 
sunkaus, kruopštaus darbo su 
šaltiniais". 

Knygos pristatyme dalyva
vęs Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis linkėjo, kad 
nauja, moderni Lietuvos isto-

Prof Edvardas Gudavičius liepos 8 d. supažindino su leidykloje ,,žara" 
išleista savo knyga ,,Mindaugas". Nuotr. Eltos 

rijos samprata kuo greičiau 
atsispindėtų ne tik akademi
nei visuomenei skirtuose leidi
niuose, bet ir istorijos vado
vėliuose. 

Edvardo Gudavičiaus studi
ją „Mindaugas" 1,500 egzem
pliorių tiražu išleido „Žaros" 
leidykla, knygą per rekordiš
kai trumpą laiką išspausdino 
„Aušros" spaustuvė. (Elta 

PAGERBIAMAS 
VASARIO 16-osios AKTO 

SIGNATARAS 

Liepos 2-3 d. Širvintų ra
jone, Musninkuose, ir Vilniuje 
paminėtos Vasario 16-osios 
akto signataro Alfonso Petru
lio 70-osios mirties metinės. 

Alfonso Petrulio atminimui 
skirti renginiai liepos 2 dieną 
prasidėja Mišiomis Musninkų 
bažnyčioje, kurioje jis klebona
vo. Po pamaldų bažnyčioje 
vyko minėjimas, vėliau susi
rinkusieji aplankė signataro 
kapą Musninkų bažnyčios 
šventoriuje. 

Liepos 4-ąją Alfonso Petrulio 
atminimui skirti minėjimas 
bei pagarbaos vakaronė vyko 
Vilniuje, Signatarų namuose. 

Kunigas, visuomenininkas 
Alfonsas Petrulis (1873-1928) 
buvo aktyvus lietuvybės puo
selėtojas, lietuvių teisių gy
nėjas: steigė Ryto, Blaivybės 
draugijas, „Viltį", „Bažnytinę 
apžvalgą", „Aušrą", kitus lie
tuviškus leidinius, platino lie
tuvišką spaudą ir pats jai 
rašė. 1909 metais Vilniaus 
vyskupijos kunigų susirin
kime A. Petrulis išrinktas į 
komisiją lietuvių ir lenkų ne
susipratimams vyskupijoje ty
rinėti, šioje komisijoje gy
nė lietuvių teises bažnyčioje. 
1917-ai8iai8 dalyvavo Vilniaus 
konferencijoje ir buvo iš
rinktas į Lietuvos Tarybą, su 
Tarybos delegacija vyko pas 
nuncijų Miunchene rūpintis, 
kad Vilniaus vyskupijai būtų 
paskirtas lietuvis vyskupas. 
A Petrulis buvo Lietuvos Val
stybės Tarybos prezidiumo 

' sekretorius, redakcinės komi
sijos narys. 
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JIE IR MES 
Mano labai gerbiama, pa

žįstama, stipria plunksna ap
dovanota žurnalistė bei ra
šytoja Aurelija Balašaitienė 
rašo viename savo laiške: 
„Atminkime, kad prieš mums 
atvykstant, lietuviškoje visuo
menėje nebuvo nei lituanisti
nių mokyklų, nei jaunimo or
ganizacijų, kuriose jie būtų 
galėję išmokti lietuviškai". 

Įdomu... Aš esu viena iš j i e " 
ir yra kitų mano kartos Ame
rikos lietuvių, kurie skambino 
ir prašė atsakyti į tą laišką, 
nes moka skaityti ir užsipre
numeruoja „Draugą". Deja, 
per laiko neturėjimą nepriėjau 
prie kompiuterio. 

Pradėjau pirmą skyrių, ne
mokėdama nei žodžio ang
liškai. Visas mano ir kitų 
mažas^ pasaulis sukosi aplink 
lietuvišką parapiją. O tų para
pijų Amerikoje buvo, jei ne
klystu, per 44. Vien Čikagoje 
ir aplink buvo 14. Jose veikė 
mokyklos, vadovaujamos Šv. 
Kazimiero seselių, kurios buvo 
kviestos klebonų atvykti iš 
Lietuvos steigti mokyklas prie 
bažnyčių. Net veikė Šv. Kazi
miero akademija, kurią lankė 
labai daug lietuvaičių. Veikė 
ir pranciškonų vedamos para
pijos su vienuolėmis. Net 
mano krikšto mamos dukra 
įstojo į tą vienuolyną. 

Gyvenome Fairfield gatvėje. 
Pamenu, kad gyveno bent keli 
kitų tautybių žmonės. Visą 
laiką kalbėdavome lietuviškai, 
žaidėme lietuviškai, per lietų 
išsitepdavom purvais lietu* 
viškai. iškrisdavom iš lietuvių 
pasodintų vyšnių ir susipyk-
davom lietuviškai. Kiekvieną 
dieną mokykloje buvo moka
ma lietuvių kalba, istorija, 
geografija ir t.t. Buvo tam tik
ros šventinės dienos, kuriose 
buvo kalbama tik lietuviškai. 
Veikė tautinių šokių ansam-
bliukai. Pati.'.okau nuo pirmo 
skyriaus. Rafcme lietuviškai, 
dainavome lietuviškas dainas. 
Net ir „mes" atvykusiems, 
tęsėsi tos pamokos, S. Jony-
nienės dėka. Buvau sujaudin
ta, kai pakvietė mokyti tauti
nius šokius. Atrodė, lyg grįžau 
namo. Net prel. D. Mozeris 
pastebėjo. Buvo tokių iš „mes", 

kurie buvo tuo nepatenkinti. 
Šv. Kazimiero seselės 1933 

metais buvo išleidusios pra
džios mokyklos skyriams kny
gą, pavadinta „Švyturys". Ją 
pereitais metais su 400 lietu
viškų knygų ir kitų leidinių 
išsiunčiau į VVashington uni
versiteto steigiamą biblioteką, 
kaip istorinį pavyzdį. Naudo
jome istorijos knygelę iš Lietu
vos, o tais laikais Lietuva 
buvo laisva. Mano knygutė, 
kurią dar turiu, yra gerokai 
padėvėta, negaliu pasakyti, 
kas jos autorius ir kas ją iš
leido. 

Atskirai veikė „Margučio" 
Antano Vanagaičio vienetas 
su vaikais. Vaidino vaikai, 
dainavo vaikai, šoko vaikai. 
Pasirodymus parapijose net 
šiandieną su malonumu prisi
menu. Programas paruošdavo 
tos mielos seselės kazimie-
rietės. 

Andrejevas mokė baletą lie
tuviškai, jei prisimenu teisin
gai, „Sandaros" laikraščio sve
tainėje. 

Veikė Lietuvos Vyčiai nuo 
vieno Amerikos krašto iki 
kito. J ie turėjo jaunimo sky
rius prie kiekvienos parapijos. 
Dar ir dabar tebeturi, ir tai 
viena stipriausių organizacijų 
Amerikoje, kuri dirba sklan
džiai ir t a rp savęs sugyvena. 
Neskaitome apie jų barnius. 

Giedojome per pamaldas 
bažnyčioje. Jus t inas Kudirka, 
Nekalto Prasidėjimo Mergelės 
bažnyčios vargonininkas Brigh-
ton Parke, turėjo gausų vaikų 
chorą. Mišios tuo laiku buvo 
atliekamos lotynų kalbą su 
lietuviškomis giesmėmis tar
puose. Seselės, kartu su var
gonininku mokė giesmes ir po
terius lotyniškai. 

Vytautas Beliajus 1933 me
tais buvo įsteigęs jaunimo šo
kių grupę, kuri pasirodė Pa
saulio mugės metu Čikagoje. 
O kiek buvo chorų, pavadintų 
kunigaikščių vardais... Choris
tus mokė pakviesti muzikai. 

Pradėjo veikti ateitininkai, 
kurie buvo atvykę studijoms 
prieš Antrą pasaulinį karą ir, 
karui prasidėjus, nebegrįžo į 
gimtinę. Iš jų gimė „Ateities" 
šokėjų ansamblis su pirma 
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Visas trispalvių miškas plevėsavo virš Lietuvos karių gretų, žygiavusių Pasaulio lietuvių dainų šventes atidary
mo eitynėse. Nuotr. Viktoro Kučo 

ma, kad to meto Belgijoje lie
tuvių „visuomeninė ir kultū
rinė veikla buvo menka". Pa
lyginti su ano meto darbo ir 
gyvenimo sąlygomis Belgijoje, 
ji nebuvo menka, o sakyčiau 
— heroiškai gyvastinga. Kun. 
J . Danausko ir kun. Pr. Gai
dos iniciatyva buvo įsteigta 
„Sėjos" draugija, kuri leido 
dvisavaitinį laikraštį „Gimto
ji šalis", remiamą dienraščio 
„La libre Belgiąue". Nuo 1947 
iki 1950 m.jį redagavo kun. 
Pr . Gaida-Gaidamavičius, vė
liau — kun. J . Dėdinas. Tame 
laikraštyje bendradarbiavo 
angliakasiais tapę mūsų tau
tiečiai. J ame buvo iš
spausdintos ir pirmosios ra
šytojo E. Cinzo novelės. 

Net ir labai sunkiomis są
lygomis ano meto Belgijos lie
tuviai steigė chorus, tautinių 
šokių grupes, rengė įvairius 
minėjimus, susibūrė į Belgi
jos lietuvių bendruomenę. 
Buvo ir tokių,, kurie sugebėjo 
dalyvauti ir prancūziškoje 
belgų spaudoje — rašė apie 
Lietuvą. 

Kaip dalyvavęs ano meto 
Belgijos lietuvių veikloje ma
nau, kad tiek visuomeninė, 
t iek kultūrinė jų veikla bu
vo pakankamai gyvastinga, 
anaiptol nemenka. 

Kun.Pr.Gaida, 
Mississauga, Ont. 

NĖRA PATRIOTIZMO 

Skaitant Juozo Navako 
laišką „Drauge", pavadintą: 
„kodėl kariuomenės daugumą 
sudaro kitataučiai", išryškėja, 
kad Krašto apsaugos ministe
rija mažai daro žygių įtraukti 
Lietuvos jaunuolius. Kam suk-

mokytoja Zeikiene. Vėliau 
buvo pakviestas mokytojauti 
Vytautas Beliajus. Ten šoko 
gimnazistų amžiaus jaunimas. 
Galiu rašyti ir rašyti, bet ne
noriu nutolti nuo to, ką aš no
riu A. Balaišaitienei pasakyti. 

Iš tos kartos (jau mes 
senstam), yra išaugusių labai 
žymių tikrų lietuvių, kurie ir 
dabar visur dalyvauja ir ku
rie, „prieš mums atvykstant", 
nesijautė išstumti, maloniai ir 
draugiškai dirbo kartu. 

Nesu specialistė šios gyveni
mo srities, bet man sunku 
skaityti pasididžiavimus, kad 
prieš „mums" atvykstant „nie
ko nebuvo padaryta". Atva
žiavę juk radome ir „Dirvą" ir 
„Draugą", kur galime pasi
skųsti savo problemomis, net 
ir kultūringai pasiginčyti. 

Pranė Šlutienė 
Chicago, IL 

Šiose Viktoro Kučo nuotraukose galime matyti Pasaulio lietuvių dainų šventes džiugia nuotaiką, dalyviams 
žygiuojant į koncertų vietą. 

ti galvą, jeigu gali lengvai 
gauti kitataučių? Pasakymas, 
kad jie išmoksta kalbėti lietu
viškai, Lietuvą neapsaugos at
siradus pavojui iš Rytų. J i e 
nestos į partizanų eiles dėl 
Lietuvos. 

Prisimintini senosios Romos 
imperijos laikai, kada didžiu
ma kariuomenės buvo sudary
ta iš svetimtaučių. Atėjus pa
vojams, svetimieji kovojo Ro
mos imperijos sunaikinimui. 

Teko skaityti Jono Budrio 
atsiminimus: „Kontražvalgyba 
Lietuvoje 1918-1923 laikotar
pyje", kada į Lietuvos kariuo
menės vadovus buvo priimami 
buvę rusų kariuomenės kari
ninkai. Buvo jų tarpe atsida
vusių Lietuvai, bet buvo ne
maža dalis nuėjusių ta rnaut i 
rusams, kaip pasislėpę šnipai 
ar kitoki slapti pogrindžio 
veikėjai. Vienas jų buvo pulki
ninkas ir kovojo dėl Lietuvos 
laisvės, po kovų, gavęs genero
lo laipsnį, išėjęs į pensiją, 
buvo iššifruotas kaip Rusijos 
šnipas ir 1927 metais teismo 
sprendimu sušaudytas. Sve
timų valstybių agentai anksti 
augina sau šnipus, duodami 
jiems laisvę, kad pasirodytų 
esą ištikimiausi Lietuvos rei
kalams. Generolas pasakė: 
„Ko iš manęs norite, juk aš 
esu rusas ir visas jėgas tur iu 
skirti tėvų kraštui". Kas pri
vertė gen. Vitkauską tapt i 
Rusijos tarnu? Kariuomenės 
vadovybei laikas atsibusti. 

Antanas Paužuol i s 
Chicago, IL 

TIKRAS LIETUVIS 
Nudžiugo visa giminė, radu

si „Drauge", „Šeimų skyriuje" 
mano anūką Ričarduką Kai-
relį, 6 skyriaus mokinį; o aš, 
močiutė, pradėjau galvoti, 
kad tikrai Ričardukas yra lie
tuviškos kilmės — (kaip ten-
rašoma), nes Ričardo visi pro
seneliai gimę Lietuvoje, 4 
seneliai iš Lietuvos, o jo tė
velis lietuvis, vedęs lietuvaitę 
— mamą. Aš, močiutė, taip 
pat lietuvių kilmės, - nes Pus-
dešrytė - tai irgi nėra „Half of 
a Hotdog". 

Su geriausiais linkėjimais 
Levutė Gieč ienė 

Crystal Lake.IL 

TAISYTINI 
NETIKSLUMAI 

„Draugo" 1998. 06. 16 d. lai
doje buvo išspausdintas Re
migijaus Misiūno straipsnis 
apie „Benamę išeivišką kny
gą Prancūzijoje ir Belgijoje". 
J ame sakoma, kad kun. J . La
banauskas Belgijoje parengęs 
maldaknyge „Dievas mūsų 
prieglauda", o nuncijus ją iš
leidęs. Minėta pavarde kunigo 
Belgijoje niekad nebuvo. Tuo 
metu (1945' Briuselyje gyve
no kun. Julius Danauskas. 
Tik jis ir galėjo būti tos mal
daknygės autorius. 

Minėtame straipsnyje sako-

pytojo Prano Domšaičio kūri
nių rinkinį. 

Šiuo reikalu Lietuvių fon
das praneša: Visas Prano 
Domšaičio meninis paliki
mas, visa Domšaičio meno 
darbų kolekcija priklauso 
Lietuvių fondui ir fondas yra 
savininkas. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Lemonte, vei
kiantis Pasaulio lietuvių cen
tras jokių nuosavybes teisių į 
Prano Domšaičio meno dar
bus neturi, nei teisę dovanoti 
ne savo, bet svetimus meno 
paveikslus. 

Lietuvių fondas išsiuntė ir 
padovanojo Vilniaus muziejui 
248 Domšaičio paveikslus. 
Domšaičio meno palikimo rei
kalu bus daugiau pranešimų. 

D r . G e d i m i n a s Ba lukas 
Lietuvių fondo Meno globos 

komisijos pirm. 

Pastaba: Žinutė gauta iš 
Lietuvos per Eltą — taip ir 
paskelbta. Redakcija. 

GALERIJA PRISTATO 
DAIL. JURGĮ ŠAPKŲ 

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). 
Ketvirtadienį, liepos 2-ąją, 
sostinėje, Nacionalinėje gale
rijoje, atidaryta Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyve
nančio lietuvių dailininko Jur
gio Šapkaus kūrybos paroda. 

50 METŲ NUO DVVIGHT 
D. EISENHOWER KNYGOS 

„CRUSADE IN EUROPE" 
IŠLEIDIMO 

1948 metais visų jungtinių 
sąjungininkų armijos vadas 
generolas Dwight D. Eisen-
howert išleido knygą Cru-
sade in Europe. Išspausdintas 
Hitlerio valdomos Europos že
mėlapis, kur atžymėta Lietu
va. Tekste jis rašo: „Kitos ne
sugrąžinamų grupės talpino 
Baltijos valstybių ankstyves
nius piliečius — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos, kurios buvo 
įjungtos į Sovietų Sąjungą. 
Bal tų tūkstančiai, kuriuos ra
dome vakarinėje Vokietijoje, 
buvo atžymėti kaip be vals
tybės, jie pabėgo, kadangi pa
sipriešino savo valstybių pa
grobimui ir negalėjo atgal su
grįžti. Jie buvo palyginamai 
sveiki, stiprūs ir pasirengę 
dirbti savo pastatų ir aplinkos 
pagerinimui". Tai yra tikslus 
ir teisingas Lietuvos pabėgė
lių apibūdinimas. Amerikos 
lietuvių ir pabėgėlių sujung
tos rankos užtikrino tolimes
nį JAV rėmimą Lietuvos išsi
laisvinimui ir saugumui. 

Saul ius S imol iūnas 
Detroit.MI 

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS 

„Draugo" dienraštis 1998 
m. liepos 10 d. pranešė: Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
Lemonte. veikiantis Pasaulio 
lietuvių centras Lietuvos dai
lės muziejui atsiuntė ypač 
vertingą dovaną — didelį ta-

Šiai parodai autorius atsiuntė 
beveik keturias dešimtis tapy
bos ir keletą grafikos darbų, 
taip pat fotografijų, kuriose 
užfiksuoti jo kūriniai. 

Jurgis Šapkus gimė 1928 
metais Panevėžyje, mokėsi 
Kauno Saulės gimnazijoje. 
Busimasis dailininkas dar vai
kas su tėvais emigravo į Vo
kietiją, vėliau — į Jungt ines 
Amerikos Valstijas, kur įvai
riose aukštosiose mokyklose 
studijavo meno dalykus. 

Jurgis Šapkus yra kelių 
menininkų sambūrių — Gol-
deno skulptorių asociacijos, 
San Pedro meno draugijos 
Kalifornijoje, Tarptautinio 
skulptūros centro Vašingtone 
— narys. Dailininkas yra 
sukūręs monumentalių darbų, 
tarp kurių — vitražai Lenkų 
tautinei bažnyčiai Čikagoje, 
skulptūros iš vielos bei vitražų 
siena Market parko Taupymo 
ir paskolų asociacijai, dvide
šimt keturių pėdų lieto ak
mens fontanas „Dvyniai" vie
nai Kalifornijos ligoninių. Jur 
gis Šapkus yra nemažai ben
dradarbiavęs su teatrais — 
kūręs dekoracijas bei uždan
gas miuziklams, vaikų spek
takliams. 

• Talentai bręsta vienatvėje, 
charakteris — gyvenimo sro
vėje. 

J. W. Goethe 

Vienas iš 222 dail. Prano Domšaičio paveikslų. Lietuvių fondo padova
notų Lietuvai. Nuotr. Eltos 

A.tA. 
AUGUSt SPALGENAS 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje. 
Mirė 1998 m. liepos 10 d., 2:05 vai. p.p., sulaukęs 80 metų. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 50 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Ričardas; Lietuvoje broliai, seserys ir | 

kiti giminės. 
Velionis buvo vyras a.a. Violetos. 
Velionis pašarvotas liepos 13 d., pirmadienį nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Dimid laidojimo namuose, 4330 S. Califomia Ave. 
Laidotuvės įvyks liepos 14 d., antradienį. Iš laidojimo namų | 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. j 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus i 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440. 

Pusbroliui 

A.tA. 
JUOZUI MICKŪNUI 

mirus , jo sūnus JUOZĄ, ALGIMANTĄ ir seserį ONĄ 
STAŠIENĘ, gyvenančią Lietuvoje, bei kitus gimines ir 
pažįstamus nuoširdžiai užjaučiu 

Juozas Vadopalas 

A.tA. 
Dr. KAZIMIERUI SEKMAKUI 

netikėtai ir staiga mirus, su skaudžia širdimi reiškiame gilią 
užuojautą žmonai BIRUTEI, dukra i RITAI ir sūnu i 
VIKTORUI bei jų šeimoms, giminėms ir ar t imiesiems. 
Produktyvus išradėjas ir ilgametis artimas draugas bei 
malonus bičiulis visad liks su mumis mūsų mintyse 

Irena ir Mečys Šilkatčiai 
Rasa ir Raimundas Šilkaičiai 
Aušra ir Edmundas Šilkaičiat 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Lietuvos Respub l ikos ge
neralinis k o n s u l a t a s Čika
goje liepos 17 d., 7 vai. vak. 
visuomenę kviečia į susiti
kimą su LR Seimo delegacija 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Susiti
kime dalyvaus LR Seimo na
riai: Jonas Dagys, Roma Do
vydėnienė. Juozapas A. Ka
tilius, Jurgis Razma, Liudvi
kas Sabutis, Jonas Šimėnas, 
Birute T. Visokavičienė, Irena 
Šiauliene, Gintaras Šileikis ir 
Rimantas Vaitkus. Po susiti
kimo — vaišės. 

Labai r e ik i a l a imik ių 
„Draugo" metinės šventės 
(rugpjūčio 2 d.) „laimės šu-
lineliui". Jeigu galite paauko* 
ti, labai labai lauksime! 
Atvežkite į administraciją 
darbo valandomis. 

Sol. J u d i t a Le i t a i t ė (mez-
zosopranas) i r p i an i s t a i 
Rokas bei S o n a t a Zubovai , 
liepos 30 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak., koncertuos 
Čikagoje, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Koncertą ren
gia Amerikos Lietuvių radijas. 

Vandalai , pagauti beteplio-
jant pastatų sienas savo 
„ženklais", turės atlyginti 
miestui už tų ištepliojimų pa
šalinimą. Tas naujas įsta
tymas galioja nuo š.m. bir
želio 20 d. Šalia to, jie "dar 
turės mokėti baudas ir atlikti 
kitas, teismų skirtas, baus
mes. Mero Richard M. Daley 
įkurta programa, pagal kurią 
miesto darbuotojai nuvalo 
„graffiti" specialiomis mašino
mis (kartais reikia paviršių 
perdažyti), gan sėkmingai ko
voja su šia, visiems miestams 
būdinga, negerove, tačiau nu
valymo sąskaitos mokamos iš 
gyventojų kišenių. Jeigu pa
vyktų tas sąskaitas pateikti 
nusikaltėliams, būtų jiems 
gera pamoka ir sutaupytų 
miestui pinigų. 

Dr. Vy tau t a s B ie l i auskas 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje rugpjūčio 20 d. kal
bės tema: „Užjūrio lietuviai ir 
Lietuva — bendros kalbos 
beieškant". 42-rąją savaitę, 
vyksiančią rugpjūčio 16-23 d., 
ruošia Lietuvių fronto bičiu
liai. Registruotis galima pas 
Joną Vasarį. 979 Proehl Dr., 
Barberton, OH 44203. 

Gustave Čern ius , Canada, 
prie savo prenumeratos at
naujinimo mokesčio pridėjo 
300 dol. auką. Esame šir
dingai dėkingi už jo dosnumą! 

Lietuviškų mokyk lų mo
kytojai įr visi, besidomintys 
ktuanistiniu švietimu, kvie
čiami dalyvauti Mokytojų stu
dijų dienose, kurios vyks lie
pos 24, 25 ir 26 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Registruotis 
ir daugiau informacijų gauti 
galima pas Irena Senkevi-

• -.'.• G]i>9S:j-77")l arba Au-
Ir.r.o F'.vikiene 630-435-6349 

Šv . K a z i m i e r o s e s e r ų 
k o n g r e g a c i j a p r a n e š a , kad 
jų metine vasaros šventė, 
daug metų ruošta liepos 
mėnesį, šiemet neįvyks. 
„Pris imenant šių švenčių pa
sisekimą, buvo sunku padary
ti tokį sprendimą, bet vis 
mažiau seselių ir pasauliečių 
savanorių padeda organizuoti 
ir dirbti visą dieną", rašo ses. 
vyresnioji. Tačiau seserys tę
sia savo „Svveepstakes" bilietų 
platinimą. Bilietus galima 
užsisakyti tel. 773-776-1324 
(didžiausias laimėjimas yra 
5,000 dol.). Laimingųjų bilietų 
t raukimas bus rugpjūčio 29 
d., sekmadienį . Tai nauja 
šventė — Šv. Kazimiero sese
rų kongregacijos „Įkūrėjos 
diena". Šventė bus pradėta , 
meldžiantis už Dievo ta rna i tę 
Motiną Mariją Kaupai tę , Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
jos įkūrėją, p rašan t Dievo ma
lonės, kad ji būtų paskelbta 
palaimintąja. Bus Mišios, 
kavutė ir laimingų bilietų 
t raukimas . Seselės tikisi, kad 
jų rėmėjai iš Čikagos ir plačių 
apylinkių dalyvaus šventėje, o 
prieš ta i gausiai įsigys bilie
tus. 

N o r s d a u g k a r t ų b u v o 
s k e l b t a , kad „Draugo" įstaiga 
— administracija ir redakcija 
— darbą pradeda nuo 8:30 
vai. r., penkias dienas sa
vaitėje (nuo pirmadienio iki 
penktadienio), kasdien pasi
taiko skambinančių per ank
sti. Malonėkite prisiminti , 
kad Čikagos laikas yra skir
t ingas nuo ka i kur ių kitų vie
tovių (net Michigan valstijoje, 
kuri ta ip netoli, laikas yra 
viena vai. vėliau; Kalifornijoje 
2 - vai . sk i r tumas ; Floridoje 
— 1 ir t . t .) . Kol nepradeda 
dirbti administracijos t a rnau
tojos 8:30 vai. r., telefonais 
neatsi l iepiama. P r i m e n a m e , 
kad „Draugo" faksas veikia 24 
vai., 7 d ienas savaitėje. Re
dakcijos darbo valandos yra 
nuo 8 vai. r. iki 4 vai. p.p., ad
ministracijos — nuo 8:30 vai. 
r. iki 4:30 vai. p.p. 

K a s m e t i n i a i k l a s i k i n ė s i r 
p o p u l i a r i o s m u z i k o s fes t i 
v a l i a i R a v i n i a p a r k e tebesi
tęsia. Kiekvieną vakarą patei
kiama nauja, įdomi progra
ma, a t l iekama pajėgiausių 
vietinių ir iš toliau atvykusių 
muzikos bei dainos meni
ninkų. Norintieji t ikslesnės 
informacijos, gali skambint i 
847-266-5100. Ravinia parkas 
yra 400 Iris Lane, Highland 
P a r k , I L . 

L i e t u v i š k ą j ą M a r q u e t t e 
P a r k o a p y l i n k ė s visuomenę 
praėjusią savaitę sukrėtė 
žinia, kad pačiame parke ras
tas pasikoręs 40 metų vyras, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Pakaruoklį netikėtai rado vie
tinis berniukas , išvažiavęs 
dviračiu pasivažinėti Mar-
quette parke . Policija nus
tatė, kad mirtis buvo 
.-avižudvbe. 

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys išrinko naują generaline administraciją 1998-2003 melams. Iš kairės: ses. 
Inunaculata Wendt — generalė vyresnioji, ses. Margaret Petcavage — generale asistentė; Tarybos nėrės, se
selės: Regina Marie Dubickas, Grace Ann Kalafut, Rose Marie Tomasiewicz ir gen. sekretorė Margaret Mary 
Mazgelis. 

P a k e i č i a m a p o b ū v i o su 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkumi data 
iš spalio 25 \ s p a l i o 18, sek
m a d i e n į . Pobūvis ruošiamas 
Willowbrook pokylių salėje. 
Daugiau informacijų bus pa
teikta vėliau. 

Č i k a g o s s k a u t ų R a k o sto
vyk lav i e t ė j e Custer, Michi
gan, šią savaitę stovyklauja 
arti 160 jaunesniųjų skautų ir 
skaučių. Stovyklaujama tre
jose pastovyklėse: Brolijos pa-
stovyklėje daugiau negu 40 
vilkiukų ir bebrų; Seserijos — 
arti 40 paukštyčių ir ūdryčių, 
o Jaunųjų šeimų pastovyklėje 
70 asmenų — tėveliai ir jų 
jaunosios atžalėlės. Oras pui
kus — dieną 80, o naktį maž
daug 60 laipsnių temperatūra. 
Stovyklautojų nuotaika pakili. 
Stovyklautojai sveikina visus 
Čikagoje likusius brolius, se
ses, tėvelius ir draugus. Sto
vykla baigsis šeštadienį, lie
pos 18 dieną. 

N e p a m i r š k i t e k l a u s y t i 
„ M a r g u č i o U" pailgintą radi
jo laidą, girdimą iš stoties AM 
1450 bangomis, penkis kartus 
savaitėje, nuo 8 vai. iki 8:45 
vai. vak. „Margutis IV yra 
kultūrinė, visuomeninė, infor
macinė Čikagos ir plačios apy-
linkės radijo programa, ku- į į į į pastatytų htfnyčiu 
rioje bendradarbiauja ,vainų s k a i c i u m i ) d a u g e l i o o r g a n i z a . 
kar tų lietuviai. 

J o n a s K u c ė n a s , Chicago, 
IL, kar tu su prenumeratos 
pratęsimu ats iuntę 100 dol. 
dovaną „Draugui". Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

NEPAPRASTAS 
RENGINYS 

Prieš kelias dienas atšven
tėme JAV 222-tąsias neprik
lausomybės metines. Iškovo
jus nepriklausomybę, neilgai 
reikėjo laukti kaip žmonės iš 
visų kraštų pradėjo važiuoti į 
šią laisvės šalį. Žinoma, neat
siliko ir lietuviai. Ypač emig
racija iš Lietuvos padaugėjo 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Dauguma lietuvių bėgo nuo 
tuo laiku caro valdomos Lie
tuvos, kai kariuomenėje rei
kėjo ta rnaut i 25 metus. Kiti 
vyko geresnio duonos kąsnio 
ieškodami, dar kiti užsidirbti 
pinigų ir grįžti į Lietuvą. Da
lis lietuvių grįžo į savo tėvy
nę, bet daug pasiliko šiame 
krašte, sukurdami šeimas, 
pasiliko gyventi. Čia lietuviai 
sunkiai dirbo ir mažai uždir
bo, bet, nepaisant to, pradėjo 
statyti bažnyčias, kad galėtų 
Dievą garbinti savo gimtąja 
kalba. 

Daugiausia lietuvių apsigy
veno Čikagoje, nes čia buvo 
lengviau gauti darbą. Todėl ir 
Čikaga buvo vadinama lietu
vių sostine. Po Antrojo pa
saulinio karo mums, politi
niams pabėgėliams, atvykus į 
šį laisvės kraštą, Čikaga nus-

cijų veikla 
veikla. 

ir visa lietuvių 

hirzelio 20 d 
ml.in.t Uij'k.itc .itlik-i-:: kono'rf.ą Willo.vt.rook saloje 

N'm.'r Sau l i aus Sasnausko 

ŠVENTKELIONĖ 

ALRK Moterų sąjungos 
trečia kuopa rengia švent-
kelionę į Karmelitų šventovę 
(Carmelite Shrines), Munster, 
IN. 

Šios kelionės tikslas yra pa
gerbti Šv. M. .Mariją į Dangų 
Paėmimo šventėje, prašant jos 
ypatingos pagalbos ir pasiren
gimas švęsti 2000 metų Jė
zaus gimimo jubiliejų. 

Kviečiame į šią išvyką įsi
jungti Čikagos apygardos, 2, 
20, 75 kuopą nares, jų arti
muosius ir bendrai asmenis 
suinteresuotus šioj • kelionėj 
dalyvauti. Yra graži šventovė, 
graži aplinka, patogumai kaip 
kavinė ir valgykla. Šv. Mišios 
bus aukojamos mūsų intenci
ja. 

Data: rugpjūčio 15 d., 
šeštadienį. Išvažiuojame 8 v. 
ryte iš Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios Mar-
quette Parke ir grįžtame 5 v. 
popiet. Autobusas sustos taip 
pat prie Šv. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios, 
Brighton Parke prie S. Cali-
fornia Ave. ir 44 gatvės. Auto
busas su patogumais. Skam
binkite iki liepos 30 d.: (773) 
582-7452 Angelai Leščins
kienei (vakarais), arba (773) 
737-7780 Reginai Vaitkūnie-
nei. 

Viena gražiausių bažnyčių 
yra Šv. M. Marijos Gimimo 
Marąuette Parke. Praėjus ku
riam laikui, pradėta uždari
nėti bažnyčias, nes nebuvo 
pakankamai pajamų jas iš
laikyti. Senieji ateiviai, sulau
kę brandaus amžiaus, vienas 
po kito pradėjo iškeliauti į 
Amžinuosius namus, o naujie
ji galbūt per mažai rūpinosi. 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija dar tebesilaiko, yra fi
nansiškai stipri, bet trūksta 
lietuvių kunigų, o ypač užimti 
klebono postą. Prieš 10 metų 
kun. klebonui Antanui Zaka
rauskui išėjus į pensiją, var
gais negalais (taip žemaičiai 
sako) gavome kun. Joną Ku-
zinską, kuris buvo perkeltas 
iš Brighton Parko parapijos. 
Tai buvo geras klebonas. To
kio ši parapija neturėjo ir ne
turės. 1997 m. ir mūsų gera
sis klebonas panoro išeiti į 
pensiją. Žinoma, ir išėjo, pali
kome našlaičiai. Gerų žmonių 
pastangomis, š.m. pradžioje 
gavome jauną kunigą iš Lie
tuvos Rimą Gudelį, kuris 3-4 
m. bus šioje parapijoje ir pa
gelbės klebonui aptarnauti 
lietuvius parapijiečius. Ta 
pačia proga jis dar tęs studi
jas. Vyskupijų susitarimu, 
kun. Rimas Gudelis kiekvie
ną vasarą turi grįžti- į Lie
tuvą ir pravesti jaunimo sto
vyklas. Jis šiuo metu yra Lie
tuvoje ir grįš į Čikagą rug
pjūčio 19 d. Kadangi R. Gude
lis jau aptarnauja lietuvius 

keletą mėnesių, bet niekas 
nieko dar nedarė, tai sponta
niškai susikūrė komitetas, 
kuris rengia Rimo Gudelio 

susipažinimo su parapijie
čiais pietus š. m. rugpjūčio 
30 d. sekmadienį, 2 vai. p. p. 
parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Ave. Bus geras 
maistas, meninė programa ir 
kiti įvairumai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir tuo moraliai bei 
materialiai paremti religinį 
patarnavimą mūsų gimtąja 
kalba. 

Vietas pavieniai ar orga
nizacijos prašoma užsakyti 
šiais telefonais 773-434-4645 
arba 773 - 434-3713. Negalin
tieji pietuose dalyvauti, savo 
sveikinimą gali siųsti šiuo 
adresu: 7236 S. Rockwell, 
Chicago, IL 60629. Tikimės, 
kas salė bus perpildyta. Daly
vaukime, ir mums, ir kunigui 
Rimui Gudeliui bus malo
niau bei artimiau darbuotis 
šioje gražioje parapijoje. 

An tan ina Repšienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
PRAŠO ATSIMINIMŲ 

APIE ELENĄ RAŠTIKIENE 
Dr. Meilutė Alksnienė-Raš-

tikytė, būdama 4 metų am
žiaus, kartu su sesutėmis Lai
mute — 10 metų ir Aldute — 
1 metų (mirė tremtyje) 1941 
m. drauge su seneliais Smeto-
nais buvo ištremta į Sibirą. 
Dr. M. Alksnienė ruošiasi iš
leisti knygą apie savo mamytę 
Eleną Raštikienę, generolo 
Stasio Raštikio žmoną. Turin
tieji atsiminimų apie Elena 
Raštikienę (ypač Kunigaikš
tienės Birutės draugijos na
rės), prašomi siųsti juos Stasei 
Petersonienei, 2534 W. 40th 
St„ Chicago, IL 60632. Infor
macijai tel. 773-847-1693. 

IR KANADOS LIETUVĖS 
MOKYTOJOS 

DALINASI PATIRTIMI 

Dažnai girdime apie 
A.P.P.L.E — pasitobulinimo 
kursus Lietuvos mokytojams, 
jau kelintą vasarą iš eilės vyk
stančius įvairiuose miestuose, 
kad kuo daugiau mokytojų 
galėtų juose dalyvauti. Nors 
daugumas mokytojų, vyks
tančių dirbti šiuose kursuose, 
yra iš JAV, bet atsiranda 
pasišventusių ir iš Kanados. 
Šįmet anglų kalbos dėstymo 
metodologijos kursus vesti iš 
Toronto išvyko Irena Ross, 
kuri yra Kanados LB Švie
timo komisijos pirmininkė. 

Tris vasaras iš eilės (1994-
1996) Kanados lietuvės moky
tojos vadovavo kursams anglų 
kalbos mokytojams Šiauliuo
se, Kaune ir Skuode. Šį pro
jektą finansavo Kanados val
džia pagal „Canadian Baltick 
Education Partnership Pro-
ject". Nors šią vasarą finan
sinė parama sumažinta, ketu
rios mokytojos vis tiek išvyko 
į Lietuvą padėti įsisavinti 
anglų kalbos dėstymo meto
dologiją. Tai: Vida Juozaitytė, 
Giedra Paulionienė, Vida Pe-
trašiūnaitė ir Aušra Karkie-
nė. 

NAUJA KLUBO 
VALDYBA 

Lietuvių moterų klubų fe
deracijos New Yorko skyrius 
š.m. birželio 23 d. išsirinko 
naują valdybą, kurią sudaro: 
Ieva Jankutė — pirmininkė, 
Malvina Klivečkienė, Zofija 
Skobeikienė, Liucija Paknie-
nė. Daug metų klubui pirmi
ninkavo dr. Marija Žukaus
kienė. 

PAVYKUSI ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ 

Birželio *10 d. St. Peters-
burg, FL, Romo Kalantos var
do Šiaulių kuopos gegužinė, 
vykusi Fort DeSoto parke, 
buvo labai sėkminga, nepai
sant rekordinio karščio. Daly
vavo daugiau kaip 100 svečių. 
Buvo pasivaišinta, pasilinks
minta, o kuopos vado A. Gu-
donio sudaryta dainuojančių 
vyrų grupė atliko dainų pro
gramą. 

PAMINĖS DARIAUS m 
GIRĖNO SKRYDI 

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klubo salėje sekmadienį, lie
pos 19 d. ruošiamas Dariaus 
ir Girėno skrydžio 65 metų 
sukakties paminėjimas. Pas
kaitą skaitys visuomeninin
kas Aleksandras Vakselis. 

!«4l į 

LIETUVOS LAKŪNŲ 
SKRYDŽIO PER 

ATLANTA SUKAKTIS 

Karaliaučiuje liepos 15 die
ną bus paminėtos 65-osios me
tinės, kai Lietuvos lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys Gi
rėnas perskrido Atlantą. 

„Lietuvos avialinijų" atsto
vybėje „MK-AVIA" bendro
vėje įvyks spaudos konferenci
ja , bus rodomas filmas „Jie 
nugalėjo Atlantą". Minėjimą 
rengia „MIK-AVIA", Lietuvos 
Respublikos konsulatas Kali
ningrade bei valstybinė televi
zijos ir radijo bendrovė „Jan-
tar". 

1933 metų liepos 15 dieną S. 
Dariaus ir S. Girėno lėktuvas 
„Lituanica" iš New Yorko iš-
se, skrido į Kauną. Liepos 
17-osios vidurnaktį lėktuvas su
dužo Soldino miške, tuometi
nėje Vokietijoje, dabartinėje 
Lenkijoje netoli Mislibožo. Ka
tastrofos priežastys neaiškios 
iki šiol. 

Lietuvos lakūnų lėktuvas 
įveikė Atlantą, 6,411 kilomet
rą nuskridęs per 37 valandas 
11 minučių. Pagal to meto 
skridimo tolį jie užėmė antrą 
vietą pasaulyje ir ketvirtą — 
pagal skrydžio trukmę. Pirmą 
kartą lėktuvas gabeno paštą 
per vandenyną. (BNS) 

PRANCŪZŲ KULTŪROS 
CENTRO BIBLIOTEKOS 

TURTAI 
Liepos 9 d. Vilniuje, Nacio

nalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, atidaryta paroda 
„Atrask Prancūziją Lietuvoje". 
Joje savo rinkinius pristato 
Prancūzų kultūros centro bib
lioteka. 

Pasak Oskaro Milašiaus 
Prancūzų kultūros centro di
rektoriaus Patrick Donabe-
dian, šios parodos tikslas — 
supažindinti vilniečius su 
Prancūzijos kultūros salelės 
Lietuvoje rinkiniais. Centro 
bibliotekoje sijkaupta beveik 
10,000 spaudinių, kompakti
nių plokštelių, audiokasečių, 
vaizdajuosčių. „Lietuvos bib
liotekų fondai daugiausia su
pažindina skaitytojus su klasi
kiniu Prancūzijos palikimu, 
todėl centro biblioteka orien
tuojasi į šiuolaikinę kūrybą, 
supažindina su šių dienų 
prancūzų kultūros, literatū
ros, kitais pasiekimais", — pa
stebi P. Donabedian. 

Paroda taip pat supažindina 
su į lietuvių kalbą išverstomis 
knygomis, kurias, remiant 
Prancūzų kultūros centrui, iš
leido Lietuvos leidyklos. Per 
pastaruosius trejus metus 
Prancūzijos ir Lietuvos bend
radarbiavimo programos — 
„Oskaro Milašiaus programa 
knygų leidimui remti" — 
dėka, lietuvių skaitytoją pa
siekė trisdešimt knygų. (Elta) 

Vainutis K. Vaitkevičius, 
Pleasant Ridge, MI, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 
105 dol-. auką. Už tokią dosnią 
dovaną reiškiame nuoširdžią 
padėką. 

Nijolė ir Rimas Baniai, 
We8tern Springs, IL, atnau
jindami dienraščio prenume
ratą, parodė savo dosnumą, 
atsiųsdami 105 dol. auką. 
Ačiū, ačiū! 

SKELBIMAI 
• U n i o n P i e r l i e t u v i ų 

draugijos tradicinė gegužinė 
įvyks l iepos 26 d., sekmadienį, 
„Gintaro" vasarvietėje. Prieš 
gegužinę, 1 vai. p.p. Michigan 
laiku, bus aukojamos šv. Mi
š ios . Na r i a i , vasa ro to ja i ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

ARAS ROOFING 

Tik ji vienų viena atsilankė į vaikų pietinių parodą, ruoštą Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre Gedulo ir vilties dienos proga. Tai Ugne Klibaitė 
Kitų vaikų nebuvo, net tų, kurių piešiniai eksponuojami parodoje. 
Kodėl'' Paroda tesis visą vasarą. Nusiveskite savo vaikus ir vaikaičius! 

Nuotr Jono Tamulaičio 
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