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Seime posėdžiauja 
parlamentarų ir JAV LB atstovų 

komisija

Archeologai ir aiškiaregiai: 
kur palaidotas 

Vytautas Didysis?
Vilnius, lapkričio 2 d. (El

ta) — Pirmadienį Vilniuje 
prasidėjo Lietuvos Seimo ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
atstovų komisijos posėdžiai. 
Ši komisija įsteigta 1994 me
tais. Posėdžiauti jos nariai 
renkasi du kartus per metus 
— pavasarį ir rudenį. Komisi
jai pirmininkauja Lietuvos 
Seimo vicepirmininkas Felik
sas Palubinskas ir JAV LB at
stovė Liuda Rugienienė.

Per penkias posėdžių dienas 
komisija apsvarstys Lietuvos 
ekonomikos, kultūrinio bend
radarbiavimo, paramos už
sienio lietuvių bendruome
nėms, jaunimo organizacijų, 
lietuvių grįžimo į tėvynę ir 
kitus klausimus.

Kaip sakė pradėdamas pir
mąjį komisijos posėdį F. Palu
binskas, šie susitikimai turi 
dvi reikšmes — simboliškąją 
ir praktiškąją. Jie liudija, kad 
lietuviai, kur begyventų, yra 
viena tauta. Be to, posėdžiai

Lietuvių grįžimo į tėvynę centrą 
aplankė prezidentas

Vilnius, lapki-ičio 2 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pirmadienį susitiko su Lie
tuvių grįžimo į tėvynę informa
cijos centro atstovais, kurie 
supažindino valstybės vadovą 
su šio centro vęikla ir svar
biausiomis problemomis, su 
kuriomis susiduria užsienio 
lietuviai, grįždami į Lietuvą.

Pasak centro vadovo, svar
biausios problemos — piliety
bės gavimo, turto grąžinimo, 
pensijų bei kitų pajamų dvigu
bo apmokestinimo, savanoriš
ko darbo įstatymo nebuvimo ir 
kai kurios kitos.

Prezidentas pripažino, kad 
išvardinti klausimai yra labai 
svarbūs ir reikalauja sprendi
mo. V. Adamkus informavo, 
kad pensijų apmokestinimo

Opozicija reiškia nepasitikėjimą 
krašto apsaugos ministru

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Opozicinė LDDP 
svarsto galimybę pateikti vy
riausybei paklausimą apie 
krašto apsaugos ministrą 
Česlovą Stankevičių, kuris 
„nuolatos” pažeidinėja savo 
paties parengtą įstatymą, ir 
taip laužo ne tik Seimo nario, 
bet ir ministro priesaiką.

Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP vadovas Čes
lovas Juršėnas teigė, kad mi
nistras jau ne kartą yra pa
žeidęs Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymo 8 straips
nį, pagal kurį prezidentui iš
vykus iš valstybės, krašto ap
saugos ministras privalo būti 
Lietuvoje.

Opozicinės partijos duome
nimis, šių metų birželį prezi
dentas V. Adamkus ir Č. 
Stankevičius vienu metu vie
šėjo Austrijoje, o gegužės mė
nesį prezidentui lankantis 
Latvijoje, ministras buvo 
Graikijoje.

Panašių pažeidimų būta ir 
pernai. Tuometiniam prezi
dentui Algirdui Brazauskui 
birželį viešint Lenkijoje, mini
stras buvo Vengrijoje, o praė
jusių metų gegužę valstybės 
vadovui lankantis Japonijoje, 
Č. Stankevičius buvo išvykęs į 
Prancūziją.

„Tai yra sistemingas, sąmo
ningas įstatymo bei dviejų 
priesaikų laužymas”, pabrėžė

yra gera proga pasidalyti ži
niomis, patirtimi.

Pirmoji komisijos posėdžio 
diena paskirta Lietuvos eko
nomikos klausimams. Išsamų 
pranešimą apie Lietuvos ke
lius ir klystkelius pakeliui į 
rinkos ekonomiką perskaitė 
Maryland universiteto ir Eu
ropos integracįjos studijų cen
tro Bonoje profesorius dr. Val
das Samonis.

Pirmadienio posėdžiuose 
apie Lietuvos ekonomikos re
formų strategiją, mokesčius, 
komercinių bankų patikimu
mą, globalinę krizę ir lito poli
tiką, Europos Sąjungos pri
valumus ir trūkumus skaitė 
Lietuvos vyriausybės kabine
to nariai, Seimo nariai, pa
reigūnai.

F. Palubinsko nuomone, iš
klausius ir palyginus visus 
pranešimus, galbūt galima pa
siūlyti pradėti rengti Lietuvos 
ekonomikos strateginės plėt
ros planą.

klausimu jis jau kreipėsi į mi
nistrą pirmininką Gediminą 
Vagnorių, kuris pažadėjo jį 
išspręsti.

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras buvo atida
rytas Vilniuje šių metų liepos 
10 dieną. Mintis įkurti šią 
įstaigą kilo JAV Lietuvių 
bendruomenės ir Seimo bend
ros komisijos posėdžiuose. Įgy
vendinti ją padėjo vyriausybės 
sudaryta Išeivijos integravimo
si į Lietuvos gyvenimą koordi
nacinė komisija.

Pirmadienį susitikime su 
prezidentu dalyvavo centro at
stovai Žilvinas Bieliauskas, 
Rimgaudas Bubelis, Edmun
das Kulikauskas ir Vincas Au- 
gustinavičius.

Č. Juršėnas.
Praėjusią savaitę Č. Juršė

nas pranešė, jog Č. Stanke
vičius, žinodamas, kad V. 
Adamkus beveik dvi savaites 
nebus Lietuvoje, spalio 17 
dieną išvyko keturių dienų 
vizito į Rumuniją.

Ministras teisinosi nenorė
jęs atšaukti iš anksto planuo
to oficialaus vizito į Bukareš
tą, o savo išvykimą teigė su
derinęs su prezidentūra.

Tačiau LDDP vadovas ne
mato .jokio pateisinimo” Č. 
Stankevičiui, nes pažeistasis 
įstatymas yra paruoštas par 
ties ministro, ir jis privalėjo 
iš anksto numatyti, kad jam 
dažnai teks išvykti iš Lietu
vos.

„Keista, kad iki šiol tyli 
premjeras, kurio ministras 
taip sistemingai laužo įsta
tymus, keista, kad tyli Seimo 
pirmininkas, kuris pagal įsta
tymą turėtų organizuoti vy
riausybės kontrolę”, kalbėjo 
Č. Juršėnas. Pasak jo, nuo to, 
kaip Gediminas Vagnorius ir 
Vytautas Landsbergis įver
tins šį ministro poelgį, prik
lausys ir LDDP tolesni žings
niai dėl skundo Č. Stankevi
čiui pareiškimo.

Šiuo klausimu Č. Juršėnas 
žadėjo tartis su kitomis Sei
mo frakcijomis. Tam, kad bū
tų pareikštas skundas, reikia 
29 parlamentarų pritarimo.

Kauno rajone esančiame Lapių sąvartyne spalio 30 dieną buvo pradėti naudoti moderniausi Baltijos valstybėse 
valymo įrenginiai, kurių statybos išlaidas (2 min. litų) padengė Danijos aplinkos apsaugos ministerįja kartu su 
vyriausybe bei Kauno miesto savivaldybe. Į Lapių sąvartyną, atsiradusį šalia Kauno prieš 25 metus, kasmet at
gabenama per 100,000 tonų įvairių atliekų. Iki šiol visi nešvarumai ir cheminės atliekos su vandeniu nutekėda
vo į Marilės upelį, po to — į Nerį. Dabar užterštas vanduo vamzdžiais pateks į baseiną, kur, pratekėjęs pro filt
rus, bus biologiškai išvalomas, todėl kenksmingos medžiagos nebeterš nei dirvožemio, nei upių.

Nuotr.: Naujieji valymo įrenginiai Lapių sąvartyne. (Elta)

„Lietuvos energija” 
ties elektros liniją į Vakarus

Vilnius, lapkričio 2 d. (Elta) 
— Antradienį prasidės JAV 
firmų susivienįjimo „Power- 
Bridge” inžinierių ir „Lietuvos 
energijos” specialistų derybos 
dėl elektros perdavimo linijos 
statybos iš Lietuvos į Lenkiją 
projekto. Praėjusį šeštadienį 
abiejų pusių atstovai pasirašė 
detalų susitarimą dėl šio 1.6 
milįjardo vertės projekto.

Šiemet birželio mėnesį Vil
niuje „Lietuvos energijos” ge
neralinis direktorius Anzel
mas Bačauskas ir JAV firmos 
„CallEnergy Deveiopment 
Company” viceprezidentas An- 
drian M. Foley pasirašė pir
mąją sutartį dėl elektros ener
gijos tilto tiesimo į Lenkiją. 
Dabar sudarytas papildomas 
susitarimas, reguliuojantis 
daug techninių ir teisinių pro
jekto įgyvendinimo klausimų. 
Jį savo parašais Vilniuje pa
tvirtino „Lietuvos energijos” 
generalinis direktorius A. Ba
čauskas ir „PovverBridge” su
sivienijimui atstovavęs firmos 
„Duke Engineering & Servi
ces, Ine.” viceprezidentas Jo
sef Novy.

Prezidentas ragina greičiau 
uždrausti „ponu” medžiokles

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė susirū
pinimą dėl jau tris mėnesius 
užsitęsusių reprezentacinės 
medžioklės naikinimo veiks
mų.

Pirmadienį, po pokalbio su 
aplinkos ministru Algiu Čap
liku, valstybės vadovas įpa
reigojo prezidentūros sekreto
rių Vidmantą Staniulį para
ginti vyriausybę kuo greičiau 
išspręsti šią problemą.

Nemokamos medžioklės au
kštiems pareigūnams panai
kinimu V. Adamkus susirū
pino liepos pabaigoje ir net
rukus Aplinkos ministerija 
parengė nutarimo projektą, 
kuriuo iki šiol išskirtiniais 
buvę Pašilio, Šunskagirės ir 
Strošiūnų miškai perduoti ko
mercinių miškų ūkiui.

Svarstant vyriausybėje, šis 
projektas buvo smarkiai pa
keistas, numatant buvusius 
reprezantacinius plotus pa
versti specialios paskirties 
įmonėmis.

Tačiau šio spalio 9 d. priim
to nutarimo kol kas dar nepa
sirašė premjeras G. Vagno-

Bet dar liko neišspręstų 
kai kurių klausimų, jie turi 
būti suderinti per artimiau
sius mėnesius, sakė A. Ba
čauskas. Turi būti nustatyta, 
kur bus įrengta naujoji perda
vimo linija —nuo Kruonio ar 
nuo Alytaus, kur bus statoma 
(Kruonyje ar Alytuje) elektros 
perdavimui į Vakarus reika
linga paskirstymo stotis.

Lietuva yra žadėjusi, kad 
10 metų per būsimą elektros 
liniją į Lenkiją tieks ne ma
žiau kaip 6 milijardus kilovat
valandžių elektros energijos 
kasmet. Pasak A. Bačausko, 
tai turi garantuoti vyriausybė, 
nes „Lietuvos energija” tiek 
negali pagaminti, tą kiekį turi 
duoti Ignalinos atominė. Ame
rikiečiai dar nežino, kur par
duos elektrą.

„PovverBridge” įsipareigojo 
elektrą iš Lietuvos pradėti 
pirkti ne vėliau kaip 2002-ųjų 
pirmosiomis dienomis. Jeigu 
jie užtruks, turės mokėti bau
das. Parduodama elektrą 
amerikiečių susivienijimui, 
„Lietuvos energija” kasmet 
gaus 600 milijonų litų papildo-

rius.
Po susitikimo su preziden

tu A. Čaplikas sakė žurna
listams nesuprantąs, kodėl 
prireikė keisti jo parengtą 
projektą. „Abejoju, ar pristei
gus daugybę medžioklės įmo
nių, jos sugebės išsilaikyti”, 
sakė ministras.

Pasak jo, V. Adamkus taip 
pat nustebintas, kodėl buvo 
pakeistas „logiškas ir reika
lingas” projektas.

„Prezidentas iš viso nesu
pranta, kodėl taip ilgai užsitę
sė tokio, rodos, paprasto klau
simo sprendimas”, sakė jo at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė.

Iki šiol teisę nemokamai 
medžioti trijuose valstybės 
reprezentacijos miškuose turė
jo aukšti pareigūnai iš Seimo, 
prezidentūros ir vyriausybės 
rūmų, diplomatinio korpuso 
Lietuvoje atstovai bei aukšto 
rango užsienio svečiai.

V. Adamkus, kuris nėra me
džiotojas, mano, kad tokią 
aistrą turintys Lietuvos pa
reigūnai bei jų svečiai gali su
simokėti pagal nustatytas ko
mercinės medžioklės normas.

mų pajamų, sakė A. Bačaus
kas.

Keli šimtai kilometrų nau
jos linijos turi būti pastatyta 
ir Lenkijoje. Pasak „Povver
Bridge” atstovo spaudai Lino 
Kojelio, amerikiečių susivieni
jimas yra pasiekęs pažangos 
derybose su Lenkuos elektros 
tinklų bendrove „Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne”.

Lietuvai toji statyba nė 
kiek nekainuos. „PovverBri
dge” grupė atsakinga už lėšų 
investavimą į tą statybą, taip 
pat ji turi rasti Lietuvos elekt
ros pirkėjus.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, penktadienį vaka
re atvykęs pasveikinti Lietu
vos žydų bendruomenės, Aka
deminiame dramos teatro mi
ninčios 10-ties metų veiklos 
atkūrimo sukaktį, paragino 
„sąžiningai” įvertinti istorines 
skriaudas, padarytas Lietuvos 
žydams II pasaulinio karo me
tais. V. Adamkus sakė, kad 
prieškarinės žydų bendruome
nės atkurti neįmanoma, ta
čiau turi būti daroma viskas, 
jog dabar Lietuvos žydų bend
rija galėtų veikti aktyviai ir 
gyvybingai.

* Vyriausybės spaudos 
tarnyba pranešė, kad buvu
sios Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės tvirtini
mai, esą ji premjero buvo pri
versta vyriausybės posėdyje 
pateikti sprendimą dėl laiko 
skaičiavimo reformos, neati
tinka tikrovės. Pranešime tei
giama, kad premjeras Gedimi
nas Vagnorius ir vyriausybės 
kancleris Kęstutis Čilinskas 
.jokia forma neišreiškė prita
rimo dėl laiko juostos pakeiti
mo”. Pasak pranešimo, Euro
pos reikalų ministrės L. And
rikienės pasirašytas nutari
mas buvo išleistas „neįprastai 
skubiai”, nesuderinus jo nei su
G. Vagnoriumi, nei su K. Či- 
linsku. Kartu primenama, kad 
premjeras tomis dienomis bu
vo išvykęs iš Vilniaus atosto
gauti.

* Vyriausybė nutarė Vi
daus reikalų ministerijai
perduoti Kauno rajone esan
čias kareivines. Garliavos apy
linkėse Linksmakalnio kaime 
įsikūrusiose 208 vietų kareivi
nėse turėtų gyventi Vidaus 
tarnybos I pulke pagal sutar
tis tarnaujantys kariai. Dabar 
vyksta vidaus tarnybos pulkų 
pertvarkymas į specializuotus 
policijos dalinius. <bns»

Vilnius, spalio 31 d. (LR) 
— „Nuvykę į Merkinę išvy
dome kraupų vaizdą: į bažny
čios sieną ties šoniniu įėjimu 
buvo atremti keturi didžiausi 
permatomi polietileniniai mai
šai, prikimšti žmonių kaulų”, 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento Alytaus terito
rinio padalinio vadovas V. Ko- 
lesnikovas pranešė departa
mento direktorei D. Varnaitei.

Šie žmonių kaulai buvo ras
ti rugsėjo mėnesį, kasinėjant 
archeologui Vytautui Urbana
vičiui.

Merkinės bažnyčios klebo
nas Kęstutis Kazlauskas, ne
sulaukęs, kol archeologai, 
kaip žadėję, atvyks ir viską 
sutvarkys, pats asmeniškai vi
sus keturis maišus kaulų pa
garbiai perlaidojo bažnyčios 
šventoriuje.

Taip baigėsi Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Vytauto Di
džiojo palaikų paieškos Merki
nės bažnyčioje.

Labiausiai archeologų visuo
menę papiktino tai, kad Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
galimą palaikų saugojimo vie
tą archeologams nurodė ekst
rasensai, savo vizijose pamatę 
arką pamatuose, o už joje 
esančių durų — baltą karstą 
ant pakylos.

Pasak V. Kolesnikovo, Vals
tybinės paminklosaugos komi
sijos pirmininkė Gražina Drė- 
maitė vykdė bažnyčios pama
tų tyrimo darbus, nei raštu, 
nei žodžiu neinformavusi teri
torinio padalinio.

Merkinės klebonas K. Kaz
lauskas sakė, kad šiuo metu 
pretenzijų archeologams netu
ri, nes viską gražiai perlaido
jo. Kas buvo —jau užmiršęs.

Atvykusiems į Merkinę ar
cheologams klebonas pasakęs, 
kad jie negalės kasinėti be 
vyskupo leidimo, todėl archeo
logai gavo Kaišiadorių vysku
po Juozapo Matulaičio leidi
mą, įpareigojusį kleboną pri
žiūrėti darbus.

Archeologai ieškojo bažny
čios pamatuose angos, už ku
rios — vartai arba durys, o už 
jų galėjo būti palaidotas Vy
tautas Didysis. Klebonui susi
darė įspūdis, kad tarp archeo
logų buvo kilęs kažkoks nesu
tarimas. Kelias dienas pakasi- 
nėję, jie išvyko į Vilnių.

Archeologų iškastų kaulų 
perlaidojimas, kunigo nuomo
ne, vyko gražiai. Netoliese 
prie medžių parapijiečiai iška
sė duobę, kunigas perlaidoja
muosius paminėjo šv. Mišiose, 
kaulus pašventino ir palydėjo 
į kito amžinojo poilsio vietą. 
Be didelių iškilmių vykusioje 
ceremonijoje dalyvavo kuni
gas, zakristijonas ir trys para
pijiečiai. Jokio užrašo toje vie
toje nėra.

Apie tai, kad Vytautas Di
dysis galėtų būtų palaidotas 
Merkinės bažnyčioje, klebonas 
sakėsi pirmą kartą išgirdęs iš 
atvykusių vilniečių. Archeolo
gas V. Urbanavičius lyg ir ne
labai tuo tikėjęs, bet G. Drė- 
maitė turėjusi kažkokį piešinį 
ir buvo pati su ekstrasensais 
bendravusi.

V. Urbanavičius pasakojo, 
kad prieš 9 metus jis irgi vyko 
į Merkinę daryti archeologinių 
tyrimų, bet ne savo sumany
mu. Ir tuomet viskas prasidėjo 
nuo ekstrasensų ir aiškiare
gių. V. Urbanavičius tikino, 
kad per tą laiką Merkinės

šventoriuje vyko nelegalūs ka
sinėjimai tų pačių aiškiaregių 
iniciatyva.

Archeologo manymu, van
dens ieškojimas su virgule — 
pakankamai objektyvus daly
kas. Tačiau tai nepasitvirtina, 
kai aiškiaregiai kalba, kad 
įvykiai, vykę kurioje nors vie
toje, lieka virš žemės pavir
šiaus, skrajoja ir juos galima 
jausti.

V. Urbanavičius tvirtino, 
kad Merkinėje kasinėjimų vie
toje greičiausiai buvo kapinės, 
bet jos buvo suniokotos dar iki 
atvykstant archeologams. Ar
cheologai kaulus sudėję į mai
šus ir paprašę, kad kunigas 
juos palaidotų. Tačiau kuni
gas pasakojo, kad paskutinę 
kasinėjimų dieną buvo išvy
kęs.

Pagal archeologinių tyrimų 
metodiką, aptiktus kasinėjimo 
metu žmonių kaulus archeolo
gai privalo pateikti Vilniaus 
universiteto antropologams, o 
vėliau į tyrimų ataskaitą įse
gama raštiška antropologų iš
vada.

Valstybinės paminklosau
gos komisijos pirmininkė G. 
Drėmaitė tvirtino nieko neži
nanti apie jokias Vytauto Di
džiojo paieškas Merkinėje. Vė
liau ji prisipažino buvusi Mer
kinėje, tačiau pabrėžė, kad ten 
vyko ne kasinėjimai, o pamatų 
patikrinimas ir matavimas.

Ekstrasensė dailininkė Bi
rutė Cvirkienė tvirtino, kad 
netrukus darbai Merkinės 
bažnyčioje bus pratęsti, ir vi
sas penkių ekstrasensų kolek
tyvas pasiryžęs įrodyti savo 
tiesas. Anot jos, neįsivaizduo
jami turtai glūdi požemiuose, 
ir jie turi grįžti į Lietuvą švie
sos bei žinių pavidalu.

B. Cvirkienė tikino, kad ar
cheologas V. Urbanavičius ne
aptiko paslaptingųjų durų 
Merkinės bažnyčios pamatuo
se tik todėl, kad neatsivežė 
aparatūros tuštumai mūre ap
tikti. Be to, jis neatkasė pa
matų iš tos pusės, kur galėjo 
būti durys. Ekstrasensės ma
nymu, aptiktieji žmonių kau
lai — tai 1617 metų sukilimo 
dalyvių palaikai.

Archeologų draugijos tary
bos pirmininkas daktaras Al
binas Kuncevičius įvykius 
Merkinėje pavadino vienu žo
džiu — „durnyste”. Jo many
mu, ši ekspedicija į Merkinę 
buvo visiška avantiūra, netu
rinti nieko bendra nei su mok
sline intuicija, nei su kvalifi
kuotu darbu.

Paminklų restauravimo ins
tituto archeologų grupės vado
vas Kęstutis Katalynas abejo
jo, ar iš viso būtų įmanoma at
pažinti Vytauto Didžiojo pa
laikus, net jeigu jie ir būtų su- 
rasti.Visi duomenys apie Vy
tautą — kad jis žemo ūgio ir 
mirė, sulaukęs 80 metų. Jokių 
Vytauto Didžiojo atvaizdų nė
ra išlikę. Manoma, kad jis pa
vaizduotas antspaude, tačiau 
iš šio gotikos meistrų labai 
apytikslio pavaizdavimo įtiki
namų išvadų apie Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio išvaizdą 
daryti negalima.

KALENDORIUS '
Lapkričio 3 d.: Šv. Martynas 

Porres; Hubertas, Vidmantas, Silvi
ja, Vaida. 1383 m. Jogailos ir Skir
gailos kariuomenės užėmė Trakus, 
kuriuos valdė Vytautas.

Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis Bor- 
romeo; Karolina, Vitalis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

VAISIAI SU DARŽOVĖMIS META 
PARALYŽIŲ UŽ TVOROS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Kaliu (potassium) gausus 
maistas veja lauk paralyžių 
(stroką) nuo kas trečio (30%) 
normalų kraujospūdį turin
čiojo^ o nuo turinčio padidintą 
kraujospūdį kalis veja tą para
lyžių daugiau negu kas nuo 
antro (60%), palyginus su ka
lio daug turinčio maisto (kas 
yra vaisiai ir daržovės) neval
gančiais.

Ši džiugi žinia, dabar pa
skelbta medicinos spaudoje 
(„Medical Tribūne”, October 
22, 1998, Vol. 39, No. 18). Ta 
žinia turėtume visi ir visos su
sidomėti ir savo gyvenimo da
limi paversti.

Štai kiek daugiau žinių tuo 
reikalu. Jau seniai yra žino
ma, kad kaliu gausus maistas 
mažina padidėjusį kraujospū
dį. Dabar surasta, kad kaliu 
gausus maistas mažina para
lyžiaus pavojų kas trečiam 
(30%) net ir normalų krau
jospūdį turinčiam. Todėl labai 
yra svarbu, kad žmonės pra
dėtų valgyti daug kalio tu
rinčio maisto, kas yra vaisiai 
ir daržovės (jų iki devynių 
kartų per dieną), kas yra bul
vė su lupena, grūdai, pilnų 
grūdų duona ir tokie javainiai 
(cereals), saulėgrąžų sėklos, 
riešutai, špinatai, bananai, 
apelsinai, džiovinti vaisiai, 
grybai, avokadai, pienas, jo
gurtas, mūsiškis — rūgusis.

Šitokio maisto gausiai val
gant, mes kasdien gausime po 
du gramus kalio, saugančio 
nuo paralyžiaus (stroko) be 
jokių kalio tablečių. Daug vai- 
sių-daržovių valgant, kalio 
priedinės tabletės gali tik pa
kenkti.

Atlikti tyrimai su 43,738 vy
rais, kurie kalio gavo tik iš 
vaisių-daržovių, jas ir juos val
gydami po devynis kartus per 
dieną. Taip jie sumažino para
lyžiaus pavojų 30-čia proc. pa
lyginus su tais, kurie mažiau 
— tik keturis kartus per dieną 
valgė vaisus-daržoves. Savo 
turimu kaliu vaisiai ir daržo
vės varė lauk paralyžių — 
stroką.

Bet dar ir kitos vegetariško 
maisto dalys irgi prisidėjo prie 
to paralyžiaus išdanginimo. 
Taip tvirtina dirbąs Bostone 
Harvard School of Public Aid 
Alberto Ascherio, M. D., dr. 
P.H. Nuo paralyžiaus gina ir 
tokį žmogų, kuris daug valgo 
kalio, magnio ir sėlenų — 
stambmenų turinčio maisto. 
Magnio daug yra ankštiniuose 
augaluose, kaip žirniai, pupos, 
pupelės, žalių lapų daržovėse, 
brokolių, moliūgų sėklose, dar 
žuvyje, kviečių daiguose, ma- 
lase, lieso pieno gaminiuose. 
Minėtas tyrinėtojas tvirtina, 
kad daug magnio ir sėlenų (fi- 
ber) su maistu valgą žmonės

Utenos rajono ligoninės medicinos seserys, akušerės po AIDS paskaitų 1997 m. liepos 6 d. Tarp jų - Sue Mis- 
ner, Kathy Norr ir čikagietė Pranė Šlutienė.

30-čia proc. rečiau sirgo para
lyžiumi, palyginus su mažiau 
magnio ir sėlenų valgančiai- 
siais.

Diplomuota dietos žinovė iš 
Stanford universiteto pataria 
žmonėms sėsti į vaisių-daržo
vių vežimą ir pradėti be para
lyžiaus sveikesnį ir laiminges
nį gyvenimą. Mums visiems ir 
visoms į tokį vežimą sėdant 
sėkmės!

KLAUSOS ATSTATYMO 
OPERACIJA

Pirmą kartą Baltijos šalyse 
labai sudėtingą operaciją, įve-' 
dęs į paciento vidinės ausies 
sraigę kochlearinį implantan- 
tą, antradienį, liepos 28 dieną, 
atliko Kauno medicinos uni
versiteto profesorius, Tarptau
tinio audiologijos ir foniatrijos 
centro vadovas Kęstutis Povi
laitis ir profesorius Sten Har- 
ris iš Švedijos universitetinės 
klinikos Lunde. Operacija iš 
Kauno medicinos ligoninės — 
akademinių klinikų tiesiogiai 
transliuota į Gotlandą, ten su
rengtai tarptautinei medikų
— šios srities specialistų kon
ferencijai. Stebėti operaciją 
buvo galima ir Kauno akade
minių klinikų centrinių rūmų 
fojė įrengtų monitorių ekra
nuose.

Nors pasaulyje jau yra apie 
20,000 žmonių, kuriems klau
są yra sugrąžinę kochleariniai 
implantantai, tokios operaci
jos daugelyje šalių dar yra 
didelė naujovė. Be kitų da
lykų, pažangą stabdo ir labai 
aukšta implantanto kaina — 
120,000 litų. Brangus taip pat 
yra paciento parengimas ope
racijai — specialūs tyrimai ir 
ilgai trunkanti pooperacinė 
priežiūra. Kai kuriose val
stybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, 
80 proc. lėšų, reikalingų to
kioms operacijoms, skiria baž
nyčia. Randama ir kitokių 
rėmėjų.

Pirmoji pacientė Lietuvoje
— 31-erių metų moteris, vi
siškai praradusi klausą po šią 
žiemą persirgto sunkios for
mos meningoencefalito, už pa
galbą visų pirma turi būti 
dėkinga implantuojamuosius 
klausos aparatus gaminančiai 
Australijos bendrovei „Coch- 
lear”, padovanojusiai „Nuc- 
leus” implantantą. Tai — la
bai sudėtingas prietaisas, su
gebantis 22 elektrodais para
lyžuotos nervines ląsteles at
statyti ir atkurti klausą.

Tačiau, pasak prof. K. Povi
laičio, šis metodas gali būti 
taikomas ne visais kurtumo 
atvejais. Ypač tokios operaci
jos yra efektyvios vaikams.

Prof. K. Povilaitis įsitikinęs, 
kad mūsų vyriausybei visiškai

Artėja Visų Šventųjų diena, Vėlinės. Žmonės jau iš anksto tvarko savo artimųjų kapus, puošia rudens gėlių - 
chrizantemų žiedais, eglišakiais, o mirusiųjų paminėjimo dieną uždegs žvakutes. Fotografuota 1997 metų lapk
ričio-2-ąją Rasų kapinėse. Eltos nuotr.

VĖLINIŲ VAIDUOKLIS

VANDA VAITKEVIČIENĖ

Tęsinys
— Einam prie jos. supažin

dinsiu. Ji mano mama, nes 
mane užaugino, o kartu ir 
močiutė. Matot, ji gyva, nepa
naši į vaiduoklį.

Senutė meiliai žiūrėjo į ją, 
laikydama rankoje rankinuką. 
Pakvietė šalia atsisėsti ir švel
niu balsu prabilo:

— Atleiskit, kad aš jus taip 
labai išgąsdinau. Kaip matėt, 
į rūsio vidų galima įeiti. Ten 
palaidota mano duktė Jūratę 
vaikaičio Arvydo motina, ma
no vyras ir jo tėvai. Aš juos 
dažnai aplankau ir savo nuo
trauką iš anksto ant paminklo 
uždėjau, kad, man mirus, ne
būtų Arvydui nereikalingų rū
pesčių. Esu Aurelija Narbu
tienė, būkim pažįstamos. Ra
dau jūsų rankinuką, prašau 
pasiimkit.

— Ačiū, o aš Vitalija Rim
šaitė. Labai malonu su tamsta 
susipažinti. Atleiskit man už 
bailumą. Gėdinuos, bet esu 
paveikta tetos įtikinančių pa
sakojimų apie mirusiųjų pasi
rodymus Vėlinių šventėje.

— Nesigėdinkit, geriau mu
du susipažinkim: esu Arvydas 
Narbutas, kuris audros metu 
įvažiavo į jūsų automobilį. 
Malonu nors ir tokioje liūd
noje vietoje su jumis susitikti.
Na, o dabar einam prie ma-« •«
apsimokėtų remti šią medici
nos sritį. Operacija— brangi, 
bet ar ne brangiau valstybei 
kainuoja išlaikyti visiškai 
kurčią žmogų, nekalbant apie 
moralinį problemos aspektą, 
sako K. Povilaitis. Kauno aka
deminėse klinikose yra to
kioms operacijoms tinkama 
bazė. Pats Kęstutis Povilaitis 
ne kartą buvo Švedijoje susi
pažinti su naująja technologi
ja. Gegužės mėnesį Lundo kli
nikoje jis dalyvavo kochleari- 
nės implantacijos operacijoje, 
atkuriant klausą ketverių me
tų mergaitei. (Elta)

šinų, nes šalta. Paėmė savo 
mamą už parankės ir visi trys 
bematant atsirado už kapinių 
vartų.

Atsisveikinant Aurelija Nar
butienė pakvietė ją ateinantį 
sekmadienį atvykti pietums.

— Arvydas turi jūsų adresą, 
jis atveš jus antrą valandą, 
papietausim, pabendrausim ir 
vakare parveš, — kvietė nuo
širdžiai.

— Mama-močiute, panelė 
Vitalija turi tėvą, kurį vežė iš 
ligoninės tą lietingą dieną, kai 
įvyko mudviejų automobilių 
susidūrimas. Ir dar dabar jau
čiuosi kaltas. O kaip jo sveika
ta?

— Jau visai gerai. Netrukus 
pradės dirbti.

— Prašau atvažiuokit su 
tėvu. Bus labai malonu su juo 
susipažinti, t— kalbąįo, lipda
ma į automobilį. a t

— Iki pasimatymo sekma
dienį. Laimingai parvažiuokit, 
— dar palinkėjo Arvydas.

Grįžusi namo papasakojo 
tėvui ir tetąi visą įvykį ir sie
lojosi, kad pasirodė Narbu
tams kaip jaunuolė, tikinti į 
nesamus vaiduoklius.

— Tik tu, Vitute, nesi- 
gėdink. Aš esu mačiusi savo 
mirusį vyrą Vėlinių naktį. 
Viešpats Dievas leidžia įniru
siems, kartą metuose, per 
Vėlines, aplankyti gimines ir 
jiems pasirodyti.

Būna, kad ir svetimi pasiro
do, už kurių sielas niekas ne
simeldžia, — įtikinančiai kal
bėjo teta.

Atėjo sekmadienis. Arvydas 
parsivežė abu į La Grande 
miestelį, kuriame gyveno su 
mama-močiute. Jų jau laukė 
Aurelija Narbutienė. Su šyp
sena ir dideliu nuoširdumu su- 
sipažindama padavė Jonui 
Rimšai ranką ir pabučiavusi 
Vitaliją pajuokavo:

— Malonu, kad nepabijojai 
atvykti pas senutę vaiduoklę.

—Džiaugiuosi, kad pama
čiau vaiduoklį, kitaip nebūtu
me susitikę ir susipažinę, — 
linksmai atsakė Vitalija.

Papietavus namų šeiminin
kė pakvietė svečius į saloną. 
Vos tik įėjus, Rimšą sudomino 
įdomus šio kambario apstaty
mas; senoviški raudonu akso
mu aptraukti minkšti baldai, 
kampuose ant raudonmedžio 
staliukų spalvoto krištolo va
zos. Prie lango ąžuolo rojalis; 
ant sienų žymių dailininkų 
paveikslai ir du portretai: ba
joriškos išvaizdos vyro ir jau
nos gražios moters.

— Čia mano a.a. vyras My
kolas, o čia mūsų mirusi duktė 
Jūratė Ulbinienė, Rimvydo 
motina, — paaiškino Narbu
tienė. — Šiuos portretus nu
tapė žentas Andrius Ulbinas, 
Arvydo tėvas. Jis buvo žymus 
dailininkas.

—Ar jis dar gyvas?, — pak
lausė Rimša.

— Mes nieko apie jį neži
nom, — atsakė Narbutienė.

— Atleiskit už smalsumą, 
kodėl ponas Arvydas vadina 
jus mama — močiute? — nedrą
siai paklausė Vitalija.

Praėjo metai nuo pirmosios 
pažinties. Jų bičiulystė sti
prėjo, o meilė didėjo, tačiau jie 
apie tai nekalbėjo. Arvydas 
buvo dažnai susimąstęs, nu
liūdęs. Paklaustas, kas atsiti
ko, kodėl toks nekalbus, nesa
vas, atsakydavo:

— Nesirūpink, brangioji, tai 
neliečia mudviejų draugystės, 
tai mano šeimos labai svarbūs 
garbės if pareigos reikalai, ku
rie vargina mane ir mamą- 
močiutę. Kol kas tai paslaptis, 
kai viskas išsispręs papasako
siu.

Vieną ankstyvą rytą ją 
prižadino įkyrus telefono 
skambėjimas. Paėmusi ragelį 
išgirdo pąpiįęejĮųąį, lįųdną Ar
vydo bal^ą:

— Vitalija, šią naktį staiga 
mirė mano mama-močiutė.

Visos laidotuvių apeigos 
buvo Čikagoje. Daug žmonių 
dalyvavo šv. Mišiose ir pa
lydėjo ją į senąsias kapines, 
kuriose palaidojo Narbutų pa
minkliniame rūsyje šalia duk
ros ir vyro. Niekas daugiau 
nebeišeis pro girgždančias 
rūsio duris Vėlinių dieną, tik 
Arvydas su Vitalija aplankys 
ją,uždegs žvakutę, padės vai
niką ir pasimels už jos sielą 
mirusiųjų šventėje.

Gailėjo jos visi, kas tik 
pažinojo, o ypač Arvydas ir 
visa Rimšų šeima.

Netekęs motinos, Arvydas 
beveik kas vakarą atvykdavo 
pas Rimšus, nes liūdna buvo 
tuščiuose namuose.

Praėjo keli mėnesiai nuo Au
relijos Narbutienės mirties. 
Arvydas pardavė namą ir ap
sigyveno Čikagos miesto cen
tre, netoli universiteto, ku
riame dirbo.

Bėgo dienos nepagaunamos, 
nesulaikomos, o Arvydas vis 
dar nepasipiršo. Vitalijai jis 
buvo išsvajotas, mylimas vy
ras, už kurio su džiaugsmu 
ištekėtų.

— Nejaugi tai likimo kerš
tas už Algį? — pagalvodavo.

— Arvydui gimus, mirė jo 
motina. Tėvas, sielvarto apim
tas, jo išsižadėjo, paliko kūdikį 
mums, o pats išvyko ir iki šiol 
neatsiliepė. Mudu su vyru jį 
įsisūnijom ir tapau aš jo ma
ma, o kartu ir močiutė, o vy
ras tėtė ir senelis.

Iki pavakarių jie visi nuo
širdžiai kalbėjosi. Pasakojo 
savo šeimos įvykius ir iš
gyvenimus. Prisiminė ir dabar
tinę sunkią padėtį Lietuvoje. 
Sielojosi dėl įvairiausių ten 
vykstančių negerovių: girta
vimų, vargstančių benamių 
vaikų, senelių ir žiaurių nusi
kaltimų. Įdomiai praleisdami 
laiką jie nepastebėjo, kad jau
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temsta.
— Tėte, laikas namo grįžti, 

— paragino tėvą Vitalija.
— Gerai, dukra, tuoj pat 

važiuosim, tik leisk man pa
dėkoti: Ačiū jums, miela ponia 
Narbutiene, už vaišingumą, 
pakvietimą ir taip maloniai 
praleistą laiką. Atleiskit, kad 
per ilgai užsibuvom. Pasi- 
svečiavom pas jus, o dabar 
kviečiu sekmadienį aplankyti 
mus. Jei bus patogu pirmą va
landą, — kalbėjo Rimša atsi
sveikindamas.

— Aš supažindinsiu su teta 
Aurelija, kuri įsitikinusi, kad 
vaiduokliai pasirodo. Prašau 
atvykti pietums. Lauksim — 
atsiliepė Vitalija.

Ii taip nejučiomis susi
bičiuliavo Rimšai su Narbu
tais, Vitalija su Arvydu. Juo
du važinėjo į operų spek
taklius, koncertus ir ret
karčiais į restoranus. Arvydas 
dažnai lankėsi pas Rimšus. 
Buvo laukiamas ir pasidarė 
savas. Jis labai patiko Vitali
jos tėvui ir šis neabejojo, kad 
jis bus jo žentas, nes matė, 
kad jaunųjų draugystėje 
įsigalėjo meilė.

Vieną sekmadienio vakarą, 
jis pakvietė Rimšų šeimą va
karieniauti. Valgant jis buvo 
keistai išsiblaškęs, nekalbus , 
tik liūdnu žvilgsniu vis žiūrėjo 
į Vitaliją.

— Arvydai, kas atsitiko, kad 
esi toks nuliūdęs, — paklausė 
Rimša.

— Nerimauju, nes netrukus 
turėsiu išvykti į Vašingtoną ir 
svarbiausia — nežinau, kada 
grįšiu. Priklausys, kada pa
vyks man sutvarkyti Narbutų 
šeimos garbės reikalus. Pri
žadėjau mamai-močiutei ir tu
riu tai padaryti. Jei ilgai 
užtrukčiau, pasitikėkit mani
mi. Aš tikrai sugrįšiu , nes jūs 
jau esat mano šeima, o Vita
liją aš labai myliu. Kai grįšiu, 
papasakosius išvykimo tikslą, 
kol kas negaliu.

Ta pačią dieną jis išskrido į 
Vašingtoną. Praėjo vasara, ru
duo, o žiemos šalčiams pra
sidėjus, Vitalija pagimdė sū
nų, kuriam išrinko Arvydo ir 
Jono vardus, tėvo ir senelio. 
Pakrikštys, tėvui grįžus.

Rimša labai sielojosi ir gė
dinosi, kad neištekėjusi dukra 
turi sūnų, o jis vaikaitį. Slėpė 
nuo pažįstamų ir bendradar
bių jo šeimoje įvykusią nelai
mę, nekantriai laukė Arvydo 
grįžtant.

Augo mažiukas, visų myli
mas. Teta Akvilė supo jį, my
lavo Arvydėlį ir prižiūrėjo, mo
tinai išėjus į darbą.

Sūnaus didelis panašumas į 
tėvą džiugino Vitaliją, o su
žieduotuvių žiedas teikė sti
prybės, laukiant Arvydo su
grįžimo; tik ji negalėjo supras
ti, kodėl nuo jo nesulaukė jo-

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DaNTU gydytoja 
9525 S.79th MVO., Hickory Hills, IL 

Tel. (706) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Cgden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tovver 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. 708-742-0255 
Valandos pagal susitarimą

kios žinios. Nemalonu buvo ir 
graudu, nes jos tėvas pyko, 
nerimavo.

Rimša vakarais klausėsi te
levizijoje duodamų žinių.

(Nukelta į 5 psl.)



PREZ. ADAMKUS PAGERBĖ 
NUSIPELNIUSIUS 

AMERIKIEČIUS
ANGELĖ NELSIENĖ

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, lan
kydamasis Amerikoje, įteikė 
keliems žymiems politikams 
ordinus už jų ilgalaikį Lietu
vos reikalų gynimą, pagalbą ir 
drąsius veiksmus tuomet, kai 
Lietuvai jų pagalba buvo la
biausiai reikalinga. Mes turė
tume būti prezidentui Adam
kui dėkingi už šių žymių poli
tikos vadovų įvertinimą ir pa
gerbimą, nes jie savo darbais 
ir pagalba Lietuvai, savo jaut
riu supratimu mūsų visuo
menės rūpesčių ir atsiliepimu, 
konkrečia veikla, bendradar
biavimu yra mūsų gerbiami ir 
vertinami.

Taip išskirtinai pagerbti ir 
įvertinti už nuopelnus Lietu
vai yra: senatorius Alfonse 
DAmato iš Nevv York, šen. 
Robert Byrd iš West Virginia, 
šen. Richard Durbin iš Illi
nois, atstovas Gerald Solomon 
iš New York, atstovai Henry 
Hyde ir Bobby Rush iš Illinois, 
buvęs atstovas Bill Sarpalius 
iš Texas ir Lietuvos aukš
čiausiu ordinu užsieniečiui — 
atstovas Christopher Cox iš 
Orange County, CA.

Nors apie kiekvieno išvar
dintų pagerbtųjų nuopelnus 
Lietuvai reikėtų atskirai ir iš
samiau kalbėti, aš noriu kal
bėti apie tuos du, kuriuos ge
riausiai pažįstu — tai šen. Al
fonse D’Amato ir atstovas 
Chris Cox, kuris yra ne tik iš 
mano vasltijos, bet yra arti
mas bičiulis nuo to laiko, kai jį 
„atradau” Lietuvai, kviečiau 
kalbėti keliose mano vadovau
jamose Amerikos Baltų lais
vės lygos Žmogaus teisių kon
ferencijose ir spaudos bei tele
vizijos konferencijose ameri
kiečiams, jį nuolat informavau 
apie Lietuvą dažnuose susiti
kimuose amerikiečių įvairiuo
se renginiuose ir jo įstaigose 
Kalifornijoj bei Vašingtone. 
Šių žmonių darbai Kongrese, 
atrodo, jau buvę aname, — 
ankstesniame amžiuje, bet iš 
tikrųjų svarbiausieji prasidėjo 
tik prieš aštuonerius metus. 
Tie darbai ir šiandien negali 
būti pervertinti, nes jie pa
keitė istorijos kryptį ir tikrai 
verti Lietuvos ir mūsų ypatin
go dėkingumo ir įvertinimo.

Šen. D’Amato atkakli kova 
už Lietuvą ir jos nepriklau
somybę labiausiai išryškėjo 
1990 metais, kai jis tapo pa
grindinis įstatymų autorius ir 
teikėjas Senate, skatindamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo pripažinimą ir jos

naujos, demokratiškos vyriau
sybės pripažinimą, teikimą 
tiesioginės pagalbos ir para
mos Lietuvai, sustabdymą 
Amerikos paskolų už sovietų 
gaminius.

Šen. D’Amato yra ilgalaikis 
Lietuvos bičiulis. Prasidėjus 
sovietų žudynėms Lietuvoje, 
Vilniuje 1991 m. sausio mėne
sį, šen. D’Amato pareikalavo, 
kad Amerika atsisakytų ir ati
dėtų Amerikos-sovietų prezi
dentų susitikimą ir pateikė 
naujo įstatymo projektą, kad 
būtų pripažinta Lietuvos at
statyta nepriklausomybė ir 
vyriausybė. Šiame įstatymo 
projekte buvo reikalaujama, 
kad Amerika persvarstytų vi
są teikiamą ekonominę pa
ramą Sovietų Sąjungai, sus
tabdytų visus pasikeitimus 
technologijoje, taip pat ir 
MFN t.y. „Most Favored Na
tion” statusą, kol Sovietų Są
junga neatitrauks savo ka
riuomenės ir pripažins Balti
jos valstybių suverenias vy
riausybes. Kai Sovietų Sąjun
ga ėmėsi smogiamosios takti
kos ir jėgos prieš Baltijos vals
tybes, šen. D’Amato drąsiai ir 
didvyriškai mėgino įvažiuot į 
Lietuvą, tuo akivaizdžiai iš- 
išryškindamaS sovietų priespaudą 
Lietuvoje. Tas paskatino „New 
York Post” paskelbėti pirma
me puslapyje antraštę: „I’U 
kiek him in the Baltics”, tai 
pabrėžė Sovietų Sąjungos va
do Gorbačiovo atkaklų elgesį 
Lietuvos atžvilgiu.

Būdamas Helsinkio Komisi
jos kopirmininkas, šen. 
D’Amato suorganizavo dvyli
kos Kongreso narių delegaciją 
ir jai vadovavo, vykstant į Lie
tuvą, Latviją, Estįją, Švediją 
ir Rusiją, kad atkreiptų pa
saulio dėmesį, tuo šaukdamas 
tarptautinės pagalbos, kad bū
tų sustabdytas tolimesnis gali
mas kraujo praliejimas. Mask
voje jis įrodė savo įžvalgumą, 
skatindamas paramą Rusijos 
prez. Jelcinui, o ne Gorbačio
vui, kuris, buvo manoma, įsa
kęs vykdyti kruvinus veiks
mus Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Jis pakvietė Rusijos va
dą Jelciną apsilankyti Vašing
tone, tuo sustiprindamas jo 
poziciją. Šiuo metu, kai Lietu
va laisva ir nepriklausoma, 
šen. D’Amato įstaigos durys 
VVashingtone yra atviros vi
siem, atsilankantiems iš Lie
tuvos. Svarbiausia, kad jis yra 
stiprus NATO plėtros propa
guotojas ir Baltijos valstybių 
teisės būti NATO narėmis gy-

Lietuvoa prez. Valdas Adamkus (kairėje) įteikia ordiną JAV atstovui Christopher Cox.

nėjas bei rėmėjas. 1997 metais 
šen. D’Amato NATO plėtros 
apklausos metu stipriai pasi
sakė už tolimesnę NATO plėt
rą, tai pavadindamas Ameri
kos svarbiausia užsienio rei
kalų kryptimi ir įvykiu nuo so
vietų imperijos subyrėjimo. 
„Aš tvirtai tikiu, — sakė jis, — 
kad NATO išplėtimas pasitar
naus Amerikos interesams. Aš 
manau, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija turi būti pakviestos 
tapti NATO narėmis Madrido 
Konferencijoje. Suvaržyta arba 
apkarpyta plėtra paliktų iš
plėstą sąjungą kariškai silp
ną”.

JAV Atstovų rūmų narys 
Christopher Cox, Sovietų Są
jungos ir Rusijos politikos ek
spertas, laisvai kalbąs rusiš
kai, pradėjo stipriai remti Bal
tijos kraštus po to, kai tik jam 
tapus išrinktam į Atstovų rū
mus, įvairiuose jo susitiki
muose su amerikiečių visuo
mene ir balsuotojais, aš sis- 
tematmgai ir įtikinančiai pra
dėjau jo prašyti padėti Lietu
vai, jai darant žygius išsilais
vinti iš sovietų priespaudos. 
Prašiau ir skatinau jį vykti į 
Lietuvą ir stebėti ten būsimus 
laisvus rinkimus. Jis buvo to
kio mano prašymo nustebin
tas, bet vėliau sutiko. Sudaręs 
keturių asmenų delegaciją, 
1991 metais Chris Cox išvyko 
į Lietuvą, bet užkliuvo Ber
lyne net keturias dienas, kai 
sovietai Amerikos atstovams 
nedavė vizų vykti į Vilnių. Tas 
įvykis tapo sensacija ir pasi
rodė viso pasaulio spaudoje ir 
tik prez. Bush paskambinus 
Gorbačiovui, vizos buvo išduo
tos. Nors pavėluotai, jie atsi
rado Vilniuje. Dėl šio įvykio 
atstovas Chris Cox pasidarė 
didelis Lietuvos gynėjas ir jos 
nepriklausomybės teisių bei 
reikalų propaguotojas. Baltų

laisvės lygos įpareigota, 1991 
metais kreipiausi į jį, prašy
dama pateikti Kongresui įsta
tymo projektą, kad Amerikos 
parama Sovietų Sąjungai būtų 
sąlygojama su kariuomenės 
išvedimu iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. 1996 metais tos pa
čios organizacijos įpareigota, 
vėl kreipiausi į jį dėl Kara
liaučiaus, nes nuolat buvo ru
sų pažeidžiamas Lietuvos su
verenumas ir ore, ir žemėje 
tranzitu per Lietuvą į Kara
liaučių. Kai įteikiau jam konk
rečią informaciją apie tai da
tom ir skaičiais, jis labai pasi
piktino dėl tų įvykių, todėl 
1996 metais jis pateikė At
stovų rūmuose rezoliuciją 
HCR-51, reikalaujančią, kad 
būtų peržiūrėtas Karaliau
čiaus tarptautinis statusas ir, 
kad būtų sumažintas kariuo
menės skaičius tame regione. 
Svarbiausia, vienas punktų 
buvo, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija turi teisę nustatyti ir 
vykdyti-savo vidaus ir užsie- 

(nio politiką,' įskaitant ir na
rystę NATO. Ši rezoliucija bu
vo Kongreso patvirtinta ir 
tapo svarbiu argumentu bei 
atrama Lietuvos užsienio reik
alų politikoje.

1994 metais atstovas Chris 
Cox tapo didžiausiu Lietuvos 
— Baltijos valstybių propaguo
toju, kad jos būtų pakviestos į 
NATO, kad NATO būtų pra
plėsta. Jis buvo pagrindinis 
rėmėjas „NATO PARTICIPA- 
TION ACT”, o 1997 metais jis 
pateikė projektą, reikalaujantį 
didesnių lėšų Baltijos kraš
tams, kad šios valstybės galė
tų būti pakviestos tapti NATO 
narėmis „kuo įmanoma grei
čiau”. Tame projekte taip pat 
buvo reikalaujama, kad Kara
liaučiuje būtų mažinama Ru
sijos kariuomenė ir ginklai. 
Šis projektas dabar laukia

Nuotr. Ramūno Astrausko 
Amerikos prezidento parašo.

Aš džiaugiuosi, galėjusi ben
dradarbiauti su atstovu Chris 
Cox ir jo puikiu štabu, 
Vašingtone vykdant, derinant 
ir garsinant šiuos projektus, 
teikiant jam reikalingą infor
maciją, koordinuojant darbą 
su lietuviška ir baltiečių vi
suomene, kuriai esu dėkinga 
už tuo metu suteiktą pagalbą 
ir moralinį paskatinimą. 
Džiaugiuosi gavus ir atstovo 
Chris Cox įvertinimą už su
teiktą jam pagalbą ir tuo da
linuosi su visais, kurie man 
šiame darbe talkino. Ypač 
džiaugiuosi, kad jo nuopelnai 
Lietuvai įvertinti prez. Adam
kaus, jam įteiktu aukščiausiu 
ordinu užsieniečiui. Įvertinant 
šių didžiųjų Lietuvos ir mūsų 
bičiulių nuveiktus darbus pra
eity, turime neužmiršti, kad 
Lietuvai labai reikalinga jų 
parama dabar ir ateityje. Ypač 
bus mums reikalingas šen. 
D’Amato įtaka ir pajėgumas, 
nes Lietuvos didelis užtarėjas, 
gynėjas Šiaurės Atlanto 
asamblėjoje, atstovas Gerald 
Salomon po dvidešimt metų 
darbo Atstovų rūmuose išeina 
į pensiją. Linkėdami jam gra
žaus poilsio, apgailestaujame 
jo netekę ir turime ieškoti, 
kas perimtų jo veiklą dėl Lie
tuvos.

Kas ateityje? 1999 metų ba
landžio mėn. NATO ministrai 
rinksis Vašingtone toliau 
svarstyti, ar tęsti pirmo rato 
plėtrą ir kalbėti apie antrąjį 
ratą. Lietuvai reikalingi drą
sūs balsai ir vadai, kaip šen. 
D’Amato, Durbin, Cox ar John 
Shimkus, Dennis Kucinich ir 
kiti, kurie propaguotų apsvar
stytą NATO plėtrą, atsižvel
giant ir atkreipiant dėmesį į 
Lietuvos pasiekimus ir pasi
ruošimą, tuo paspartinant jos 
narystę NATO.

Danutė Bindokienė

Vertingas projektas
Mes giedame, kad Lietuva 

didvyrių žemė; ji taip pat va
dinama Marijos žeme ir dar 
kitais vardais, apibūdinan
čiais garbingą praeitį arba 
dvasines vertybes. Tačiau po 
nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvą galėtume pavadinti 
paminklų šalimi, nes joje, 
tai šen, tai ten nuolat atiden
giami paminklai, pamink
linės lentos, ar kaip kitaip 
pažymėta svarbi vieta, asmuo, 
įvykis.

Daug kartų kreipiamasi į 
užsienio lietuvius, prašant 
aukų, kad mūsų tėvynės 
žemėje iškiltų dar vienas pa
minklas. Tie projektai yra la
bai reikšmingi ir reikalingi: 
tautos didvyriai daug dešimt
mečių buvo niekinami ir buvo 
paneigti, tad dabar Laisvoje ir 
nepriklausomoje valstybėje jų 
atminimą pagerbti akivaiz
džiu būdu — paminklu — yra 
ir prasminga.

O kaip su mumis čia, toli 
nuo Baltijos ir Nemuno, toli 
nuo tų didingų ir reikšmingų 
paminklų? Ne visiems įma
noma juos aplankyti ir pagar
biai nulenkti galvą, sukalbėti 
maldą. Jeigu savo tarpe ir tu
rime vieną kitą paminklą (pa
vyzdžiui Dariui ir Girėnui pa
minėti Marąuette Parke Či
kagoje), kartais patys savu 
noru juos paliekame laiko 
tėkmės valiai ir svetimųjų glo
bai, paskui priekaištaudami, 
kad toji globa ne tokia nuo
širdi, kaip norėtume.

Štai neseniai pasigirdo žinia 
iš Čikagos priemiestyje su
sikūrusio gan naujo lietu
vybės židinio, pavadinto Pa
saulio lietuvių centro vardu, 
kad kilo sumanymas pastatyti 
jame paminklą žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės, tremti
niams, partizanams ir apskri
tai mūsų tautos kankiniams.

Sumanymas vertas ypatingo 
dėmesio, nes tai pirmas toks 
atvejis po Sovietų Sąjungos 
sugriuvimo ir Lietuvos išsi
laisvinimo. Jau yra sukurtas 
paminklo projektas, renkamos 
lėšos, konkretizuojami planai 
ir, atrodo, paminklas tikrai 
bus pastatytas.

Nėra abejonės, kad pamink
las susilauks dėmesio ir pla
tesnėje visuomenėje, ne tik 
Lemonte. Lai būna tai visų 
lietuvių tautinė šventovė, 
išaugusi mūsų tarpe, mūsų 
aukomis, mūsų meile. Būtų 
gražu, kad paminklas iškiltų 
kaip galima greičiau, kad ne
reikėtų per ilgai „elgetauti”, 
ieškant jam lėšų. Kas tik 
užeis, kas užvažiuos į PLC, 
ypač jaunimas ir vaikai (o tų 
jaunesniųjų centre netrūks

ta), akivaizdžiai prisimins 
kaip lietuvių tauta mylėjo ii 
tebemyli laisvę, kaip moka ko
voti dėl savo tėvynės gerovės.

Galbūt ir kituose dides
niuose telkiniuose tautiečiai 
sutvirtins tarpusavio ryšį su 
kovojusia ir kentėjusią Lietu
va bent kukliu konkretesniu 
prisiminimu. Tačiau verta 
pažymėti, kad lietuviai, apsi
gyvenę ir už savo tėvynės 
ribų, yra geri, pareigingi tos 
valstybės piliečiai, atiduoda 

jai nuoširdžią asmenišką duok
lę, kartais net gyvybę.

Neseniai besilankant Cleve
lande, teko matyti ne vieną 
lietuvio įmintą žymią pėdą to 
miesto plėtroje ir istorijoje. 
Pačiame centre dėmesį pa
traukė didingas paminklas 
kovojusiems ir žuvusiems 
JAV karinėse pajėgose. Ne
ilgai truko sąrašuose atrasti 
keletą lietuvių pavardžių. Ir 
tai buvo tik pradžia — lietu
vių pėdsakų nebuvo sunku 
rasti. Gaila, kad retai kas į tai 
atkreipia dėmesį. Net gyve
nantys tame mieste, gal ne 
visi žino, kud ir lietuviai 
padėjo rašyti jo istoriją.

Šiuo atveju Clevelandas yra 
tik vienas puvyzdys. O kaip 
kitur: Čikagoje, Philadelphi
joje, Nevv Yorke ir kone kiek
viename didesniame mieste, 
besikuriant pirmiesiems lietu
viams emigrantams, dirbu
siems anglių kasyklose, sker
dyklose, siuvyklose, automo
bilių fabrikuose, geležies lie
jyklose... Mūsų tautiečiai 
buvo įsijungę ir į politinį, ir į 
visuomeninį gyvenimą, o jų 
pavardės (kartais iškraipytos 
nemokančių jas tinkamai 
parašyti) vis dėlto nesunkiai 
atrandamos ant paminklų, pa
minklinių lentų, skulptūrų, 
muziejuose ir kitur,

Koks būtų puikus projektas 
lietuviškų mokyklų moki
niams arba jaunimo organiza
cijų nariams paieškoti tokių 
akivaizdžių lietuvių pėdsakų 
savo gyvenamojoje aplinkoje, 
bibliotekų lentynose, savo gy
venamojo miesto ar miestelio 
istorijos lapuose arba net vie
tinėse kapinėse. Kaip būtų 
įdomu, jeigu tokie „atradi
mai” būtų aprašomi ir at
siunčiami į lietuvišką spaudą, 
kurioje pasiliktų ilgam laikui, 
supažindintų daug skaitytojų 
su atrasta įdomybe ir galbūt 
paskatintų kitus imtis tokio 
„detektyvinio darbo”. Ištrau
kime tuos savo tautiečius iš 
užmaršties glėbio, kuriame 
kai kurie jau daug laiko ilsisi, 
apšvieskime juos susidomė
jimo ir pagarbos šviesa!

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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— Brigitai parašiau.
— Viską? — pasuko akis į mane.
— Gal ir ne. Nebuvo lengva. Jutau, kad gerai su

prantu tave, o apie ją juk nieko nežinojau ir nežinau. 
Keletą dienų svarsčiau, o aną vakarą susiėmiau ir 
parašiau. Apie kalnus ir apie tave, įstrigusį toje Dievo 
ranka padarytoje grožybėje. Ir apie kasdien praei
nančius žmones, kuriuos pagirdai ir papeni. Gal ir pa
siskubinau. Jeigu rašyčiau šiandien, parašyčiau, kad 
tie žmonės kaip velnio nuskelto kalno viršūnėje debe
sys, nežinia iš kur gumulais susimetę ateina, pro nosį 
prabraukia ir vėl kažin kur nueina. Tik tiek. Tyčia 
nerašiau, ką aną dieną man pasakojai. Pagalvojau, 
kam iš karto turi viską žinoti. Jeigu atsilieps, tada 
galės ir daugiau sužinoti.

— Gal ir gerai. Nei gyvenimas, nei žmogus nesisu
ka kaip tu nori, bet vis savaip. Ar aš galvojau čia atsi
durti, o atsidūriau. Nei prašęs, nei derėjęsis. Ne tik aš 
pats, bet ir Aldoną įspraudžiau. Ar jai čia? Ir pasi
šaukiau tik tam sykiui. Tol kol susitupėsiu. Jai nesa
kiau, bet vienas galvojau, kad susisieksiu su Bri- 
gitėle.kad pasidaužiusi po pasaulį, panorės savo vie
tos, kad bus nusibodę svetimiems pinigą krauti, bet va

kas išėjo.
— Dar nežinia.
— Kad matai, nors ir žinai, bet kol tikrai nežinai, 

vis tiki, kad žinai. Sako, kad visi kvailiai viltim ir te
gyvena.

— O ką be vilties žmogus veiktų?
— Aš daug galvojau čia. Ir už baro. Bet kas iš to, 

kad vien galvojimu niekas nesidaro. Tu galvoji, o daro 
kas nors kitas ir visiškai kitaip. Juk jeigu tas velnias 
nebūtų išjojęs iš namų, visiškai kitaip gyventumėm. 
Gal ne taip, gal mažiau ir turėtumėm, bet gyventu
mėm be visų velniavų. Atsiprašau, kad sakau mes. 
Gal pats jauti visai kitaip. Gal tas kraštas tau jau ta
po savesnis negu savas. Bet ne man. Aš čia kaip aug
lys ant nosies galo. Juk, rodos, kasdien su čionykš
čiais trinuosi. Ir pažįstamų, rodos, turėčiau, bet nė vie
no, kuris mane suprastų ir nė vieno, kurį aš pats su
prasčiau. Kaip asilas su jaučiu poron sukinkyti. Net 
nežinai, kuris jautis ir kuris asilas. Tik žinai, kad ne 
pora.

Geroką laiką patylėjom. Jis šyptelėjo, beveik susi
juokė.

— Kartais net piktas juokas suima. Savam krašte 
taip nebūtų. Vis atrodo, jeigu būtų Brigita, jokio vie
nišumo nebejaustum. Taip tik rodosi, o iš tikrųjų... Sa
kyk, kaip būtų iš tikrųjų?

Neturėjau ką pasakyti, tai pasakiau:
— Ta pati velniava.
Dabar jis tikrai susijuokė.
— Kas pasakė?
— Niekas. Aš pats. Kad neturėjau ką pasakyti. 

Kad vis tiek būtų tas pats svetimas kraštas. Tie patys

svetimi žmonės, o tu kažin kieno pasiutimo išrautas ir 
čia numestas. Tu čia, o tavo šaknys anapus nežinai ko.

— Bet vis tiek. Vis tiek... O gal ir gerai, kad 
nežinai kaip būtų. Tik žinai: jeigu būtų, būtų kitaip. 
Ar gali suprasti, kad tiek metų kabinausi ir tebesika- 
binu už to — jeigu, jeigu, jeigu...

— Jeigu tas jeigu išnyktų, jeigu sužinotum, kad 
laukti nebėra ko. Kad ji jau numirusi ir palaidota. Kur 
nors kažin kokioje Australijoje. Lėktum jos kapo ap
lankyti?

Pasakiau ir pasijutau, kad taip sakyti nereikėjo, 
bet Jonas net nekrustelėjo.

Kai susėdom, mano sunkoką foto reikmenų neš
menę pasistatė tarp kojų ir beveik nepakėlė nuo jos 
akių. Bent man, šalia sėdinčiam taip atrodė. Ir dabar 
nepakėlė nuo jos akių, net ir galvos į mano pusę nepa
suko.

— Nežinau. Gal lėkčiau. Juk šiais laikais kiek čia 
kelio. Gal dieną ar dvi patogiam lėktuve. O gal ir ne
lėkčiau. Gal sėdėčiau, šinkuočiau birbilą ir rinkčiau 
pinigėlius. Iš tikrųjų tų pinigėlių čia nedaug, bet kai 
jie nuolatos ateina, o jiems išeiti progų beveik nėra, 
tai susideda. Net pačiam sunku tikėti kiek susideda. 
Juk galėtumėm parduoti ir pasidairyti kitur. Aldona ir 
šiandien parduotų, bet mane pririšo tas kalnas. Atei
nu, užsikartu ir jaučiuosi lyg čia būtų mano pradžia ir 
galas. Ne tikroji pradžia ir gal ne tikras galas, bet 
pradžia mano dabartinės būsenos. Juk galėčiau pats 
nulėkti ir į Australiją. Ir Aldona, kai seniau atvirai, 
beveik kaip brolis su seseria išsikalbėdavom, sykį pa
sakė: „Važiuok, pasimatyk, pasikalbėk, jeigu megsis, 
sumegsk, kas buvo benutrūkstą ar gal ir nutrūkę, o

jeigu nebesimegs, nutrauk visiškai, sugrįžk ir už
miršk. Juk dar gyvenimas prieš akis. Nebe visas, bet 
gal labai daug ir gal labai gero. Kaip ilgai žmogus gali 
miraže gyventi? Išdrįsk. Vieną sykį išdrįsai. Viską nu
metei ir išbėgai. Gelbėjais iš vergijos, kodėl to negali 
padaryti gelbėdamasis iš miražo?" Žinojau, kad jos tei
sybė, bet aš negalėjau vytis po ano paniekinimo. No
rėjau, kad ji bent puse žingsnio atsisuktų į mane. 
Žinojau, kad be jos negaliu ir bįjojau, ir tebebijau... 
Tebebijau patvirtinimo to, ką pats gerai žinau. Beveik

f
 erai žinau, kad ji be manęs visiškai gerai gali būti.
inau ir vis tiek netikiu, kad ji gali būti tokia. Juk ne 

aš pas ją, bet ji pas mane atėjo ir ligi tos prakeiktos 
stovyklos abu buvom kaip vienas. Ar iš tų ketverių 
laimingų metų tik man vienam tiek daug teliko? Ar 
moteris kitoks padaras negu vyras? Ar jai kad tik dau
giau? Pagalvoju ir susigriebiu. Juk jeigu tik pirštai 
kiekvieno yra kitoki, tai ką bekalbėti apie visą žmogų. 
Kokia nesąmonė lyginti, grupuoti ir skirstyti, kad 
kiekvienas esame visiškai kitoks, lyg būtumėm kiek
vienas visiškai kito kūrėjo sukurtas. Ir aš visiškai ki
toks. Ne toks kaip tu, ne toks kaip Aldona, ne toks 
kaip Brigita, ne toks kaip visi tie, kurie ateina į barą 
išgerti ar į svetainę pavalgyti. Jie ateina užsimoka ir 
vėl išeina. Ir koks kitoks čia kraštas, ir kokie kitokie 
žmonės. Nereikia rašyti nei į knygą, nei ant sienos, 
kaip, sako, Lietuvoje kada karčiamninkai darydavo. 
Tie užsimoka ir išeina. Net ir tie, kur prie kelio dirba. 
Neprašo palaukti, kol gaus uždarbį. Daugumas net 
neklausia kiek. Padeda pinigą, palaukia grąžos ir 
išeina.

(Bus daugiau)
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ITALAI GLOBOJA 
KAUNO VAIKUS

Spalio 23 d. Kauno savival
dybėje lankėsi „Carito” atsto
vai iš Italijos. Italai remia 
kauniečių šeimas, kurios dėl 
materialinių sunkumų negali 
vaikų leisti į mokyklą.

Bendradarbiavimo sutartį 
prieš trejus metus sudarė 
Brescia miesto iš Italijos „Ca
ritas”, Kauno arkivyskupijos 
„Caritas” ir vaikų teisių ap
saugos tarnyba.

Pagal šią sutartį yra vykdo
mos dvi vaikų globos progra
mos — „Iš gatvės į mokyklą” 
ir „Vaikų vasaros poilsis”.

Italų dėka 125 socialiai 
remtinos šeimos kiekvieną 
mėnesį gauna piniginę pa
šalpą, o 80 Kauno našlaičių 
jau trečius metus galėjo visą 
mėnesį ilsėtis Italijoje.

Pasak pedagogikos mokslų 
daktaro Tiberio Boldrini, vai
kų auklėjimas nėra vaikų pro
blema, tai — šeimų problema. 
„Bendradarbiaudami su ju
mis, mes siekiame, kad tas 
vaikas liktų šeimoje, ir ta 
šeima pati galėtų juo pasi
rūpinti”, — sakė projekto ku
ratorius.

Projektui remti italai jau 
išleido 120,000 dolerių. (Elta)

PAVYZDYS
KIEKVIENAM

LIETUVOS
JAUNUOLIUI

Penktadienį, spalio 23 die
ną, Kretingos rajone, Darbė
nuose, buvo surengta konfe
rencija kandidato į saleziečių 
misijas Petro Perkumo atmi
nimui, pranešė Lietuvių kata
likų mokslo akademijos sekci
jos pirmininkė dr. Aldona 
Vasiliauskienė. Petrą Per- 
kumą ketinama išaukštinti 
Altoriaus garbėje — pradėti jo 
beatifikacijos bylą.

.Jaunuolio, išgyvenusio tik 
20 metų ir mirusio toli nuo 
tėvynės, Italijoje, tauri širdis, 
dosni dvasia, plieninė valia, 
pasak Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus, — puikus pavyzdys 
ne tik žemaičiams, bet ir kiek
vienam Lietuvos jaunuoliui”.

Petras Perkumas gimė 1916 
m. balandžio 28 d. Žemaitijoje, 
Kretingos rajone, netoli Dar
bėnų, išsilavinusių ir labai pa
maldžių ūkininkų šeimoje. 
Perkumų namai buvo tikras 
kultūros, tikėjimo ir lietuvy
bės židinys: čia buvo kalbamos 
maldos, vykdavo susirinkimai, 
lietuviškos pamokos. 1932 m. 
su būreliu kitų Lietuvos vai
kinų Petras Perkumas išvyko 
į Italiją pas vienuolius sale
ziečius. Nuo 1933 m. gyveno ir 
mokėsi Turine, misijų aspi
rantams skirtoje įstaigoje. Pe
tras Perkumas ryžosi tapti 
saleziečiu, norėjo išmokti siu
vėjo amato, grįžti į Lietuvą 
mokyti ir auklėti paauglius. 
Tačiau, eidamas vos 21-uosius 
metus, iškeliavo Amžinybėn.

Remtinų šeimų vaikai stovyklauja Pažaislyje ir gieda šv. Mišių metu. Jiems vadovauja seselė Virginija.

Nors ir trumpai tegyvenęs, su
gebėjo pasižymėti nepaprastu 
pamaldumu, stropumu, šven
tumu. Saleziečiai jį laiko arti
mo meilės pavyzdžiu. Dr. Vy
tautas Dambrava savo kny
gelėje „Širdies giesmė Petriu
kui” rašo: „Petriukas visur sie
kė tobulybės. Mokėjo kūną pa
lenkti dvasiai. Mokėjo net 
sunkioje ligoje, net mirties va
landoje giliai įprasminti savo 
gyvenimą pašvenčiant viską, 
ir patį save, Jėzui ir Dievo Mo
tinai”. Užsienyje yra išleista ir 
daugiau knygų apie Petrą Per- 
kumą. O Brazilijoje, vienoje 
saleziečių kolegijos koplyčioje, 
tarp kitų jaunų salieziečių 
portretų vitražuose įamžintas 
ir lietuvis Petras Perkumas.

Lietuvoje apie saleziečių mi
sijų kandidatą Petriuką iš 
Darbėnų ilgai beveik nieko ne
buvo žinoma. Dabar šis var
das keliamas iš užmaršties. Į 
Lietuvą po misijų Brazilijoje 
sugrįžusio saleziečio kunigo 
Prano Gavėno pastangomis 
Alytuje buvo paminėtas Petro 
Perkumo 60-metis. Darbė
nuose iškilo Petro Perkumc 
skulptūra. Istorikė dr. Aldo
na Vasiliauskienė išleido kny
gą „Petro Perkumo idėjų dva
sia”. Šiais metais Petro Perku
mo atminimui surengtas kon
ferencijų ciklas Žemaitijoje. 
Jos vyko Telšiuose, Rietave, 
Laukuvoje, Šilalėje, Skuode.

Į baigiamąją konferenciją 
Darbėnuose buvo atvykęs Tel
šių vyskupas Antanas Vaičius, 
salezietis Pranas Gavėnas, Že
maitijos katalikiškų mokyklų 
atstovai. (Elta)

PREZIDENTAS, 
BAŽNYČIA, VALDŽIA 
RŪPINSIS VAIKAIS

Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi, kad Katalikų Baž
nyčios parapijos ir vietos val
džios organai aktyviau bend
radarbiaus globojant socialiai 
remtinus vaikus. Šios srities 
problemas Lietuvos preziden
tas aptarė spalio 5 dieną pietų 
su Vilniaus arkivyskupu me
tropolitu A. J. Bačkiu ir socia
linės apsaugos ministre I. De
gutiene metu.

Anot prezidento atstovės 
spaudai V. Gaižauskaitės, pre
zidentas ne kartą minėjo, kad 
švietimas ir socialinė sritis 
yra jo prioritetinės sritys, ku
rioms skirs daugiausia dėme
sio. Todėl prezidentas pasi
kvietė arkivyskupą ir ministrę 
pakalbėti apie tai, kokios so
cialinės programos įgyvendi
namos ir koks tam skiriamas 
finansavimas. Prezidentas bu
vo nemaloniai nustebintas, 
kad kai kurios savivaldybės 
labai nenoriai sutinka parapi
jiečių iniciatyvas dėl globos 
namų steigimo ar kitokių rū
pybos projektų įgyvendinimo. 
„Bažnyčia iš savo tikinčiųjų 
lėšų negali išlaikyti globos na
mų, mums reikalingas konst
ruktyvus vietinės valdžios 
požiūris”, — sakė žurnalis-

Pirmoji vaikučių šv. Komunija. Juos paruošė seselė Laura ir seselė Silvija.

tams arkivyskupas A. J. Bač
kis.

Ministrė I. Degutienė tvirti
no, kad šalyje veikia visa bū
tina teisinė sistema globai ir 
rūpybai plėtoti, tačiau dažnai 
įstatymų vykdymas įstringa 
vietinės valdžios institucijoje. 
Kitais metais iš valstybės biu
džeto globos ir rūpybos reika
lams numatoma skirti 17 
proc. visų socialinėms reik
mėms skirtų lėšų.
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TIKYBOS MOKYTOJAI 
MOKĖSI IR TARĖSI

Atsižvelgdamas į katechetų 
nerimą pasikeitus katalikų ti
kybos mokymo I-XII kl. pro
gramai ir nesant naująją prog
ramą atitinkančių vadovėlių 
bei metodinės literatūros, 
Kauno arkivyskupijos Kate
chetikos centras spalio 3 d. su
rengė konferenciją, kurioje bu
vo kalbėta, kaip praktiškai 
dirbti pagal naująją programą 
1998/1999 mokslo metais. 
Konferencijoje dalyvavo per 
100 katechetų iš įvairių Kau
no arkivyskupijos mokyklų. 
Konferencijos dalyviai klausė
si pranešimų apie naujosios 
programos taisymą dirbant su 
esamais tikybos vadovėliais. 
Su I-IV klasių tikybos mokyto
jais šia tema mintimis pasida
lijo Katechetikos centro koor
dinatorė J. Jančiukienė, mo
kytojos metodininkės R. Že
maitienė, S. Brazdžiukienė, 
naujo IX kl. vadovėlio rengėja 
vyr. mokytoja S. Palionienė, 
Kauno arkivyskupijos Kateche
tikos centro vedėja L. Trus- 
kauskaitė. Po to konferencijos 
dalyviai dalijosi patirtimi, kal
bėjo apie naujos programos re- ■ 
alizavimo pamokose privalu
mus ir trūkumus.
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ATVERK ŠIRDĮ 
ŠVENTAJAI DVASIAI

Keletas Vilkaviškio vyskupi
jos parapijų jau pradėjo vyk
dyti dvasinio atsinaujinimo 
programą .Atgaivink”, kurios 
tikslas — padėti parapijie-

KANONIZUOTA PALAIMINTOJI 
EDITH STEIN

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Associated Press (AP) pra
neša, kad š.m. spalio 11 dieną 
popiežius Jonas Paulius II 
šventąja paskelbė Edith Stein, 
gimusią žydę, vėliau tapusią 
katalikų vienuole. 1942 m. ji 
buvo sunaikinta Auschwitz 
koncentracijos stovykloje. Jos 
pačios žodžiais, ji savo gyve
nimą buvo paaukojus „Savo 
netikinčiųjų žmonių nuodė
mėms atpirkti”. Pranešimo 
autorė Eilėn Knickmeyer ma
no, kad tie žodžiai katalikus 
nepatogiai nuteikia, o žydus 
pykina.

Katalikų žinių tarnyba 
(CNS) iš Vatikano pateikia 
šios šventosios biografiją. Ji 
gimė žydų šeimoje Lenkijoje 
1891 metais. Prieš tapdama 
katalike, buvo ateiste. Pra
ėjus vienuolikai metų po atsi
vertimo, 41 mėtų amžiaus 
įstojo į karmeliči’ų vienuolyną. 
Bažnyčia ją vadina kankine, 
mirusia dėl savo tikėjimo. 
Daug metų kai kurie žydai 
protestavo prieš jos paskelbi
mą palaimintąja, o dabar 
prieš jos kanonizaciją, tvirtin
dami, kad nacių ji buvo areš
tuota ir žuvo už savo žydišką 
kilmę.

Popiežius, skelbdamas Edith 
Stein palaimintąja 1987 me
tais, ją pavadino „Izraelio duk
ra” ir „Karmelio dukra”. Ši ka
nonizacija turi ypatingos 
reikšmės Lenkijoje gimusiam 
popiežiui, kuris užaugo netoli 
nuo Auschvvitz mirties stovyk
los. Būdamas seminaristu, jis

čiams artimiau bendrauti su 
Kristumi, atsiverti Šventosios 
Dvasios galiai, autentiškai pa
tirti ir liudyti Evangeliją šiuo
laikiniame pasaulyje bei savo 
aplinkoje.

Rugsėjo 27-ąją, pasišventi
mo maldai sekmadienį, Šv. 
Vincento Pauliečio parapijos 
kunigo Gintaro Urbšto kvieti
mu Marijampolėje šia proga 
lankėsi „Gyvųjų akmenų” ben
druomenės nariai iš Kauno. 
Susitikimas tema Atverk šir
dį Šventajai Dvasiai” vyko 
municipaliniame dramos tea
tre. „Gyvųjų akmenų” bend
ruomenės nariai daugiau negu 
4 valandas dalijosi su mari
jampoliečiais asmeniniais iš
gyvenimais, liudijimais, mel
dėsi ir giedojo. Kun. G. Urbš- 
tas pakvietė visus kuo akty
viau prisidėti prie parapijų at
gaivinimo programos: burtis į 
maldos grupeles, dalyvauti 
renginiuose, namuose skaityti 
Šventąjį Raštą, nes parapija 
atsinaujina tik per asmenišką 
kiekvieno parapijiečio atsiver
timą, bendrą visų maldą, dali
jimąsi tikėjimu.
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pats domėjosi karmelitų vie
nuolių ordinu. Apžvelgdamas 
jos gyvenimą, 1995 metais po
piežius sakė, kad palaiminto
sios veiklos keliu filosofės, ra
šytojos, visuomenininkės ir 
mąstytojos turėtų sekti kitos 
moterys.

Kardinolas Edward I. Cas
sidy, Vatikano koordinatorius 
kalbėdamasis su žydais: pas
tebėjo, kad, nors Stein kano
nizacijos Mišiose tikimasi ir 
žydų dalyvavimo, kai kuriems 
žydams tai tampa problema. 
„Manau, kad daugeliui žydų 
tai atrodo, kaip mūsų bandy
mas pasisavinti Holocaost... 
Daugelio žydų manymu, perė
jimas į kitą religiją reiškia 
žydų religijos išdavimą”, kal
bėjo kardinolas. Jis pridūrė, 
kad palaimintoji Stein nebuvo 
praktikuojanti žydė, kai ėmė 
domėtis katalikų tikėjimu. Jis 
skatino visus prisiminti, kad ji 
buvo nužudyta, nes tikėjo į tą 
patį Dievą, išpažįstamą krikš
čionių ir žydų.

Edith Stein buvo jauniausia 
iš vienuolikos vaikų žydų šei
moje, kuri gyveno Breslau 
mieste, Vokietijoje (šiuometi
nės Lenkijos Wroclaw mieste). 
Ji, būdama gabi ir darbšti. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais įsigijo filosofijos daktara
tą. Freiburgo universitete vė
liau buvo fenomeloginės filoso
fijos įkūrėjo Edmund Husserl 
asistente. Šią filosofijos sritį 
nagrinėjo ir busimasis popie
žius Jonas Paulius II savo di
sertacijoje.

Edith Stein tapo žinoma 
profesore, paskaitininke, rašy
toja, moterų teisių puose
lėtoja. Po daugelio metų neti
kėjimo, 1922 metais ji buvo 
pakrikštyta katalikų bažny- 
čioję. Keletą metų dėstė moky
tojų seminarijoje Speyer mies
te, esančiame dabartinėje Vo
kietijoje. Šį postą buvo pri
versta palikti, kai naciai iš
leido įstatymą, draudžiantį žy
dams mokyti.
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Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624
Ieškome protingo, tvarkingo vy

ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

Kerpu vyrus ir moteris.
Galiu atvykti į namus. 

Valandos susitarus.
Tel. 630-530-9099.

Moteris ieško gerai apmokamo 
darbo. Gali mokyti vaikus lietuvių 
k„ siuvinėti ir megzti, prižiūrėti 
senelius, gaminti pietus. Skambinti 
tel. 1-708-636-0562 Angelei. Ne
skambinti lapkričio 2 d.

§tię>w Town pristato 
KARALIŠKA ERDVĖ

Lapkričio 14 d. 8 v.v. 
Willowbrook Grand Ballroom 

Tel. informacijai 630-632-4403

FOR SALE
1 st. 11. condo - O.L. loc.,

2 bdrm 2BA, Pvt. garage and
laundry rm. Excellent condition. 

Call 708-686-4646.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kąlėdjnjai maisto siuntiniai; $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate.
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel. (773) 838-1050.

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708 687-5627. 
Pristatome UPS

1933 metais Edith Stein 
įstojo į karmeličių vienuolyną 
Koeln mieste, Vokietijoje. Sau 
pasiėmė „Teresa Benedicta 
nuo Kryžiaus” vardą. Matyda
ma vis didėjantį nacių siau
tėjimą, 1938 m. ji paprašė 
perkėlimo į vienuolyną Olan
dijoje. Kartu su kitais 200 ka
talikų ji ten 1942 m. buvo 
nacių areštuota ir išvežta į 
Auschvvitz. Tie areštai buvo

CARMEN DRIVE ,ELK GROVE VILLAGE ,IL 60007 
1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797

NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

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

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900. 

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

iI

nacių reakcija į Olandijos ka
talikų vyskupų ganytojišką 
laišką, kritikuojantį žydų per
sekiojimą. Naciai įsakė areš
tuoti visus kunigus ir vienuo
les, kurie turėjo bent vieną 
aštuntadalį žydiško kraujo. 
Per vieną savaitę Edith Stein 
ir jos sesuo Rosa buvo dujomis 
užtroškintos ir sudegintos 
Auschvvitz mirties stovykloje. 
Vėliau ten pat žuvo dar du jos 
šeimos nariai.



VĖLINIŲ VAIDUOKLIS
DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 3 d„ antradienis 5

Atkelta iš 2 psl.
Ne

tikėtai jį sudomino Vašingtono 
krespondento pranešimas:

„Praeitais metais meno ga
lerijoje suruoštoje paveikslų 
parodoje pirmąją premiją lai
mėjo jaunos moters portretas 
nutapytas nežinomo dailinin
ko, pasirašytas inicialais A. 
U. Atsiimti premijai paskirtus 
pinigus ir portretą atėjo mies
to valkata. Pasisakė esąs 
dailininkas, kuris nupiešė šį 
paveikslą, triukšmaudamas 
reikalavo duoti jam pinigus, 
grąžinti portretą. Buvo areš
tuotas ir kalinamas. Iš ka
lėjimo jį išėmė jaunas vyras, 
kuris pasisakė esąs jo artimas 
giminaitis. Parodė dailininko 
jaunystės nuotrauką su jauna 
moterimi, nutapyta portrete, 
ir patvirtino, kad jis tikrai yra 
gabus portretistas, turįs vieno 
namo palėpėje darbo studiją. 
Nupieštus paveikslus parda
vinėja ir vakarais, persirengęs 
valkatos drabužiais, šelpia 
miesto benamius, su jais ben
drauja ir girtuokliauja. Ne
tikėtina sensacija!

Šiuo metu jis guli ligoninėje. 
Serga kepenų vėžiu. Specialis
to gydytojo yra gydomas, arti
mo giminaičio slaugomas ir 
prižiūrimas. Šis nepageidauja, 
kad jo pavardė būtų spaudoje 
paskelbta. Ligonio sveikata 
kritiška. Mirštančio dailininko 
pavardėj Andrius Lubinas”.

Vitalijai ir jos tėvui buvo 
aišku, kad tas minimas daili
ninko giminaitis yra Arvydas, 
išvykęs gelbėti tėvą nuo val
katavimo, jam padėti ir atitai
syti šeimos garbę.

Po dviejų savaičių nuo iš
girstos žinios Vitalija gavo Ar
vydo laišką. Jis rašė:

— Brangioji, atleisk, kad iki 
šiol neatsiliepiau, kodėl, pa- 
pasokosiu (sugrįžęs. Aš manau, 

ilBCkad kai ką girdėjot televizi
joje. Sunkią ir skaudžią pa
reigą atlikau. Netrukus pa
simatysime. Nekantriai lau
kiu, kada galėsiu tau pasakyti: 
pagaliau esame laimingi, Die
vo palaiminti ir bažnyčioje, 
neišskiriamai sujungti, vyras
ir žmona.

Linkėjimai tėtukui ir tetai. 
Dar buvo kelios dienos iki jo 
atvykimo, daug laiko pasi
ruošti jį tinkamai sutikti. Vi
talija nusipirko naują suknelę, 
padėjo tetai valyti butą, virti 
ir kepti.

Atėjo laukiama laimės die
na. Išėjusi iš darbo, Vitalija 
paskirtu laiku jau buvo O’Ha
re oro uoste!

— Už pusvalandžio jau pasi
tiksiu Arvydą, — džiaugs- 

* mingai galvojo. Ak, Dieve,
kokia laimė!

Susirinko daug žmonių, lau
kiančių 747 lėktuvo, kuriuo 
turėjo atskristi jų artimieji. 
Tik dešimt minučių teliko iki 
jo atskridimo ir staiga per gar
siakalbį pranešė siaubingą 
žinią:

— Netoli Čikagos baisi lėk
tuvo avarija: iš Vašingtono 
skridęs lėktuvos 747 užsidegė, 
sprogo ir 250 keleivių žuvo. 
Žuvusiųjų pavardės bus pra
neštos vėliau.

Išsigandę žmonės ėmė verk
ti, šaukti, minėdami artimuo
sius, skridusius tuo lėktuvu. 
Vitalija neverkė, prigludusi 
prie sienos stovėjo, it stabo 
ištikta; drebulio krečiama ir 
tyliai šnabždėjo:

— Žuvo Arvydas,žuvo!
Nereagavo, kas darosi aplin

kui, negirdėjo triukšmingų 
gaisrininkų ir pirmosios pa
galbos mašinų, žmonių ai
manų, riksmo, tik vis liūdnai 
kartojo:

— Žuvo Arvydaąžuvo!...
Iškvietęs taksi atskubėjo tė

vas ir parsivežė ją namo, vos 
girdimai kartojančią Arvydo 
vardą. Išsigandusi teta kaip 
tik įmanydama guodė, rami
no. Susirūpinęs tėvas davė iš

gerti raminančių vaistų, ta
čiau jiems atrodė, kad Vitalija 
jų nematė ir negirdi, tik 
šnabždomis vos beištaria Ar
vydo vardą.

— Jai būtų lengviau, kad ji 
pravirktų, pabandykim, Jonai, 
jai atnešti Arvydėlį, gal iš
girdusi jį verkiant atsigaus, — 
patarė teta Akvilė.

Prižadintas iš miego, ma
žiukas pravirko. Pasodino jį 
motinai ant kelių,jis garsiai 
verkdamas prisiglaudė prie 
jos. Ji lyg iš miego pabudusi 
ėmė raudoti, glausdama prie 
krūtinės vaikelį ir atgavusi 
sąmonę aptilo.

— Augsi, sūneli, be tėčio. 
Nebėra jo. Nebesugrįš niekada 
ir jo pavardės neturėsi, tu ne
kaltas vargšas berniukas. Aš, 
tavo mama, nenorėdama tave 
nuskriaudžiau.

Teta išnešė mažiuką, pa
guldė į lopšelį ir supdama kal
bėjo rąžančių, meldėsi prie 
stebuklingos Aušros Vartų 
Dievo Motinos. Maldavo, pra
šė padaryti stebuklą, kad 
žuvusiųjų tarpe nebūtų Ar- 
vydėlio tėvo.

Užsidaręs savo kambaryje 
Rimša žiūrėjo rodomų siau
bingų degančio lėktuvo vaiz
dų. Laukė, kada praneš žuvu
siųjų pavardes.

— O, gal yra ir sužeistų? Jų 
tarpe gal Arvydas, kad ir 
sužeistas, bet gyvas, — galvo
jo, pats save ramindamas.

Didelio nuovargio ir vaistų 
paveikta, Vitalija ant sofos už
migo. Įėjęs tėvas prigesino 
šviesą, teta šiltai apklojo ir 
abu tyliai išėjo.

Buvo pats vidurnaktis. Sie
ninis laikrodis varpų garsais 
tris kartus išskambino, kartu 
suskambėjo durų skambutis, 
garsiai, įkyriai. Pabudusi Vi
talija išsigando ir dar neatsi
peikėjusi iš miego, pribėgusi 
prie durų plačiai jas atidarė. 
Pamačiusi Arvydą, trindama 
akis, sušuko:

— Ar aš sapnuoju, ar man 
vaidenasi žuvęs Arvydas? O, 
gal tu gyvas?! — suriko ir 
puolė jam į glėbį. Jis pri
glaudė ją visą drebančią ir ra
mindamas pasakė:

— Brangioji, Dievas mudu 
globoja. Aš išvengiau mirties 
pasivėlinęs skristi tragišku 
lėktuvu.

• Jūsų kalba tebūna stati ir 
tiesi, jei norite būti vaikais to, 
kuris yra tiesos Tėvas ir pati 
Tiesa.

Šv. Pranciškus Salezietis

Gendrutės ir Henriko Karitenių Biržų rajone globojami vaikučiai dėkoja 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų globos būreliui už paramą.

AJA.
Inž. JAUNUČIUI NASVYČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukterį ALDONĄ, sūnų 
VYTAUTĄ, seserį BIRUTĘ ir visus artimuosius.

Benediktas Dapkus

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos atstovai: Vida Sakevičiūtė ir Martinas Gestautas neša vainiką 
pagerbti mirusius, Vėlinių iškilmėse Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 1998.XI.1. Nuotr. J. Kuprio

LAIŠKAI
LIETUVIS ERDVĖSE

Klausydamas penktadienio 
lietuviškos radijo programos 
laidą, išgirdau, kad Jonas Gle- 
nas pakilo į erdvę. Tikrai nus
tebau ir apsidžiaugiau! Nieka
da nebūčiau tikėjęs, kad lietu
viai jau pasiekė tokią pažan
gą, kad skrieja po dausas. Šo
kau prie televizoriaus ir lau
kiau, kada Tom Brokow ar Pe
ter Jennings papasakos, apie 
naują lietuvį astronautą. Lau
kiau, laukiau ir nesulaukiau. 
Na, nesvarbu. Tikriausiai, kad 
rytojaus „Drauge” bus apie tai 
parašyta.

Valentinas Ramonis
Lemont, IL.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Pastebėjau, kad šeštadieni
niame „Draugę” priede po va
saros atostogų nemažai dėme
sio skiriama išeivijos rašy
tojams ir aplamai mūsų veik
lai. Su dėmesiu skaičiau apie 
Birutę Pūkelevičiūtę, Alę 
Rūtą ir kitus, džiaugiausi dėl 
Karaliaučiaus krašto pami
nėjimo. Tas Jonas Dainauskas 
tikrai nusistebėjimą iššau
kiantis žmogus. Turbūt jis jau 
netoli šimto metų, o dar taip 
gerai, detaliai, išsamiai rašo 
(J. Dainauskas neseniai su
laukė 95 metų amžiaus. — Re
dakcijos pastaba).

Eikite tuo keliu ir toliau. 
Mes skaitome ir pritariame.

Elena Marčikonienė 
Chicago Ridge, IL

KAD NEBŪTŲ VIS TIE 
PATYS RAŠYTOJAI

Žiūriu, kad laiškų skyriuje 
daug kartų vis tos pačios pa
vardės, tai nutariau parašyti 
ir aš. Rašau į laikraštį pirmą 
kartą — lyg nedrąsu, nes 
prasta mano lietuviška rašy
ba.

Kai tėvai norėjo leisti į lie
tuvišką mokyklą, mieliau pa
sirinkau žaisti futbolą. Pra
džioje mūsų namuose šešta
dienio rytais buvo tikras ka
ras. Tarp tėvų ir manęs. Se
suo tai mielai į mokyklą eida
vo ir penketukus parsi
nešdavo, dėl to tėvai vis ją 
statydavo man pavyzdžiu. Iš 
dalies turbūt aš ir dėl tos 
priežasties taip spyriausi, 
nenorėjau lietuviškai mokytis.

Pagaliau kovos pasibaigė — 
laimėjau aš ir į mokyklą dau
giau nereikėjo važiuoti. Dabar 
tikrai gailiuosi. Lietuvoje tu
rime artimų giminių, tai man 
sarmata jiems laiškus rašyti 
(susišnekėti man geriau eina 
negu rašyti). Kartais prisi
prašau sesers, kad už mane 
parašytų, bet norėčiau ir pats 
geriau gramatikos labirin
tuose susigraibyti.

Bet ne apie tai norėjau 
raštyti, tik taip netyčia išėjo.

PADĖKA
A.tA.

ALGIRDAS JONAS PALIONIS
Mirė 1998 m. liepos 6 d. Po atsisveikinimo laidojimo 

namuose ir šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje liepos 11 d., a.a. Algirdo palaikai buvo per
vežti į Lietuvą ir ten, rugsėjo 6 d., palaidoti Lazdijų ka
pinėse šalia tėvų, brolio ir trijų seserų.

Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas laidotuvių 
namuose ir už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje.

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems dalyvavusiems laidotuvių apeigoje ir taip 
pagerbusiems a.a. Algį.

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, Lithuanian Mercy 
Lift ir „Saulutei”.

Dėkojame Velionį palydėjusiems karsto nešėjams: 
Aleksui Karaliūnui, Raimundui Matulioniui, Zigmui 
Navickui, Tomui Palioniui, Andrew Sharp ir Jonui Vaz
neliui.

Ypatinga padėka Zigmui Navickui už brolišką glo
bą, vežiojimą pas gydytojus, į klinikas ir ligonines, už 
ištikimai lankiusį a.a. Algį, jo ilgos ir sunkios ligos 
metu.

Dėkingi Donald M. Petkui, laidotuvių direktoriui, 
už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą Čikagoje.

Esame dėkingi dukterėčiai Praurimei Budinienei už 
Velionio palaikų pervežimą į Lietuvą.

Širdingas ačiū broliui Vaclovui ir brolienei dr. Gra
žinai už a.a. Algio atminties pagerbimą Vilniuje; bro
lienei Aldonai už pasirūpinimą laidotuvėmis gimtajame 
kaime. Dėkojame Dziviliškių km. giedotojams ir kaimy
nams už nuoširdų a.a. Algio palydėjimą į Amžino Poil
sio vietą.

Mūsų gili padėka Lazdijų parapijos klebonui už šv. 
Mišių auką ir maldas prie kapo.

Dėkojame visiems išreiškusiems užuojautą ir sutei
kusiems mums dvasinę paramą.

Liūdintys: sesuo, broliai ir jų šeimos.

Norėjau pasakyti, kad esu la
bai patenkintas „Draugu”. 
Skaitau apie prezidentą 
Adamkų (aš jį mačiau prie 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios ir dar pasisveikinti ga
vau, kai buvo paskutinį kartą 
atvažiavęs), skaitau apie Lie
tuvos rūpesčius, pasisekimus. 
Didžiuojuosi, kad esu lietuvis. 
Kai mano prenumerata pasi
baigs (užsakė „Draugą” man 
tėvai), tai aš pats kitą kartą 
apsimokėsiu.

Jeigu kada sukursiu šeimą 
ir turėsiu vaikų, tai nenusilei
siu jiems, kaip mano tėvai 
mano „ožiams” nusileido. Visi 
mano vaikai turės lankyti lie
tuvišką mokyklą.

Tomas Algirdas Rupeika
Griffit, IN

AJA.
SESUO

BERNARDA VENSKUS, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1998 m. spalio mėn. 31 d., 

sulaukusi 95 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Dievo Apvaizdos parapijos Čikagoje
Vienuolyne įžaduose išgyveno 78 metus.
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 

dukterėčia Arlene Branske su šeima, gyv. California, sūnėnai 
Richard Venskus su šeima, gyv. Bervyn, IL ir Joseph su 
šeima, gyv. Florida; taip pat daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W.Marquette Rd., Chicago, trečiadienį, lapkričio 4 d. 10 vai. 
ryto.

Laidotuvių šv. Mišios šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje trečiadienį, lapkričio 4 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 
lapkričio 5 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Venskų šeima

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

• Kaunas. Spalio 4 d., Šv. 
Jėzaus Kūdikėlio Teresės at
laidų metu, Šv. Antano Padu
viečio bažnyčioje per šv. Mi
šias, kurias aukojo ir pamoks
lą pasakė kun. A. Milašius, 
Šv. Antano parapijos choras ir 
solistai O. Matusevičiūtė (sop
ranas), R. Leskauskaitė (al
tas), T. Vaitkus (tenoras) ir A. 
Stankevičius (bosas) atliko iš
kilmingas Rozaviko „Mišias”. 
Vargonavo L. Katilienė, diri
gavo Šv. Antano parapijos 
choro vadovas A. Tavoras.

AJA.
BOLIUS KASPARAS

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje.
Mirė 1998 m. lapkričio 1 d., 1:46 vai. p.p., sulaukęs 71 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko broliai: Stasys su šeima Anglijoje ir

Kazimieras su šeima Latvijoje; sesuo Liūda su šeima 
Lietuvoje, taip pat daug kitų giminių.

Velionis buvo vyras a.a. Juozapatos.
Priklausė Lietuvių jūrų šaulių organizacijai, „Ramovei”,

ir kitoms lietuviškoms organizacijoms.
Velionis pašarvotas lapkričio 4 d., trečiadienį, nuo 3 iki 9

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė.
Laidotuvės įvyks lapkričio 5 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 

namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: broliai, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

AJA.
ADOLFUI ANDRAŠUNUI

Lietuvoje mirus, brolį veterinarijos daktarą BRONIŲ 
ANDRAŠŪNĄ ir jo žmoną POLŲ giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Tadas ir Gailutė Palioniai

Mylimai motinai

A.tA.
TERESEI VEDEGIENEI

mirus, dukterį NIJOLĘ PALUBINSKIENĘ, sūnus JONĄ, 
ANTANĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir drauge liūdime

Cleveland’o ateitininkai sendraugiai

Lietuvos aviacijos pirmūnui, sklandytojui ir lakūnui

AJA.
ZDISLOVUI KORIUI - 

KORONKEVIČIUI
mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai STASEI ir visiems 
artimiesiems

Edmundas ir Jūratė Jašiūnai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuviškos Skautybės 
fondas, Worcester, MA, per 
fondo iždininkę s. Eleną Čer
nienę atsiuntė „Draugui” 100 
dol. auką. Kaip pridėtame 
laiške rašoma: „Auka skiria
ma. kaip padėka dienraščiui 
už dedamus skautų reikalais 
skelbimus ir kitus aprašy
mus”. Esame labai dėkingi 
Lietuviškos Skautybės fondui. 
Koks gražus pavyzdys ir ki
toms organizacijoms, kurių 
renginius visuomet garsina
me, bet dažnai net papras
čiausio ačiū nesulaukiame.

Tradicinė rudeninė mugė 
Jaunimo centro žemutinė
je salėje vyks: šeštadienį, lap
kričio 21 d., nuo 1 vai.p.p. iki 
7 val.v.; sekmadienį, lapkričio 
22 d., nuo 10 vai.r. iki 7 val.v. 
Kavinė bus atidaryta iki 3 
vai.p.p., Žemutinėje salėje 
veiks baras. Jei norėtumėte 
sužinoti daugiau informacijos, 
skambinkite tel. 773-778-7500 
nuo 11 vai.r. iki 7 val.v.

Vyresniųjų lietuvių cen
tras Čikagoje organizuoja 
dienos išvyką į United Center 
pamatyti cirke vykstančią 
naujausią ir įdomiausią šiais 
metais programą. Išvyka ruo
šiama lapkričio 19 d., ketvir
tadienį. Išvyksime nuo „Se
klyčios” autobusu 9:30 vai. ry
te, sugrįšime 1:30 vai. p.p. No
rinčius vykti su grupe kviečia
me registruotis iš anksto as
meniškai ar telefonu 773 - 476 
- 2655.'

Panevėžiečių klubo meti
nis susirinkimas įvyks lapk
ričio 8 d. Jaunimo centro pa
talpose. Šv. Mišios už miru
sius panevėžiečius bus aukoja
mos 1Q vai. r. jėzuitų kop
lyčioje, o susirinkimas prasi
dės 12 vai. vienoje JC klasėje. 
Susirinkime žadėjo dalyvauti 
panevėžietis kun. Rimas Gu
delis, šiuo metu dirbantis Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
lietuvių sielovadoje. Visi na
riai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

„Lietuvių balsas” skelbia 
konkursą, kurio tema - bet 
kurio literatūrinio žanro 
kūrinys apie Lietuvos partiza
nų kovas už Tėvynę ir tremti
nių kančias skaudžiausiu mū
sų tautos istorijos metu. Lai
mėjusiems skiriamos dvi pre
mijos : I-oji - 5,000 dol., mece
natas - viena lietuvių organi
zacija; II-oji - 3,000 dol., me
cenatas - dr. Jonas Adomavi
čius. Konkursui siunčiamas 
kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle ir pasirašytas slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis 
turi būti užrašytas ant atskiro 
užlipinto voko, kuriame turi 
būti įdėtas kūrėjo vardas ir 
pavardė, adresas, telefono nu
meris ir, jei turima, fakso nu
meris. Tik laimėjusio rašytojo 
vokas bus atplėštas. Nepremi
juoti kūriniai grąžinami tik 
autoriams prašant. Kūrinių 
tekstus siųskite: „Lietuvių 
balso” konkursas, 2624 West 
71st Street Chicago, IL 60629- 
2004 USA.

Rašytojas Romualdas Morkus (dešinėje), atvykęs pasveikinti savo 70-metį 
švenčiantį žurnalistų Edvardų Šulaitį. Kairėje - kitas kaunietis Jaunutis 
Vosylius.

Lietuvių fondo vajaus už
baigimo pokylyje šiais me
tais Lietuvių operos dalyviai 
vėl buvo užėmę du stalus! Šis 
gražus bendravimas jau vyks
ta daugelį metų. Lietuvių fon
do financinė parama padeda 
Lietuvių operai vystyti savo 
muzikinę veiklą, o, dalyvauda
mi LF renginiuose, operos na
riai padeda Lietuvių fondui 
augti ir stiprėti. Kaip žinia, 
Lietuvių fondo pokylis įvyks 
šeštadienį, lapkričio 7 d., Pa
saulio lietuvių centre. Norėda
mi sužinoti daugiau informaci
jos, skambinkite šiuo tel.: 630- 
257-1616.

Maria High School, 6727 
So. California Avė., kviečia 
septinto ir aštunto sky
riaus mokinius atsilankyti į 
„atvirų durų” dienas, sekma
dienį, lapkr. 8 d., 1 - 4 vai. 
p.p., ir trečiadienį, gruodžio 2 
d., 6:30 - 8:30 v.v. Bus galima 
apžiūrėti suremontuotą kny
gyną, kompiuterių laboratori
jas, mokinių tvarkomą WMYS 
televizijos stotį, susitikti su 
mokytojais ir mokiniais, susi
pažinti su mokyklos sportine 
programa bei mokiniams siū
loma finansine parama. Taip 
pat galima aplankyti mokyklą 
pamokų metu per Mystic Visit 
Day, penktadienį, spalio 30 d. 
Dėl tolimesnės informacijos skam
binkite Scott Weakley, tel. 
(773) 925 - 8686 ext. 61.

Solistė Dana Stankaitytė
giedos šv. Mišių metu lapk
ričio 8 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Mišios bus aukojamos už a.a. 
dr. Antaną Maceiną. Vargo
nais gros muz. Manigirdas 
Motekaitis. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys svečias iš 
Motrealio kun. dr. Feliksas 
Jucevičius. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti žymaus kata
liko ir filosofo minėjime.

Prof. dr. Antano Macei
nos minėjimas - akademija
įvyks lapkričio 8 d., sekmadie
nį, tokia tvarka: 3 vai. p.p. šv. 
Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje, 
4 vai. p.p. akademija Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Paskai
tą skaitys svečias iš Montrea
lio, kunigas, filosofas, dr. Fe
liksas Jucevičius, pedagogė 
Stasė Petersonienė kalbės 
apie Antano Jasmanto poeziją, 
o dr. Kazys Ambrozaitis pasi
dalins savo draugystės prisi
minimais. Minėjime taip pat 
dalyvaus kanklininkė Daiva 
Kimtytė ir pianistas Manigir
das Motekaitis. Visus kviečia 
Lietuvių fronto bičiuliai.

Naujausias rudens ir žie
mos madas pamatysite lap
kričio 15 d. 12 vai. p.p. atvykę 
į Pasaulio lietuvių centro ren
giamą madų parodą „Rudens 
simfonija”. Matysite rūbus, 
skirtus dienai, popietei, vaka
rui. Prašytume iš anksto už
sisakyti stalus ar vietas. 
Skambinkite Žibutei Pranske^ 
vičienei, tel. 630-257-0153 ar
ba Dainai Siliūnienei, tel. 630- 
852-3204. Dalyvauti kviečia 
PLC renginių komitetas.

PASTATYKIME
PAMINKLĄ

Dar taip neseniai mūsų sa
lėse skambėjo „Girių aido” 
dainos, eilės, išgyventų kan
čių, pažeminimų pasakojimai 
ir skausmas žuvusių draugų. 
Šiandien jau pats laikas įam
žinti, pagerbti ir neleisti nie
kam pamiršti tų Lietuvos lais
vės aukų.

Pasaulio lietuvių centro so
delyje, Lemonte, pastatykime 
didvyriams paminklą, kuris 
kiekvienam primintų laisvės 
kovotojų kančias miškuose ar 
Sibire. Paminklo projektą, pa
vadintą „Partizano motina”, 
paruošė skulptorius Ramojus 
Mozoliauskas. Nuoširdžiai dė
kojame tiems, kurie jau išgir
do mūsų prašymą ir atsiuntė 
savo auką. Prašome ir kitus 
paremti šį projektą. Čekius 
rašykite Lithuanian World 
Center vardu ir siųskite šio 
projekto ižd. Vytautui Čepė
nui, 3181 Grandview Place, 
Darien, IL 60561. Aukos nura
šomos nuo mokesčių.

RAŠYTOJAS 
ROMUALDAS NORKUS

ČIKAGOJE

Kartu su Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus delegaci
ja iš Lietuvos į Čikagą buvo 
atvykęs kaunietis, rašytojas ir 
žurnalistas, Romualdas Nor
kus, kuris šiame mieste sve
čiavosi jau antrą kartą (pir
masis jo vizitas buvo prieš 8 
metus). Šį kartą jis čia viešėjo 
kaip „Kauno dienos” dienraš
čio korespondentas, ir jo re
portažus apie Lietuvos prezi
dento vizitą Čikagoje ir Va
šingtone jau skaitėme ir dar 
skaitysime šiame populiaria
me Lietuvos dienraštyje.

Norėčiau pažymėti, jog ly
giai prieš dešimt metų Ro
mualdas Norkus įsteigė kul
tūros žurnalą Lietuvai ir išei
vijai, pavadinęs jį „Santaros” 
vardu (pirmasis numeris pasi
rodė 1988 m. rugpjūčio mėn.). 
Šio reto pobūdžio leidinio vyr. 
redaktorius yra pats R. Nor
kus, o „Santaros” redakcinei 
kolegijai priklausė ir priklau
so dabartinis Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus. Beje, dėl 
finansinių sunkumų (o juos 
pergyvena visi Lietuvos kul
tūros leidiniai) šiemet dar ne
pasirodė nei vienas šio žurna
lo numeris, bet ateityje žurna
las žada gyvuoti.

Tačiau ir toliau gražiai vei
kia kultūros žurnalo „Santa
ros” knygų leidykla. R. Nor
kus yra ir šios leidyklos vyr. 
redaktorius. „Santaros” lei
dykla išleido V. Adamkaus at
siminimų knygą „Likimo var
das — Lietuva”. Ji Lietuvoje 
tapo tokia populiari, kad per 
pusmetį buvo išleista net tris 
kartus.

Į Čikagą R. Norkus atsivežė 
ir pačių naujausių savo lei
dyklos leidinių. Tai unikalus 
poeto Kazio Inčiūros poezijos 
faksimilinis leidinys „Nelais
vės psalmės” (apie ją jau buvo 
rašyta „Drauge”) ir Heinz- 
Jurgen Zierke novelių apie 
Donelaitį rinkinys — „Ana 
Regina važiuoja į miestą”. 
Šios knygos viršelyje išspaus
dintas iš Mažosios Lietuvos 
kilusio dailininko Prano Dom- 
šaičio tapybos darbo „Visados 
kelyje” fragmentas. Šie du lei
diniai jau yra 74-oji ir 75-oji 
„Santaros” bibliotekos knyga.

Rašytojas Norkus, viešėda
mas Čikagoje ir jos apylin
kėse, aplankė ir savo senus 
bičiulius bei draugus, jų tar
pe ir seną pažįstamą, bendra
darbį žurn. Evardą Šulaitį, 
tuo metu kaip tik minėjusį 
savo 70-jį gimtadienį.

Norėčiau pažymėti, kad Ro
mualdas Norkus planuoja iš
leisti daug retesnio pobūdžio 
kultūrinių knygų, kurių kitos 
leidyklos nesiryžta leisti. Tad 
lauksime šių naujų ir ver
tingų knygų. ejš.

APIE CHIRURGIJĄ IR
DR. DARIŲ RADZEVIČIŲ

Rugsėjo 23 d. „Seklyčioje” 
turėjome retą ir brangų sve
čią, neseniai iš Lietuvos at
vykusį, jauną plastinės chirur
gijos ir ortopedijos daktarą 
Darių Radzevičių. Dr. Radze
vičius dirba dvejose ligoninė
se: Respublikinėje Vilniaus 
universitetinėje ligoninėje (or
topedijos skyriuje) ir Vilniaus 
universitetinėje greitosios pa
galbos ligoninėje, ortopedinės 
ir plastinės chirurgijos skyriu
je. Dr. D. Radzevičiaus specia
lybė — plastinė plaštakos chi
rurgija ir vaikų ortopedija. 
Daktaras džiaugėsi, kad „Lie
tuvos Vaikų viltis” padeda 
vaikus gydyti ne tik Lietuvoje, 
bet ir atveža juos gydyti į 
Ameriką.

Dr. Darius stažavosi pas dr. 
T. Light Loyolos u-to medici
nos mokykloje, o kartą per sa
vaitę važiavo stažuotis į 
Schrinerių ligoninę. D. Radze
vičius sakė, kad į JAV jis atvy
ko, „Lietuvos Vaikų vilties” iš
kviestas, dr. T. Light prašy
mu.

Amerikoje — jau antrą kar
tą (pirmą sykį buvo atvažiavęs 
prieš 8 metus). Sakė, esąs ket
virtas Lietuvos ortopedas, at
vykęs pasitobulinti į Ameriką. 
Buvo atvykusios ir trys gailes
tingosios seserys (irgi LVV 
padedant) iš Universitetinės 
vaikų ligoninės ortopedinio 
skyriaus Vilniuje. Pasitobulin
ti reikia, kad Lietuvos chirur
gai kuo daugiau operacijų ga
lėtų daryti namie, o į JAV 
vaikus siųstų tik su sunkiau
siomis ortopedinėmis negalio
mis.

Dr. Darius kartu su dr. T. 
Light dalyvavo Amerikos plaš
takos chirurgų konferencijoje, 
MinneapoĮyje, Minn. Jam bu
vo labai įdomu matyti, kaip 
kūrybingai dirba amerikiečiai. 
Brangiausias turtas yra ži
nios, bet ne viskas knygose 
parašyta. Dr. Darius todėl la
bai džiaugėsi, kad gali dirbti 
Loyolos u-te su garsiu chirur
gu. Daktarui T. Light pade
dant, dr. Darius buvo supa
žindintas su kitais chirurgais.

Kaip medicina gyvuoja Lie
tuvoje? Savo įstatymais ji pri
artėjo prie turinčios apdraudą 
medicinos. Šiaip gi yra daug 
sunkumų, nors „senas veži
mas padėtas ant tinkamų bė
gių pradėjo po truputį judėti”. 
Tam daug padėjo „Lietuvos 
Vaikų viltis” ir jos širdis bei 
„variklis” G. Liautaud. Kokios 
dar problemos slegia medici
ną . Ligoninėse trūksta anti
biotikų, juos reikia pirkti vais
tinėse. Jei norite pakeisti są
narį, Lietuvoje turite laukti 
porą metų, kol valdžia sutiks 
ar leis. Kaului lūžus, naudoja
mi jau kažkada naudoti varž
tai, sraigtai. Nėra floroskopų.

Medicinos padėtis šiek tiek 
gerėja. Kas kaltas dėl sunku
mų? Daug kas, bet sveikatos 
ministrus galima pateisinti, 
nes ir jie, nors ir labai stengė
si — padarė klaidų. Nors ir ką 
sakytume, bet gydymas dabar
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Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus įvykusiame susirinkime rugsėjo 22 d. „Seklyčioje”buvo 
išrinkti delegatai į Sąjungos ruošiamą 25-ąjį seimą, kuris vyks lapkričio 6-7 dienomis St. Petersburg Beach, FL. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Stasys Briedis, Zuzana Juškevičienė, Matilda Marcinkienė, Petras Buchas, Sigutė 
Žemaitienė ir Mečys Valiukėnas. Nuotr. J. Variakojo

„Draugo” talkininkai, padėję išsiųsti naujas sveikinimų korteles visiems skaitytojams. Sėdi iš kairės: Irena 
Šatienė, Sofija Plenienė, Ona Gradinskienė, Viktorija Valavičienė ir Danutė Jakovickienė; stovi: Vaclovas 
Momkus, Stasys Žilevičius, Kazimieras Rožanskas, Kostas Dočkus, Antanas Valavičius, Antanas Paužuolis, Al
fonsas Dirgėla, Algis Čepėnas, Vaclovas Jakovickas.

geresnis negu buvo bolševik- 
mečiu.

Dr. D. Radzevičius yra labai 
muzikalus. Jis yra dainavęs 
.Ąžuoliuko” chore ir dabar ja
me dainuoja, kai rengiami 
koncertai, ir reikia vyriškų 
balsų. Dr. Radzevičius ne tik 
dainuoja, bet ir skambina pia
ninu (tas taip pat labai pade
da pirštus miklinti), o jo žmo
na Jurgita, pediatrijos rezi- 
dentė, groja smuiku ir dainuo
ja Vilniaus u-to chore. Dr. D. 
Radzevičius sakė, girdėjęs 
apie „Seklyčią”, ir džiaugėsi, 
galėjęs pas mus atvykti ir su
sipažinti. Visi buvome suža
vėti gabiu ir geraširdžiu jaunu 
chirurgu, kuris, anot dr. T. 
Light „turi auksines rankas”. 
Tegu tos auksinės rankos pa
lengvina pacientų (mažų ir 
didelių) kančias ir problemas. 
Sėkmės dr. Dariui Radze
vičiui!

Emilija J. Valantinienė

Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga ruošia 25-jį 
seimą lapkričio 6-7 d., St. Pe
tersburg Beach, FL. Kartu bus 
paminėta ir ALT sąjungos 50 
m. sukaktis. Kadangi daug 
čikagiečių ruošiasi šiame ypa
tingame renginyje dalyvauti, 
spausdiname jo darbotvarkės 
santrauką.

Ketvirtadienį, lapkričio 5 d., 
6 vai. p.p., susipažinimo po
būvis Lietuvių klube.

Penktadienį, lapkričio 6 
d.: registracija 9-10 vai. r., 10- 
12 vai. seimo atidarymas ir 
iškilmingas posėdis, kurio 
metu sveikins rengimo komi
teto pirm. J. Šulaitis, bus 
sąjungos pirm. Petro Buch 
žodis, Garbės prezidiumo su
darymas, mirusiųjų prisimini
mas, sveikinimai ir inž. Eu
genijaus Bartkaus paskaita. 
Po pietų vyks darbo posėdžiai, 
pranešimai, taip pat dr. Alvy
do Baleženčio, LTS pirm. Lie
tuvoje paskaita, o vakare 
iškilmingas pokylis Lietuvių 
klube (pradžia 6:30 vai. vak.).

Šeštadienį, lapkričio 7 d., 
posėdžiai prasideda 10 vai. r. 
Jų metu bus taip pat rinki
mai: sąjungos pirmininko, val
dybos narių, garbės teismo, 
kontrolės komisijos, tarybos 
narių; nutarimų komisijos 
pranešimas ir priėmimas. Sei
mo uždarymas.

Sės. M. Bernarda Vens
kus, kazimierietė, mirė spalio 
31 d. Šv. Kazimiero vienuoly
no motiniškojo namo slaugos 
skyriuje, sulaukusi 95 m. 
amžiaus. Į Šv. Kazimiero ses
erų kongregaciją įstojo iš Die
vo apvaizdos parapijos Či
kagoje. Įžaduose išgyveno 78 
metus. Sės. M. Bernarda buvo 
muzikė ir beveik visą savo vie
nuolinį gyvenimą dirbo šioje 
srityje: mokytojavo Šv. Kazi
miero akademijoje Čikagoje, 
Vilią Joseph Marie gimnazi
joje, Holland, PA, Maria gim
nazijoje Čikagoje. Sveikatai 
silpstant, sės. Bernarda pasi
traukė iš pedagoginio darbo ir 
apsigyveno vienuolyno slaugos 
skyriuje. Buvo kilusi iš 
šeimos, turėjusios 10 vaikų — 
sės. Bernarda buvo paskutinė, 
ilgiausiai išgyvenusi, tačiau 
jos įnašas į Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos ir lietu
vių muzikinę kultūrą niekad 
nemirs. ,

Sės. M. Bernarda.

Papiginta „Draugo” pre
numerata susilaukė tikrai 
nemažo dėmesio — greičiau
siai iki lapkričio 15 d. jau bus 
pasiektas 100 naujų prenu
meratorių ir papiginimas 
baigsis. Šiuo metu dar galima 
visiems metams „Draugą” už
siprenumeruoti tik už 60 dole
rių! Tad paskubėkite. Jeigu 
esate „Draugo” skaitytojai, 
bet žinote, kas mūsų dien
raščio dar neskaito, papasa
kokite apie šią lengvatą, pa
siektą tik su Lietuvių fondo 
dosnumu ir JAV LB Kultūros 
tarybos talka. Papiginimas 
taikomas tik Amerikoje ir tik 
naujiems prenumeratoriams.

Spalio 31 d. Urugvajuje 
mirė t. Jonas Giedrys, SJ.

SĖKMINGAS POBŪVIS

Lietuvos Vyčių rengtas Ru
deninis pobūvis sutraukė pil
ną Pasaulio lietuvių centro di
džiąją salę mūsų tautiečių. 
Lietuvos Vyčių choras, šį kar
tą ypač gausus, buvo šiltai 
publikos sutiktas. Gintarės 
Jautakaitės daina „Viešpaties 
lelija” buvo paminėta Visų 
Šventųjų šventė. Chorui va
dovauja Faustas Strolia.

Disciplinuotai pasirodė Lie
tuvos Vyčių šokėjai. Ypač ma
žųjų grupė, pašokusi stilizuotą 
„Oželį”, jaudino ne vieną žiū
rovą. Šokėjams vadovauja 
Pranas Zapolis, Ligija Tautku- 
vienė ir Lidija Ringienė. Pietų 
metu kėlė nuotaiką Povilo 
Strolios ir Artūro Blažuko gro
jamos lietuviškos melodijos. 
Susirinkusius pasveikino nau
jasis Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos pirminin
kas Robert Martin ir Rytų 
pakraščio veikėjai Loretta 
Stukas bei William Piacentini. 
Į renginį atsilankė ir buvę šios 
apygardos pirmininkai dr. 
Petras Povilas Žansitis ir 
(pirmą sykį po nelaimėj ope
ros solistas Algirdas Brazis. 
Numatoma steigti Lemonto 
apylinkėje naują Lietuvos Vy
čių kuopą. Pobūvis užbaigtas 
turtingais laimėjimais.

F.S.
Šv. Kazimiero kongrega

cijos seserys kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišiose šeštadie
nį, lapkričio 7 d., 9:30 vai. r., 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd., ir pasimelsti, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja.

Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas šau
kiamas lapkričio 12 d., 1 vai. 
p.p., Vytauto Didžiojo šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Na
riai ir norintys įstoti į klubą 
prašomi dalyvauti.

Iškilmingą Lietuviško 
skautavimo 80 metų sukak
ties paminėjimą Jaunimo 
centre sekmadienį, lapkričio 
15 d., 2 vai. p.p. ruošia Čika
gos Skautininkių draugovė ir 
jų talkininkai. Programoje: 
akademija, „Dainavos” an
samblio vyrų okteto dainos, 
vaišės ir skautiškas pabend
ravimas. Kviečiama visa gau
sioji Čikagos ir apylinkių 
skautiška šeima bei jų drau
gai. Apie dalyvavimą būtina 
pranešti Aldonai, tel.708-599- 
9298, Sigitui, tel. 630-985- 
1820, Danutei,,— 773-376- 
2153, Antanui, —773-581- 
7554, arba Ievutei —773-737- 
2795.

S K E L BIMA f
Ą.a. Jurgio Grigalausko 

atminimui $50 „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
suaukojo Vincas ir Agnė Bige- 
liai, Ramūnas Bigelis bei Jū
ratė ir Charlės Silverman. 
„Saulutė" dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Jurgio Grigalausko arti
miesiems.

(sk.)




