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Dėl Lietuvos Respublikos 
Seimo eilinių rinkimų 

Lietuvos ambasada Va
šingtone informuoja, kad 2000 
m. balandžio mėn. 28 d. Lietu
vos Respublikos Prezidento 
dekretu Nr. 861 paskelbta 
Lietuvos Respublikos Seimo 
eilinių rinkimų da ta — 2000 
m. spalio 8 diena. Pagal Lietu
vos Respublikos Seimo rin
kimų įstatymą Lietuvos Res
publikos piliečiai, nuolat gyve
nan tys arba r inkimų metu 
esantys ne Lietuvos Respubli
kos teritorijoje, balsuoja Lietu
vos Respublikos diplomatinėse 

• atstovybėse ir konsulinėse 
įstaigose. 

Balsavimą JAV vykdys LR 
ambasada Vašingtone bei LR 
Generaliniai konsulatai Či
kagoje ir Nevv Yorke. Kvie
čiame visus LR piliečius, 
r inkimų metu būsiančius 
JAV, registruotis, LR Seimo 
r inkimams. Registruojantis 
laišku, prašome nurodyti as
mens kodą, vardą, pavardę, 
gyvenamąją vietą užsienio 
valstybėje, gyvenamąją vietą 
Lietuvos Respublikoje (nurodo 
asmenys , kurie pastoviai gy
vena Lietuvoje), paso seriją ir 
nur»erį. Registruotis, o vėliau 
balsuoti, galima paštu arba 
asmeniškai a tvykus į amba
sadą arba konsulatą. Regi
struojantis paštu, būtina at
siųsti LR paso paskutiniojo 
lapo (su nuotrauka) kopiją. 
Į r aukus jūsų duomenis į 
rinkėjų sąrašą, ar tė jant rinki
mams , j ums bus a ts iųs tas bal

savimo pažymėjimas, kurį tu
rėsite pristatyti balsuojant. 
Pabrėžiame, kad balsuoti 
turės i te ten, kur užsire
gistravote . 

Informuojame, kad rinkėjai 
(nuolat gyvenantys užsienio 
valstybėje), kurie balsavimo 
metu bus Lietuvos Respubli
kos teritorijoje, pagal jų pagei
davimą bei užpildžius Vyriau
siosios . rinkimų komisijos nu
statytos formos prašymą, bus 
įrašyti į tos apylinkės, kurios 
teritorijoje rinkėjas bus balsa
vimo metu. Jeigu rinkėjas ne
sikreips į apylinkės rinkimų 
komisiją, jis balsuos nauja
miesčio rinkimų apygardos 
Gedimino rinkimų apylinkėje 
Nr. 2. 

Lietuvos ambasada Va
šingtone: 

2622 16th street NW, Wa-
shington, DC 20009, Tel: 
(202)^234-5860, Fax (202)-328-
0466, E-mail: 

admin@ltembassyus.org 
Lietuvos generalinis kon

sulatas Čikagoje: 
211 'East Ontario Street, 

Suite 1500, Chicago, IL 60611. 
Tel: (312)-397-0382 Fax: 
(312)-397-0385, E-mail: 

admin@ltconschi.org 
Lietuvos generalinis kon

sulatas N e w Yorke: 420 
Fifth Avenue, 3 Floor, New 
York, N.Y., 10018, Tel: (212) 
354-7840, Fax: (212) 354-7911, 
E-mail: 

lrgkn@msn.com 

Nenoras taisyti Konstituciją gali 
pakenkti derybose su ES 

Viln ius , liepos 31 d. (BNS) 
— Lietuva, nepajėgdama pa
daryt i Konstitucijos pataisų 
del žemės pardavimo juridi
niams asmenims ir užsienie
čiams, gali suardyti gerai vyk
stant į dialogą su Europos 
Sąjunga (ES), teigia Seimo 
pirmininkas .Vytautas Lands
bergis. 

Šiuo metu vyriausybė svars
to pataisas Konstitucijos 47 
straipsniui , nustatančiam, 
kad Lietuvoje žemė nuosa
vybės teise gali priklausyti tik 
Lietuvos piliečiams arba val
stybei. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį V. Landsbergis teigė, 
kad visuomenės diskusijoje 
dėl minėtųjų pataisų būtina 
viską „.sustatyti į savo vietas". 
„Toje diskusijoje išeitinis taš
kas ne toks, koks turėtų būti. 
Eina kalba ne dėl teisės pirkti 
žemę. o dėl savininko teisės ją 
parduoti", sakė V. Landsber-

Galiojantis Konstitucijos 47 
straipsnis neleidžia įsigyti 
žemes jur idiniams asmenims 
— pirmiausia žemės ūkio ben
drovėms, taip pat akcinėms 
bendrovėms, bankams. Žemės 
tur int is pilietis negali jos pa
naudoti kaip užstato imant 
banke paskolą, savo veiklą 
vykstančios akcinės bendrovės 
negali įsigyti žemes savo 
reikmėms ir yra priveistos ja 
nuomoti. 

1996 metais Seimas priėmė 
pataisą, leidžiančią užsienio 
valstybių piliečiams įsigyti ne 
žemės ūkio paskirties žemes 
Lietuvoje. Dabar vyksta dis
kusija del leidimo užsie
niečiams pirkti žemes ūkio 
paskirties žemę. 

Anot V. Landsbergio, Lietu
voje „suvaržytos f žemės I savi
ninko teisės parduoti. ii 
užsienio kompanijų ir juritli-

Lietuva ir išeivija: dešimt 
nepriklausomybės metų 

Nuotr.: Medininkų pasienio poste, Lietuvos pasieniečių žuvimo vietoje, prie atminimo kryžių, buvo uždegtos žvakes, 
tylos minute pagerbtas pasieniečių atminimas. Kęstučio Vanago 'Eltai nuotr. 

Lietuvoje pagerbtos Medininkų 
aukos 

Medininkai-Vilnius, lie- nio, Algimanto Juozako, Algir-
pos 31 d. (Elta) — Liepos 
31-ąją sukanka devyneri me
tai, kai Medininkų pasienio 
poste buvo pasalūniškai už
klupti ir nužudyti septyni 
budėję pareigūnai. Jų kruvina 
auka priminė pasauliui, kad 
nepriklausomybę atkūrusi 
Lietuva turi savo sienas ir jas 
saugo. 

Pagarbą ir dėkingumą išti
kimiausiems Lietuvos sūnums 
jų žūties ir amžinojo poilsio 
vietose pirmadienį išreiškė 
valstybės vadovai, Vidaus rei

do Kazlausko, Antano Mus
teikio, Stanislovo Oriavičiaus 
bei Ričardo Rabaviciaus — 
kraują. 

Parlamento vadovas nuošir
džiai apgailestavo, kad Medi
ninkų pareigūnas žudę Rygos 
ir Vilniaus omoninkai rado 
saugų prieglobstį Rusijoje, ir 
Lietuvos teisėsaugai nepasie
kiami. V. Landsbergis prisi
minė taip ir neištesėtą Rusijos 
prezidento Borif^eicin pa
žadą, duotą 1992 m. sausio 17 
dieną: „Mes visus juos jums 

kalų ministerijos ir Muitinės perduosime". Gallįūt preziden-

nių asmenų pirkti". 
Pasak Seimo pirmininko, tik 

tuomet, kai investuotojai tu
rės galimybę įsigyti žemę, jie 
atneš investicijų, kurios padės 
sukurti naujų darbo vietų. V. 
Landsbergio teigimu, dabar 
„vargstame su apribojimais ir 
negauname tarptautinio ben
dradarbiavimo naudos". 

Konstitucijos 47 straipsnio 
pataisos projektas numato, jog 
„žeme, vidaus vandenys, miš
kai, parkai nuosavybės teise 
gali priklausyti Lietuvos 
Respublikos piliečiams, juri
diniams asmenims, valstybei, 
taip pat kitų valstybių pi
liečiams ir juridiniams asme
nims pagal Lietuvos Respubli
kos konstitucinį įstatymą". 

Anot V. Landsbergio, nepa
keitus nuostatos, kad žemę 
gali įsigyti tik Lietuvos pi
liečiai, kiltų kliūtis stojimui į 
Europos Sąjungą, nes šios 
teisės aktai garantuoja vals-
tybių-narių piliečiams laisvą 
prekių, paslaugų ir asmenų 
judėjimą. 

„Nepajėgdami padaryti Kon
stitucijos pataisos, galima at
silikti neblogai vykstančiose 
derybose su ES", sakė V. 
Landsbergis. 

* Derybų su Rusijos Fe
deracija delegacijai ir vy
riausybinei komisijai dėl 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo vadovaus teisingumo vi
ceministre Rasa Budbergytė. 
Komisijai, kuri vykdys ir dele
gacijos funkcijas, pavesta iki 
spalio 1 d. patikslinti ir už
baigti SSRS okupacijos pada
rytos žalos skaičiavimus, 
įtraukiant išmokas Lietuvos 
piliečiams už okupacijos metu 
padarytą žalą ir jos padari
nius bei deportuotų asmenų ir 
jų palikuonių grįžimo į tėvynę 
išlaidas. atsižvelgiant į Vokie
tijos okupacijos II pasaulinio 

departamento pareigūnai 
Prie brangiausių žmonių kapų 
dar kartą susitiko žuvusiųjų 
artimieji. Kartu su visais po 
atmintinas vietas riedėjo ir 
vienintelio gyvo tragedijos liu
dininko — muitininko Tomo 
Šerno vežimėlis. 

„Čia ne kartą pajusdavom 
susitelkimą ir ryžtą, kad tei
sybė būtų ginama ir kad 
žudikai būtų ne tik įvardyti, 
bet ir sulauktų atpildo", kal
bėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis Medinin
kuose, kurių žemė sugėrė 
sušaudytų Lietuvos policijos ir 
muitinės pareigūnų — Min
daugo Balavako, Juozo Jano-

gis. Seimo pirmininkas pri
minė, jog Lietuva ir Rusija yra 
pasirašiusios teisinės pagal
bos sutartį, todėl sakė tikįs, 
kad ir ateityje Lietuvos vado
vai kels šį klausimą, kai tik 
bus progų. 

Medininkuose žuvusiųjų at
minimas pagerbtas tylos mi
nute, uždegtos žvakės, padėta 
gėlių. 

Vėliau minėjimas buvo tę
siamas sostinės Antakalnio 
kapinėse. Prie žuvusiųjų kapų 
susikaupta maldai. Po jos ka
pinių ramybę sudrebino septy
nios salvės, kurios čia kasmet 
nuaidi pasienyje žuvusių Lie
tuvos pareigūnų garbei. 

Pirmadienio vakarą Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
žuvusiuosius. 

Molėtai, liepos 29 d. (Elta) 
— Molėtuose toliau tęsiasi 9-
oji fondo „Į Laisvę" lietuviš
kųjų studijų savaite. Lietuvos 
ir išeivijos mokslininkai svars
to aktualiausias problemas, 
iškilusias per 10 atkurtos ne
priklausomybės metų. 

Šeštadienio ryto posėdyje, 
pavadintame „Kultūra: atra
dimai ir netektys", paskaitą 
skaitė žinomas mokslininkas 
iš Čikagos, šiuo metu dirban
tis Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete, profesorius Anta
nas Adomėnas ir Nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos sky
riaus vedėjas istorikas dakta
ras Juozas Tumelis. 

Po paskaitų kilo audringos 
diskusijos, apėmusios ne tik 
kultūrą, bet ir Lietuvoje bei iš
eivijoje gyvenančių lietuvių 
santykius. Kai kas iš auditori
jos bandė kaltinti užsienio lie
tuvius, esą jie į laisvą Lietuvą 
nieko neinvestuoja. 

Kartu su profesoriumi Kęs
tučiu Skrupskeliu iš South 
Carolina posėdžiui pirminin
kavęs „Į Laisvę" fondo Lietu
vos filialo tarybos narys, Balti
jos valstybių energetinių tyri
mų asociacijos viceprezidentas 
Arimantas Dragūnevičius ka

tąs Putin, kurisj deklaruoja 
įstatymų diktattrą, kitaip 
pažiūrės, svarstė T. Landsber-

Laiv^) „Linkuva" jūreiviai 
paskelbti žuvusiais 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— Laivo „Linkuva" dingimo 
priežastis tyrusi komisija pa
darė išvadas, kad laivas, pate
kęs į uraganą, nuskendo su 
visa 18 žmonių įgula. 

Kaip penktadienį prista
tinėdamas komisijas išvadas 
sakė susisiekimo vicemini
stras Ričardas Malkevičius, 
„Linkuvą" Ramiajame vande
nyne, maždaug už 220 jūr-

Ignalinos atominė elektrinė 
vėl sustabdyta 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Pirmadienį prieš vidurdienį 
antrą kartą per pastarąsias 
keturias dienas buvo sustab
dyta Ignalinos atominė elekt
rinė (IAE). 

Vos daugiau kaip parą dir
bęs antrasis reaktorius susto
jo. Antrasis reaktorius buvo 
paleistas ankstyvą sekmadie
nio rytą. po to, kai pastarąjį 
kartą sustojo penktadienį po 
pietų. 

AE technikos direktorius 
Genadijus Negrivoda informa
vo, kad antrąjį bloką sustabdė 
IAE dešiniosios reaktoriaus 
pusės dviejų pagrindinių cir
kuliacijos siurblių apsaugos 

karo metais padarytos žalos 
kitoms valstybėms ir jų pilie
čiams kompensavimo prakti
ką, mm 

* Vyriausybė (galiojo 
Lietuvos ambasadorių JAV 
pasirašyti Lietuvos vardu su
tartį su Pasaulio banku dėl 
108.29 mln. eurų struktūrinio 
sureguliavimo paskolos, kuri 
padėtų atsigauti Lietuvos 
ū k i u i . 'Eit.v 

sistemos. „Du pagrindiniai 
cirkuliacijos siurbliai sustojo 
dėl klaidingai suveikusios 
priešgaisrinės apsaugos siste
mos, ant elektros variklių pa
tekus putų gesintuvui", teigia
ma G. Negrivodos pranešime. 

Kol kas neaišku, kada ant
rasis blokas vėl bus paleistas, 
nes šiuo metu specialistai ti
ria, kokie bus klaidingo prieš
gaisrinės apsaugos sistemos 
signalo padariniai. 

Pasak pranešimo, radiaci
nis fonas išliko nepakitęs nei 
IAE aišteleje, nei už jos ribų. 

Bendrovės ..Lietuvos ener
gija" Komercijos departamen
to direktoriaus pavaduotojas 
Valdas Jurkevičius sakė, kad 
šiuo metu paleidžiama Lietu
vos elektrine Elektrėnuose. 
yra sukaupta \andens atsar
gų Kruonio akumuliacinėje 
hidroelektrinėje. Kruonio 
HAE kaupia vandens atsargas 
ir vėliau gamina i orgiją. 

„Parašem iš - i r to laiškus 
savo kaimynam- latviams ir 
baltarusiams dėl eksporto 
apimčių sumažinimo", sake V. 
Jurkevičius. 

tegoriškai atmetė tokius kalti
nimus, remdamasis konkre
čiais faktais. 

Amerikos lietuvių pastango
mis, sakė A. Dragūnevičius, 
Ignalinos atominėje elektrinė
je įdiegta pati tobuliausia sau
gumo sistema. Iš 20,000 reak
toriaus taškų dabar galima 
gauti informaciją ir ją apdoro
ti ypač galingu japonišku 
kompiuteriu. Sistema sudarė 
galimybę priimti sprendimą 
per pusantros sekundes. Nė 
vienas sovietinės gamybos re
aktorius neturi tokios siste
mos. J au vien ši JAV firmose 
dirbančių lietuvių specialistų 
pastangomis įdiegta sistema 
yra neįkainojama technologi
ne investicija į Lietuvą. 

A. Dragūnevičius taip pat 
prisiminė sovietinius, laikus, 
kai nelegaliai iš Amerikos 
gaunamos, slapta dauginamos 
ir per naktis skaitomos kny
gos plėtė už geležinės užtvaros 
esančių žmonių akiratį, ugdė 
pilietinę sąmonę. Dabar, ap
gailestavo A. Dragūnevičius, 
„turėdami galimybę mes čia, 
Lietuvoje, tikrai per mažai 
naudojamės tomis vertybėmis, 
kurias yra sukaupusi išeivija". 

Valdas Adamkus — Lietuvos 
Vyčių garbės narys 

mylių (350 km) į pietvakarius 
nuo Acapulco (Mexico), už
klupo uraganas „Carlotta". 
Komisijos išvadose teigiama, 
kad laivas turėjo gauti pra
nešimą apie artėjantį ura
ganą. Komisija spėja, kad lai
vas nusprendė tęsti kelionę, 
nes vėjas buvo silpnesnis negu 
buvo spėta. 

Birželio 21 d. kilus audrai, 
dėl perkrovų „Linkuvos" va
riklis užgeso, iškilo grėsmė 
laivui apvirsti. Kiek vėliau pa
grindinis variklis buvo paleis
tas, nutrūko radijo ryšys. 

JAV ir Mexico pakrančių ap
sauga ieškojo „Linkuvos" 7 
dienas, vėliau Lietuvos vy
riausybes prašymu paieška 
buvo pratęsta dar vieną dieną. 

Teigiama, kad žmogus 26-27 
laipsnių šilumos vandenyje su 
hidrokostiumu gali išgyventi 
27 valandas, be hidrokostiumo 
— 14 valandų, vėliau jį ištin
ka klinikinė mirtis. 

„Iš esmės vargu ar galima 
turėti vilčių", sake R. Malke
vičius. Jis teigė suprantąs ar
timųjų viltį, nes būna taip, 
kad žmonės ant plausto nu
bloškiami toli. Šiuo atveju, R. 
Malkevičiaus teigimu, apieš
koti 90.000 kvadratinių jūr
mylių yra didelis plotas. 

Komisija pažymėjo, kad ku
ro laivui turėjo užtekti, 1988 
m. statyta ..Linkuva" buvo 
techniškai tvarkinga. Vande
nyne surastomis „Linkuvos" 
valtimis nebuvo pasinaudota, 
jos buvo nuplėštos nuo laivo. 
Plaustų ir gelbėjimosi ratų ne
rasta. Radijo plūduras, kuris 
turėjo pradėti veikti patekęs į 
vandeni, nesuveikė. Komisija 
speįa. kad JIS galėjo būti su-

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) 
— JAV viešinčiam Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui 
suteiktas Lietuvos Vyčių orga
nizacijos garbės nario vardas. 

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, viena se
niausių lietuvių katalikų orga
nizacijų JAV savo garbės na
riu V. Adamkų pasklebė už 
demokratinį vadovavimą savo 
valstybei ir nuolatinę paramą 
Lietuvos Vyčiams. 

Šeštadienį kalbėdamas kas
metiniame Lietuvos Vyčių Sei
mo posėdyje Los Angeles, V. 
Adamkus apžvelgė Lietuvos 
raidą per pastarąjį dešimt
metį, pasidžiaugė sukurtomis 
demokratinėmis institucijo
mis, įvestu pastoviu litu, au
gančia ekonomika. „Lietuvai 
reikia patirties ir investicijų. 
Investicijų į mokslą, švietimą, 
kaimą, naujas pramones ir 
paslaugų sritis", sakė prezi
dentas ir paragino Lietuvos 

Vyčių organizaciją aktyviau 
remti Lietuvos jaunimą, sie
kiant aukštojo mokslo. 

Lietuvos Vyčiai — viena 
seniausių lietuvių katalikų or
ganizacijų JAV. Vienas pag
rindinių jos tikslų — palaikyti 
ir puoselėti lietuviškos tau
tines bendruomenės sąmor.e. 
Beveik 90 organizacijos gyva
vimo metų Lietuvos vyčiai ne 
sykį JAV politikams ir visuo
menei propagavo Lietuvos ne
priklausomybes siekius. Šiuo 
metu jie aktyviai užsiima lab
daringa veikla. 

Lietuvos vadovas Los An
geles taip pat susitiko su 
Baltų ir Vidurio Europos tau
tinių organizacijų vadovais. 
Kalifornijos lietuvių organiza
cijų vadovybe. 

Sekmadienį V. Adamkų.-
kartu su žmona Alma lankėsi 
pamaldose Šv. Kazimiero baž
nyčioje. 

JAV Valstybės departamentas 
paskyrė ambasadorių Lietuvai 
Vašingtonas-Vilnius, lie 

pos 31 d. (BNS) — JAV Vals
tybes departamento pasekre-
torius Thomas Pickering 
džiaugiasi gerais dvišaliais 
Lietuvos ir JAV santykiais ir 
žada tolesnę JAV paramą Lie
tuvai stojant į NATO bei sie
kiant narystės Pasaulinėje 
prekybos organizacijoje (PPO>. 

Tai Valstybės departamento 
pareigūnas sakė penktadienį 
per naujojo JAV ambasado
riaus Lietuvoje John Tefft 
inauguracijos iškilmes. 

Kaip informavo Lietuvos 
ambasada JAV, T. Pickering 
apibudino Lietuvos ir JAV 
santykius kaip geriausius per 
visą dvišalių santykių istoriją 
ir pažadėjo paramą. Lietuvai 
stojant į NATO. Pasak diplo
mato, naujojo JAV ambasa
doriaus Lietuvoje tikslas „su
stiprinti ir taip jau tvirtus' 
santykius gynybos ir saugumo 

daužytas uragano metu. arba 
saugomas paslėptas, dėl to ne
pasiekė vandens. Radijo plū
duras turi veikti 48 valandas. 

srityje, paremti gerai pagris
tus Lietuvos siekius tapti 
NATO nare ir plėtoti dar arti
mesnius dvišalius santykius". 

T. Pickering pareiškė, kad 
„iš visų Baltijos jūros regiono 
valstybių Lietuva geriausiai 
suprato JAV investicijų svar
bą užtikrinant valstybės sau
gumą". Pasak jo. JAV mato di
deles galimybes bendradar
biauti energetikos, farmacijos, 
telekomunikacijų, transporto, 
informacijos ir biotechnologijų 
srityse. 

T. Pikcering teigiamai atsi
liepė apie Lietuvos vyriausy
bes pastangas vykdant ekono
mikos reformas. įvertinant is
torinį teisingumą ir plėtojant 
santykius su kitomis regiono 
valstybėmis, taip pat ir Rusi
ja-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NATŪRALUS MAISTAS, 
GYDANT ĮVAIRIAS SENĖJIMO 

PROCESO LIGAS 
DR. VILIJA R. KERELYTĖ 

Kaip mes į reikalą 
žiūrėtumėm, visi po truputį 
senstam. Statistika rodo, kad 
žmogus galėtų laisvai sulaukti 
šimto dvidešimt metų, tačiau 
ilgas gyvenimas' nereiškia svei
ko gyvenimo. Aukštas krau
jospūdis, širdies sutrikimai, 
arterijų sklerozė, artritas, cu
krinė liga, Parkinsonas, Alzhei-
meris, vėžys, osteoporozė arba 
kaulų korėjimas, menopauzė, 
plaukų žilimas, plaukų slinki
mas, odos raukšlėjimasis, nuo
vargis, silpnumas, praradi
mas raumens stiprumo, silp
nėjimas regėjimo, uoslės, pri
dėjimas svorio, virškinimo su
trikimai, apetito praradimas 
— tai vis simptomai, kurie 
laikomi nenormalūs. 

Kaip mes gyvename nuo pat 
vaikystės, prisideda prie mūsų 
senatvės ligų. Kafeinas, cuk
rus, mėsos, cheminiai sukurti 
maistai (processed foods), ap
linkos tarša. Viskas turi įta
kos. 

Imti tiktai paprastą multivi-
taminą ir valgyti įprastą 
dietą, nepakeis kūno ir jam 
padarytos žalos. Pavyzdžiui, 
naudojant mažas dozes vita
mino C, nepagydys žalos, ta
čiau, imant didesnes dozes, 
gal ir pakeistų. 

Daugiau kaip trečdalis Ame
rikos gyventojų serga chro
niškomis ligomis. Gal ir dides
nis procentas turi šias ligas, 
kadangi kūnas gali būti seniai 
nesveikas, kol pasiekia 80 

-pi'-ėe-nesveikumo. 
Daugumas šių dienų vai

kų valgo cheminiai gamintą 
maistą kiekviename patie
kale. Užuot kasdieninės fi
zinės mankštos, daugumas 
laiką praleidžia, žiūrint tele
viziją arba skrendant per In-
ternetą. Jie taip gyvena nepa
prastai greitą gyvenimą, kuris 
dirgina nervų sistemą, dėl to 
jų sveikata gali būti daug 
prastesnė, negu vaikų, kurie 
augo prieš 40 metų. McDonald 
ir mikrobangės nebuvo popu
liarūs anais laikais. 

90 proc. Amerikos gyventojų 
prisideda prie 1.3 trilijono ligų 
malšinimo biudžeto. Medicina 
daro nepaprastus išradimus, 
kad pratęstų gyvenimą. Cia ir 
kalbėsim apie kasdienines li
gas, kurios kiekvieną anks
čiau ar vėliau gali aplankyti. 
Jvairūs vaistai yra kasdien 
prirašomi, ir. aš sutinku, kad 
kartais vaistai labai reikalin
gi. Tačiau šį kartą straipsnis 
bus pripildytas natūraliais 
medikamentais — maistu, 
kurį mes kiekvienas galime 
rasti ir naudoti kasdieniniame 
gyvenime. 

Pirmoji grupė maisto, apie 
kurią kalbesiu, yra antideguo-
niniai iantioxidants). 

Ironiška, kad tas pats.oras, 
kuris duoda mums gyvybe, 
taip pat sukelia rūdis ant me
talo, leidžia vaisiams parausti 
ir leidžia mūsų kūnams senti. 
Per seriją cheminių pasikei
timų deguonio molekules pa
kinta ii- pasidaro nepastovios. 
Kūnas, stengdamasis šį ne
pastovumą pakeisti, vagia nuo 
sveikų ląstelių daleles. Šiuo 
atveju įvyksta du dalykai: 1. 
sveika kūno molekule yra 
pažeista: 2. susidaro didesnis 
nepastovumas. 

Jei ši* procesas nesustabdo
mas, mūsų sveikata nukenčia. 
Pats kūnas gamina savo anti-
deguoninius, tačiau studijos 
rodo. kad antideguoniniai 
maistuose priduoda nepapras
tą pridėtine apsaugą kūnui. 

Trys stipriausi antideguoni
niai yra: 1. beta-carotinas; 2. 
vitaminas C; 3. vitaminas E. 
Bet kurio minėtų vitaminų 
perteklius gali būti pavojin
gas, taigi yra daug geriau val
gyti šiuos vitaminus maiste. 

Greičiausias būdas rasti 
maiste vitamino C: stiklas 
„grapefruit" sulčių, apelsinas, 
pusė puodelio saldžių raudonų 
pipirų. Kiekvienas minėtas 
pavyzdys duoda 100 proc. vita
mino C. 

Dėl beta-carotino, tamsiai 
žalios arba oranžinės spalvos 
vaisiai ar daržovės geriausias 
pasirinkimas. Viena saldi bul
vė arba didelė morka duoda 
tarp 12-15 miligramų beta-
carotino (reikia tarp 6-10 mili
gramų į dieną). 

Vitaminas E yra truputį 
sunkiau gauti iš maisto, nes 
jis randamas riebaluose, bū
tent, aliejuose, kurių mes visi 
stengiamės vengti. Naudojant 
ketvirtį puodelio „wheat genu", 
priduoda 20 proc. reikalauja
mo kiekio. 

Šie trys minėti vitaminai 
nėra vieninteliai atideguoni-
niai variantai. Vaisiai ir dar
žovės yra pilnos dalelių, vardu 
„Pnytonutrients". 

Nepaisant, kad yra svarbu 
valgyti, norint išvengti senė
jimo, reikia atitinkamai keisti 
valgymo būdą. Su amžiumi 
kūnas gamina mažiau seilių, 
tad maistas yra sunkiau ryja
mas ir virškinamas. Vyresnio 
amžiaus žmonės jaučia maisto 
skonio ir apetito pasikeitimą, 
taigi vyresni valgo mažiau. 
Mes taip pat turime mažiau 
skrandžio rūgščių. Tas reiš
kia, kad virškinimas ir me
džiagų absorbavimas yra su
lėtintas. 

Studija, atlikta su 205 vy
resnio amžiaus pacientais, 
rodo, kad daugelyje rasta nu
silpusi imuniteto sistema. 
Trečdalyje buvo rasta nukri
tęs kiekis geležies, zinco, vita
mino B12 ar baltymų. Bet ši 
problema lengvai atitaisoma, 
naudojant teisingo maisto for
mules. 

Zinc (zinkas) labai reika
lingas stipriam imunitetui. 
Skrandžio rūgščių pakanka
mumas yra labai reikalingas, 
kad zinką būtų galima taikliai 
naudoti. Problema yra tiems, 
kurie naudoja vaistus nuo 
rūgštingumo (antacids, kaip 
Tums). Pats geriausias šal
tinis zinkui — troškintos 
austrės (77 miligramai: 513 
proc. DV of zinc). 

Vyresnio amžiaus žmonės 
taip pat turi B vitaminų trū
kumą. Šie vitaminai labai 
reikalingi nervų ir smegenų 
tiksliam veikimui. Skrandžio 
plėvė kinta su amžiumi ir la
bai lengva pritrūkti B6. 

Bulvės ir bananai: geriau
sias šaltinis. Viena bulvė 1/2 
miligramo (25 proc. DV). bana
nas 0.7 mg (35 proc, of DV). 

Kaulų senėjimas yra išven
giamas, tiktai vartojant pa
kankamai didelį kiekį kalcio. 
Pieno produktai, kaip liesas 
pienas ir jogurtas, arba grįžti 
prie žalių daržovių. Abu geri 
šaltiniai. 

Geležies trūkumas sukelia 
anemiją (mažakraujystę). Bet 
ši situacija lengvai pakeičia
ma, vartojant neriebią mėsą 
ar žuvj. 

O dabar paminėsiu įvairius 
maisto produktus ir kaip gali
ma juos pritaikyti įvairių ligų 
gydymui. 

Abrikosai: naudotini šir-

Alytaus dekanato „Caritas" reikalų vedėja Lina Radauskienė yra dėkinga 
„Saulutei," Lietuvos vaikų globos būreliui ui pagalbą vargstantiems 
žmonėms, ypač dėkoja ii Alytaus kilusioms seserims Zimavieiutėms — 
„Saulutės" narei Jūrai Gvidienei ir Elenai Carter ui 1,000 dol. auką. 
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka 

dies ligoms. Kartu su beta-
carotinu, abrikosai turi Jyco-
pene", kurie mažina LDL cho
lesterolį: kai jo yra mažiau, 
riebalų sluoksnis turi mažiau 
tendencijos prilipti prie arte
rijų sienelių. Trys abrikosai 
turi 2 miligramus, apie 30 
proc. rekomenduojamo kiekio. 
Taip pat abrikosuose yra vita
mino A, kuris reikalingas svei
koms akims. 

Atsargumas. Prieš eilę me
tų buvo galvota, kad abrikosų 
kauleliuose rasti nuo vėžio 
vaistai (Laetrile). Netiesa. Ne
legalus vaistas šiame krašte. 
Abrikosus reikia naudoti iš
nokusius, kad išgautume vi
sas reikiamas medžiagas. Vi
suomet laikyti atskirame 
plastmasiniame ar popieri
niame maišelyje, kad neprisi-
gertų kvapo nuo kitų daržovių 
ar vaisių. 

Avokadai. Mažina blogąjį 
riebalą (triglyceride) kraujyje, 
tačiau tie, kurie naudoja 
„Coumadin", kraujo skystin-
toją, turi būti atsargūs, val
gant avokadą. Netgi pusė avo-
kado sustabdo vaistų efektin
gumą. Pasitikrinkite su savo 
gydytojais, prieš vartojant avo
kadą. 

Bananai. Pats geriausias 
potasiumo (.kalio) šaltinis. Vie
nas bananas — apie 400 mili
gramų (11 proc. DV). Že
mesnis kraujospūdis, mažes
nis atsitiktinumas širdies 
priepuolio ir insulto. Mažina 
arterijų sklerozę (atherosclero-
sis). Taip pat naudotina nuo 
riemens (heartburn) arba iš
vengti skrandžio opų (stomach 
uleers) 1. Bananuose randame 
chemikalą, kuris naikina bak
teriją, sukeliančią skran
džio opas; 2. bananai sukelia 
liaukų gaminimą „mucus", ku
ris apsaugo skrandį. 

Pupos. 1. Mažina choleste
rolį (trys ketvirčiai puodelio 
„navy" ir „pinto beans"); 2. 
stabilizuoja kraujo cukringu-
mą (1/2-3/4 puodelio į dieną); 
mažina krūties ir prostatos 
vėžio atsitiktinumą (,̂ soy-
beans" turi savyje Phytoestro-
gens); 4. mažina širdies ligas 
sergantiems diabetu (sergan
tys diabetu turi 4-6 kartų pa
stiprintą galimybę susirgti 
širdies ligomis). 

Pupose yra daug baltymų 
(protein), bet mažai riebalų. 
Pvz., viename puodelyje juodų 
pupų (black beans) mažiau, 
kaip gramas riebalų. Trys un
cijos neriebios maltos mėsos 
turi 15 gramų riebalų. 

Druska. Daug kas mano, 
kad druska iššaukia aukštą 
kraujospūdį. Tipiška ameri
kietiška dieta, kuri turi tarp 
3,000-6.000 miligramų drus
kos (sodium), yra daug aukš
tesnė už rekomenduojamą 
2,800 mg. į dieną. Nenaudoti 
druskos maisto gaminimui. 

nelaikyti ant stalo. Nenaudoti 
cheminių gaminių (processed 
foods). 

Brokoliai 1. Padeda šir
dies ligoms; b. padeda prieš 
vėžį; c) sustiprina imunitetą. 
Turi savyje chemikalą vardu 
sulforaphane. Brokolių pusė 
puodelio turi 100 proc. DV vi
tamino C. Pilnas puodelis bro
kolių yra 72 miligramai kalcio 
(maždaug ketvirtis kiekio 8 
oz. lieso pieno stikle). 

Kopūstai. 1) Padeda iš
vengti krūties, prostatos ir 
storosios žarnos vėžio; 2. ma
žina katarakto atsitiktinumą. 
Kiniškas kopūstas (bok choy) 
dar geriau veikia. Kopūste yra 
Jndole-3-Carbinor. Šis ele
mentas veikia prieš estrogeną, 
kuris kartas sukelia krūties 
vėžį. Antrasis elementas ,£ulp-
horane", kuris sukelia enzimų 
efektingumą, ypač storojoje žar
noje (colon Pusė puodelio ne
virto Jbok choy" duoda 16 mg 
(27 DV). 

Cantaloupe. 1. Mažina 
aukštą kraujospūdį (turi ka
lio) ir cholesterolį; 2. mažina 
širdies ligą atsitiktinumą; 3. 
mažina vėžio atsitiktinumą; 4. 
išvengiama kataraktų. Canta
loupe yra viena iš vaisių, kuri 
turi vitamino C ir beta-
carotino. Pusė cantaloupe turi 
825 mg kalio (24 proc. DV). 
Kūnas vaitoja kalį, kad iš
mestų druskos perteklių, ir 
tuo būdu nažina kraujospūdį. 

Morkos. 1. Stiprina regė
jimą nakties metu; 2. mažina 
atsitiktinumą vėžio ir širdies 
ligų. Pusė puodelio virtų 
morkų turi 12 miligramų 
beta-carotino, maždaug dvigu
bai rekomenduojamo kiekio. 
Morkų perteklius gali pagel-
tinti odą Nesijaudinti. Nu
traukus porai dienų morkas, 
oda grįš į normalią spalvą. 
Geriausia: morkas truputį pa
virti, bet. atsiminkite, niekad 
nepervirkite daržovių. Tokiu 
būdu vanduo tampa sveikes
niu išgerti, negu pervirta 
daržovė. 

Kalafioras. 1. Stabdo vėžio 
pradžią; 2. Sužadina imu
nitetą. (3 „žiedeliai" — maž
daug 67 proc. DV vitamino C, 
daugiau negu viename ten-
džerine arba baltam grape-
fruite. Jei sergate „Gout", ne
valgykite kalafioro, nes ši 
daržovė turi medžiagą, vardu 
„Purine", kuri sukelia „uric 
acid" kristaliukus. 

Chili peppers. 1. Panaiki
na sinu>u ir nosies užsikim
šimą, 2 sumažina širdies li
gas; 3. Mažina artrito skaus
mą (cap>aicin). Tai reiškia, 
kad pusi.>pina nervų sistemą 
toje vietoje, ir žmogus laikinai 
nejaučia skausmo. Tepalai su 
šiuo pipiru, kaip JZostrix", 
turi būti naudojami su pirš
tinėmis, kad ta pati ranka 
nepatek:.) prie burnos ar 

akių. Reikia būti atsargiam, 
kad nepanaudotumėt per di
delį kiekį to kremo, gali nude
ginti odą. 

Naudojant tarp 2-5 lašų Jiot 
pepper sauce" į karštą sultinį, 
visiškai užtenka nosies at-
kimšimui. Reikia atsargos 
tiems, kurie naudoja „Couma
din", kadangi aštrus pipiras 
skystina kraują. Per amžius 
buvo galvota, kad tie, kurie 
turi palinkimą į skrandžio 
opas, nevalgytų aštriųjų pi
pirų, tačiau „capsaicin", atrodo, 
saugo skrandžio gleivę nuo 
opas sukeliančių rūgščių. 

Spanguolės. 1. Naikina 
šlapumo kanalų uždegimus; 2. 
pamažina širdies ir insulto li
gas. Kartu su avietėmis, braš
kėmis ir gervuogėmis, span
guolės turi „Ellagic Acid". Jos 
taip pat turi savybę, vardu 
„Quercitin". Čia ir yra kur 
„ąuercitin" padeda arterijoms, 
kad jos nebūtų pažeistos. Tai 
yra antideguoninis maistas. 

Žuvis. Ypač gera žuvis yra 
lašiša (salmon). Žuvyje ran
dame dalelę vardu „omega 3 
oil". Kitos geros žuvys: 1. 
mackerel, 2. rainbovv trout, 3. 
vvhitefish, 4. tuną. Reikia at
minti, kad „omega 3" aliejus 
naikina blogąjį „Omega 6" 
aliejų. 

Patariama naudoti micro-
bangę žuvies gaminimui, ka
dangi aukšta temperatūra, 
naudojant orkaitėje gali netgi 
pusę reikalingo aliejaus pa
šalinti (microwave 4-6 mi
nutes). 

Flaxseed. (sėmenų aliejus, 
sėmenos). Turi medžiagą var
du JLignins". Daugelis daržo
vių turi šiuos Jignins", bet 
sėmenos turi maždaug 75 kar
tus daugiau negu bet kuri kita 
daržovė. Reikėtų suvalgyti 
apie 60 puodelių brokolių arba 
100 riekučių nepakeistų grū
dų duonos, kad išgautume 
tuos pačius rezultatus, kaip 
ketvirtyje puodelio sėmenų. 
Daugelis užsibarsto grūdų ant 
salotų arba kepa duoną su 
tais grūdais. Naudoti sėmenų 
aliejų neverta. Pačios sėklos 
yra pilnos sveikatos, ne alie
jus. 

Česnakas. 1. mažina ausų 
uždegimus; 2. mažina kraujo 
riebalingumą (triglycerides) ir 
cholesterolį; 3. mažina skran
džio ir storosios žarnos vėžio 
atsitiktinumą; 4. pristabdo ga
limybę širdies ligoms. Reikia 
atsiminti, kad česnakas, ma
žindamas cholesterolį, taip 
pat skystina kraują. Jau tūks
tančius metų česnakas nau
dojamas infekcijų ir virš
kinime problemų gydymui. 

Vynuogių sultys. 1. Ma
žina cholesterolį, 2. mažina 
kraujospūdį. Reikia naudoti 
tamsių vynuogių, kad gau
tume geriausius rezultatus. 
Reikia išgerti apie 12 oz. į 
dieną. Yra tyrimų, kurie rodo, 
kad raudonas vynas dar ge
riau už sultis. Širdžiai geriau
si vynai: Cabernet Sauvignon, 
Merlot ir Petite Sirah. Raudo
nas vynas turi savyje „Quer-
citin", apie kurį jau kalbėjau. 
Jis pristabdo efektą LDL nuo 
deguonio. Reikia vyną naudoti 
apdairiai. Porą stiklų per sa
vaitę, kad nenukentėtų kepe
nys. 

Riešutai . 1. Mažina choles
terolį, 2. apsaugo nuo širdies 
ligų: 3. išvengimas vėžio. Rie
šutai yra maistingi, bet turi 
nemažai riebalų, tačiau rie
balų forma yra tokia, kaip 
avokado „Mono undsatura-
ted". Riešutai taip pat turi 
medžiagų vardu „Arginine". 
jos plečia kraujo indus. Rie
šutai taip pat geras šaltinis vi
tamino E. Migdolai ir valaski-
niai riešutai Uvalnuts) — vieni 
geriausių. Riešutuose taip pat 
yra vario ir magnezijaus. Mag-
nezijus reguliuoja cholesterolį 
ir kraujospūdį, o varis žemina 
cholesterolį. 

Olive Oil (alyvų alyva*. Ex-
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travirgin nenaudojama kepi
mui, bet užpylimams. Virgin 
oil: kepimui tinkama ypač 
mažesniame karštyje. Light 
olive oil: naudojama karšto 
maisto gaminimui. Laikant 
kambario temperatūroje, iš
lieka skysčio forma, tačiau 
greitai pasensta. Dedant į 
šaldytuvą, riebalai sustingsta, 
bet išsilaiko ilgiau švieži. 
Prieš naudojant, išimti iš 
šaldytuvo ir palikti kambario 
temperatūroje. 

Pomidorai. Turi dalelę var
du „Lycopene". Ji yra giminin
ga beta-carotene, bet paska
tinamosios studijos rodo, kad 
„lycopene" yra dvigubai stip
resnis. 

Mėlynės. Antideguoninis. 
Turi medžiagų vardu „Antho-
cyanin" ir JPhytochemicals" 
(reiškia — mėlynas augalas). 
Padeda regėjimui. Sumažina 
akių nuovargį ir skausmą. 

Mango. Turi labai daug vi
tamino C ir beta-carotene. 

Papaya. Valgant šį vaisių 
po valgio, padeda virškinti 
baltymus (protein). 

Guava. Turi daug „Lyco-
pene*. 

JEIGU ĮKANDA ERKĖ 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t . Oak. U w n , IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hicfcory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASZLIOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
Pastarosiomis vasaromis vis 

dažniau pasigirsta perspėji
mų: saugokitės erkių. Žmo
nėms, kurie iškylauja, stovyk
lauja miškuose ar gyvena 
miškingose vietose šis pavojus 
yra dar didesnis, nes erkės 
platina encefalito virusą. 

Pats erkės įkandimas nėra 
pavojingas, bet pavojus iškyla, 
kai {kanda virusu užsikrėtusi 
erkė. Kadangi iš pažiūros nie
kas negali pasakyti, ar erkė 
pavojinga, ar ne, patariama į 
kiekvienos erkės įkandimą 
žiūrėti rimtai. Žmogus virusu 
dažniausiai užkrečiamas per 
pirmąsias 3 valandas po įkan
dimo, kai erkė yra įsikabinusi 
į jo odą. Todėl patariama, 
esant vietose, kur gali būti 
erkių, bent kas tris valandas 
išsipurtyti drabužius ir ati
džiai apžiūrėti nepadengtas 
vietas. Jei randama įsiurbusi 
erkė, ją reikia kuo greičiau 
nuimti. 

Negalima erkės plėšte plėš
ti, nes taip visos erkės paša
linti nepavyks, nutraukiamas 
tik jos kūnas. Erkę nuimti ga
lima dvigubai. Pirma, uždegus 
degtuką, jį tuoj užgesinti ir 
tebekarstą jo galvutę prikišti 
prie erkės: ji pajus karštį ir 
ištrauks galvą iš žmogaus 
odos. Antra, kadangi erkės 
kvėpavimo organai yra jos 
užpakalinėje kūno dalyje, už
lašinus ant erkės aliejaus ar 
užtepus riebalų, ji negali 
kvėpuoti ir pati atkimba nuo 
odos. 

Vis tik, įkandus erkei, pata-

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Sufte 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

riama kreiptis į gydytoją, kad 
nustatytų, ar visa erkė iš
traukta, o, reikalui esant, ją 
pašalintų. Saugantis erkinio 
encefalito, žmonėms, mėgstan
tiems poilsiauti miškingose 
vietose, patariama prieš tai 
profilaktiškai pasiskiepyti. 

* Upiniu mašalu veisi-
muisi reguliuoti panaudojus 
biologinę priemonę, Pietų Lie
tuvos žmonių mašalai nepuo
la, teigia Aplinkos ministerijos 
Biologinės įvairovės skyriaus 
viršininkas Selemonas Palta
navičius. Anot jo, Druskinin
kuose pasirodę mašalai atskri
do iš Baltarusijos, kur šiais 
metais jokių veisimosi regulia
vimo priemonių nebuvo pa
naudota. S. Paltanavičiaus 
tvirtinimu, jei Lietuvoje bus 
nelietingi, šilti orai ir jei pūs 
pietų vėjas, galima laukti ma
šalų antplūdžio. Prieš mėnesį 
į Nemuną ties Lietuvos siena 
su Baltarusija išpilta daugiau 
nei 5.000 litrų biologinės prie
monės ,,Vecto Bac". * » 
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LIETUVA — VOKIETIJOS 
TELEVIZIJOJE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Vokietijos televizijos pirmas 61,2 proc. Pačios Estijos ek 

kanalas liepos 16 d. vakarą 
žiūrovus nukėlė į Lietuvą. Že
mėlapyje, su pažymėta mūsų 
sostine, matomas taip pat Ig
nalinos vardas. Pranešėjas 
tuoj pat pradėjo nuo jėgainės, 
kadangi, norint Lietuvai įsi
jungti į Europos Sąjungą, ji 
turės būti uždaryta. Deja, iš
jungus jėgainę, be jokios atei
ties atsiras apie 30,000 gyven
tojų, nes tikrovėje Visagino 
miestas ir išsilaiko tik iš jė
gainės, čia dirbančių tarnau
tojų ir darbininkų. 

Ryte tarnautojai ir darbinin
kai į jėgainę atvežami autobu
su. Įeinančius tikrina lietuvis 
policininkas, prašydamas ati
daryti rankinuką, plastikinį 
maišelį, krepšį, o moteris — 
pūtimo aparatu žiūri, ar tar
nautojas yra ragavęs alkoholį. 

Vokietis rusiškai kalbasi su 
inž. Aleksandru Bulgarovu. 
Jis nesupranta, kodėl Ignalina 
turi būti uždaryta. J i yra sau
gi. Tą patį kartoja jo žmona 
chemikė Elena. 

Laisvas šeštadienis. Elena 
apsiperka krautuvėse, mėsos 
parduotuvėje, pasirinkdama 
kiaulieną ir jautieną. Prie ša
ligatvio matomi daržovių par
davėjai. Visos krautuvės pil
nos maisto gaminių, viršuje 
lietuviškas užrašas „Parduo
tuvė". Bulgarovo šeima su 
draugais pamiškėje kepa mė
są, užgerdami skanėstą grei
čiausiai alkoholiu. Bulgarovas 
sako, kad Ignalina ir jos apy
linkės yra gražiausia vieta pa
saulyje, netolimas ežeras, ku
riame maudėsi jo vaikai. J i s 
nenorėtų kur nors kitur keltis. 
Deja, nepaisant jau dešimties 
metų atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos, ne vienas tar
nautojas nekalbėjo lietuviš
kai. 

Baigdamas 10 min. praneši
mą, vokietis pabrėžė, kad Ig
nalinos jėgainės uždarymui 
reikės 10 milijardų markių — 
20 milijardų Lt. 

Ž in ia raš t i s apie Baltijos 
valstybes 

Baltiečių-vokiečių draugijos 
leidžiamas žiniaraštis, kurio 

• vyr. red. yra estas dr. Oigred 
Aule, birželio mėn. laidoje gan 
daug vietos paskyrė savai 
gimtinei, taikos sutarčiai 1920 
m. su sovietine Rusija, nepri
klausomybės laikų ekonomi
niam gyvenimui. Tam jis panau
dojo 1938-1940 m. davinius, 
nurodydamas kartu eksportą į 
Europos valstybes ir JAV. Ek
sportui į Švediją estas įjungė 
Lietuva ir Latviją. Tad su
prantama, kad 1940 m. antro
je pusėje eksportas siekė net 
84.3 proc.. o į Sov. Sąjungą 

sportas 1939 m. buvo didžiau
sias į Vokietiją. Jis siekė 46,1 
proc., o importas taip pat iš 
Vokietijos 52,0 proc. 

Įdomus yra redakt. straips
nis apie prez. Vladimir Putin. 
Prieš ketvertą metų jis lan
kėsi Taline. Tuo metu jis ėjęs 
Petrapilio miesto mero pavad. 
pareigas. Matę jį bei dalyvavę 
pasikalbėjimuose su jo lydė
tais miesto tarybos nariai, pa
darė tokią išvadą: draugiškas, 
santūrus, mažakalbis. Jeigu 
pasakydavo ką nors, tai labai 
šykščiai, suglaustai. Tai profe
sionali slaptosios tarnybos 
kalba ir veido išraiška, kitaip 
sakant — viską girdėti, viską 
matyti, tačiau pačiam nemato
mam būti. Tokį patį įspūdį 
gavo jo žmona Liudmila 
(Liuda), viešėdama pas uošvę 
Karaliaučiuje. Motina savo 
sūnų taip apibūdino: liesas, 
nešnekus, tik savo darbu 
užsiėmęs vyras. 

Neaiškūs yra jo politiniai 
planai. Paklaustas, kokia poli
tinė valstybė jam gali būti pa
vyzdžiu, V. Putin trumpai at
sakęs — Korėja. Tačiau išsi
aiškinti reikėtų, a r tai šiauri
nė, ar pietinė. 

Numatoma, kad „Volodja" 
savo tautą paims į griežtas 
rankas, kartu rodydamas už
sieniui tradicinę Rusijos poli
tiką, be atodairos žiūrėdamas 
į valstybės reikalus, taip pat 
pavartodamas net brutalumą, 
tačiau vėl iš kitos pusės, rody
damas draugišką gestą. Balti
jos valstybėms V. Putin yra la
bai pavojingas partneris. 

Putin ar Rasputin? 
Rasputin ir Putin pavardžių 

panašumas sukėlė kiek juoko, 
tačiau tikrovėje tai plačiai ko
mentuojama. Frankfurto dien
raščio „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung" Maskvos kores
pondentė Kerstin Holm š. m. 
kovo 3 d. rašė, kad Putin sene
lio pavardė buvusi Rasputin. 
Tik, įstodamas į vienuolyną, 
jis pavardę sutrumpinęs į Pu
tin. Pavardės pakeitimas ne
vaidina didelės rolės, nes 
aukšti Rusijos pareigūnai — 
Lenin, Stalin, Trocki, Molotov 
savo pavardes pakeitė jau 
suaugę. Rusiška žiniasklaida 
nagrinėja Putin senelio gyve
nimą ir jo likimą, kadangi re
voliucijos metu vienuoliai bu
vo žudomi, vienuolynai užda
romi. 

Vokietis atsidėkojo 
Karnavalo metu (nuo lap

kričio 11d. iki Pelenų dienos) 
Vokietijos miestai tam laiko
tarpiui renka karalaites. Jos 
turi būti gražios, inteligen
tiškos, mokančios keletą kal-
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Danutė Bindokienė 
• 

Prasidėjo Respublikon ų 
partijos suvažiavimas 

Karaliaučiaus srities Gastų apylinkės lietuvių vaiku ansamblis „Beržynėlis" š.m. gegužės 20 ir 21 d. lankėsi ir 
k t t r t a v X " e u- RumstskeL. Va,ku tautiniams drabužiams medžiagas įsigyti padėjo č f a g » l t o « « I ~ 
tuvos lietuvių draugija 

bų, iškalbingos ir t.t. 
Mano artimo Mannheimo 

miesto princese buvo išrinkta 
Bianca (Birutė?) Prišmantas 
— Prišmantaitė. Jos pareigos 
buvo atstovauti miestui įvai
riuose renginiuose, pasikalbė
jimuose su spaudos atstovais, 
parodų atidarymuose ir t.t. 

Kada jos draugės ruošėsi 
gimnazijos užbaigimo pažy
mai, Mannheimo princesė va
karus praleisdavo ne prie 
knygų ir sąsiuvinių, bet sceno
je, kokios nors labdaros drau
gijos renginyje. Niekas neti
kėjo, kad jai pavyks išlaikyti 
egzaminus, kadangi savo 
mokslą ji paskyrė renginiams. 

Birželio mėn. pabaigoje 
Mannheimo dienraštis iš
spausdino visų gimnazijų abi
turientų sąrašą. Radau jame 
ir Biancos (Birutės) Prišman
tas pavardę, o liepos 15 d. nuo
trauką su trumpu aprašy
mu. Pasirodė, kad B. Prišman
taitė egzaminus išlaikė lietu
višku „ketvertuku", pagrindu 
imdama vokiečių ir anglų kal
bas. Ji numato užbaigti moks
lą Mannheimo sekretorių mo
kykloje, įsigydama tarptauti
nės direktoriaus pavad. diplo
mą. Dienraštis rašė, kad Bian-
ka moka tris svetimas kalbas 
(lietuvių, anglų, rusų?) ir yra 
labai gabi kalboms. 

Spėju, kad tai nuopelnas 
ekon. dr. Fridolin Scheurle, 
kuris 1989 m. į Mannheimą 
pakvietė Vilniaus u-to dainų 
ir šokių ansamblį, vad. Vido 
Aleksandravičiaus. Susipaži
nau su vokiečiu tame koncer
te, nuoširdžiai išsikalbėjome. 
Iš kur toks didelis palanku
mas lietuviams? 

Pasirodo, kad jaunas karys, 
1944 m. liepos mėn. kovoda
mas Vilniuje, buvo sunkiai su
žeistas, pateko į raudonarmie
čių nelaisve. Nerodė jaunas 
vokietis jokių gyvybės ženklų, 

Nuotr. A. Karmilavičiaus 

KARALIAUČIAUS SRITIES VAIKAI 
LANKĖSI KAUNE 

Kauno miesto Etnokultūros 
ir folkloro centro kvietimu 
Kauno miesto šventėje ir folk
loro festivalyje „Atatar ia 
lamzdžiai" gegužės 20 ir 21 d. 
lankėsi Gumbinės lietuvių 
vaikų ansamblis „Narduvėlė", 
vadovas mokytojas Algirdas 
Karmilavičius. Gastų vaikų 
ansamblis „Beržynėlis", vado
vė mokytoja Loreta Maka-
raitė ir Lazdynų vaikų an-' 
samblis „Šešupė", vadovė 
mokytoja Aldona Strojeva. 

Vaikučiai koncertavo Kauno 
miesto centre prie Įgulos baž
nyčios, © rytojaus dieną iš
vyko į Rumšiškių bui t ies mu
ziejų, kur taip pa t parodė 
nuotaikingą programą. Jau
nieji lietuvaičiai ne t ik daina
vo, bet ir grojo skudučiais, 
kanklėmifiį.lumzdelias. Vaikai 

tad raudonarmiečiai jį pagul
dė į mirštančiųjų salę. Vokie
tis daktaCas tur imais pasku
tiniais vaistais išgelbėjo jau
nuolio gVvybę. Pasveikęs jis 
buvo paskirtas da rbams apie 
Alma Mater Vilnensis. Stu
dentai , e į iami į paskai tas , 
gailėdavo jjauno vokiečio kario, 
slapta duodami j am sumuš
tinį, riekę duonos, bulvių. Su
stiprėjo vokietis, tad, grįžęs į 
Vokietiją, jis neužmiršo gera
širdžių ir jo gyvybę išgelbė
jusių lietuvių. Stipriai finan
siškai atsistojęs ant kojų (da
bar multimilijonierius) jis pa
skyrė Lietuvos jaunimui dvi 
mokslo stipendijas, tad grei
čiausiai ir B. Pr išmantai tė 
priklauso prie tų laimingųjų. 

Gabus prekybininkas pir
mus ryšius užmezgė su tuome
tine min. K. Prunskiene, ku
rios duktė buvo pirmoji moks
leivė, gavusi vokiečio stipen
diją. 

buvo pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Mūsų ansambliams 
instrumentus bei medžiagos 
taut iniams drabužiams įsigy
ti padėjo Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje 
(pirmininkas Vilius Algirdas 
Trumpjonas), o pasiuvimui 
talkino Kauno folkloro klubo 
„Liktužė" dalyvės. 

Jaunųjų ansambliečių vieš
nagę surengti padėjo Kauno 
apskrit ies viršininko admi
nistracijos sekretorius Valeri
jonas Senvaitis, svetingai pri
ėmė Kauno 2-osios internati
nės mokyklos kolektyvas, 
Rumšiškių Liaudies buities 
muziejaus administracija, Ka
raliaučiaus srities regioninis 
fondas „Rusų — lietuvių kul
tūros ir verslo paramos cen
tras". " " 

Viešnagė Kaune vaikams 
paliko neišdildomus įspū
džius. Tikimės, jog ateityje šie 
jauni kolektyvai augs ir stip
rės, o jų vadovų — vietoje gy
venančius lietuvius mokyto
jus — kultūros darbuotojų 
darbus parems ir Lietuvos, 
Respublikos vyriausybinės in
stitucijos. 

Sig i tas Šamborskis, 
Karaliaučiaus srities LB 

valdybos pirmininkas 

* S u Baltijske (Karaliau
č i a u s sritis) apsilankiusiu 
Rusijos prezidentu Vladimir 
Putin sekmadienį susitiko Lie
tuvos valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras Jo
nas Rudalevičius. Tai — pir
mas Lietuvos politikas, ku
riam teko susitikti su nauju 
Rusijos prezidentu. Kaip teigė 
J . Rudalevičius, ilgesniems po
kalbiams su V. Putin nebuvo 
laiko, todėl susitikimas buvo 
labai t rumpas . 

Philadelphija Amerikoje va
dinama „Broliškumo miestu". 
Tai viena svarbiųjų šio krašto 
nepriklausomybės pradinin
kių, demokratijos idealų for
muotojų, tad tebesiejama su 
tikrųjų vertybių, ant kurių pa
statyta JAV, įgyvendinimu. 
Del to Philadelphija iki šiol 
didžiuojasi jai saugoti pati
kėtu Amerikos Laisvės varpu 
ir kitais istoriniais turtais. 

Ar dėl to Respublikonų par
tija Philadelphija pasirinko 
savo pagrindinio suvažiavimo 
vieta, ar tam buvo kitos prie
žastys, šiandien nelabai svar
bu, nes į Philadelphija jau 
praėjusios savaites pabaigoje 
pradėjo plaukti delegatai iš 
visų 50 valstijų ir Amerikai 
priklausančių teritorijų, pasi
ruošę oficialiai paskelbti 
George W. Bush prezidentiniu 
kandidatu, o Diek Cheney — 
viceprezidentimu. 

Ne vienam A n e r ^ o s pi
liečiui (o ką bekalbėti apie 
užsieniečius.' 'visai š^ proce
sas atrodo kiek dirbtinis arba 
net nereikalingas, neš ;nk kito 
kandidato nėra — George W. 
Bush jau seniai nominuotas, 
visos Respublikonų partijos 
remiamas. Kam tos prakalbos, 
pokyliai, liaupsės ir išlaidos? 
Kokios čia lenktynės, jeigu 
jose dalyvauja tik vienas bė
gikas? Vis tik tokie yra Ameri
kos Konstitucijos reikalavi
mai, kad kiekvienos valstijos 
delegatai viešai pritartų ir pa
tvirtintų pasiūlytojo asmens 
kandidatūrą. Be to, panašiuo
se suvažiavimuose užmezga
mos politinės ir asmeninės 
pažintys, sustiprinami parti
jos pamatai, įkvepiama deleg
atams naujo entuziazmo, kad, 
grįžę namo, veiksmingiau įsi
jungtų į rinkiminę kampaniją, 
agituotų už savo partijos kan
didatą ir prisidėtų prie jo iš
rinkimo. 

O šį kartą respublikonai pa
siryžę žūt būt savo žmogų 
įsodinti į Baltuosius rūmus. 
Tik gaila, kad eilinis balsuoto
jas kol kas rodo nedaug noro 
dalyvauti rinkimuose ar aps
kritai jais domėtis. Ypač jau
nesnioji amerikiečių karta, 
nors iki lapkričio mėnesio ti
kimasi ją patraukti pačia 
veiksmingiausia technologijos 
priemone — internetu. 

Tačiau ne vien Amerikos pi
liečiai skeptiškai žiūri į ar
tėjančius prezidento rinkimus 
(čia tos pačios pažiūros taiky
tinos ir demokratų kandidatui 
Al Gore, kuris dar kol kas ne
pranešė savo pasirinkimo į 
viceprezidentus). Kaip pernai, 
George W. Bush paskelbus 

savo kandidatūrą, tuometinis 
jo oponentas sen. John 
McCain išsireiškęs: „Kas atsi
tiktų, jeigu, sakykime, vieną 
gražią naktį prezidento kabi
nete suskambėtų specialusis 
telefonas ir j am būtų pasaky
ta, kad Amerika atsidūrusi 
ant branduolinio karo slenks
čio. Kokį sprendimą George 
VV. Bush padarytų?" ' 

Žinoma, pats pralaimėjęs 
galimybę patekti į tą preziden
to kabinetą, John McCain pa
liko savo abejones praeityje ir 
dabar jau remia savo partijos 
kandidatą. Ne tik remia, bet 
suvažiavime oficialiai pasiūlys 
George W. Bush vieninteliu 
Respublikonų partijos kandi
datu į prezidentus. 

Nors kanidatas Bush daug 
kartų viešai paneigė, kad yra 
„užkietėjęs konservatyviųjų 
pažiūrų šalininkas", daugu
mas delegatų — net 59 pro
centai — tiki, kad George W. 
Bush kaip tik toks ir yra. Tik 
34 proc. jį laiko vidurio kelio 
kandidatu. Dėl to į Philadel
phija suvažiavo ir tūkstančiai 
demonstruotojų, tikėdamiesi, 
kad bent paskutinę minutę res
publikonai atkreips dėmesį į 
amerikiečiams — arba bent 
tam tikroms jų grupėms — la
bai opius reikalus. 

Vienas jų — negimusių kū
dikių žudymas. Tačiau gar
siausiai šį kartą šaukia to 
žudymo šalininkai, tebetvir
tindami, kad kiekviena mote
ris gali laisvai pasirinkti: ar 
jos vaikelis, išvys pasaulį, ar 
bus numarin tas ir iš įsčių 
dirbtiniu būdu pašalintas. 
Taip pat garsiai demonstruoja 
šaunamųjų ginklų suvaržymo 
propaguotojai, suvežę į Phila
delphija dešimtis tūkstančių 
padėvėtų batų ir juos išdėstę 
kaip skaudų paminklą — 
kiekviena pora reprezentuoja 
žuvusį asmenį, panaudojant 
šaunamąjį ginklą. Neatsilieka 
ir tie, kurie reikalauja „kons
titucinės teisės pirkti, nešiotis 
ar namie turėti šaunamąjį 
ginklą". Kol kas visi demons-
truotojai pasitenkina skam
biais šūkiais ir plakatais, bet 
policija budi, kad idėjos nepa
virstų fiziniais veiksmais. 

Savaitės bėgyje, kol paga
liau nuaidės paskutinė respub
likoniška retorika, bus iki 
dugno išgerta „pergalės tau
rė", ant salės grindų atsidurs 
paskutinis balionas ir delega
tai išsiskirstys kas sau, dar 
daug girdėsime pažadų, įtai-
gojimų ir raginimų išrinkti 
Bush. O tuomet — vėl iš nau
jo, jau dėl Al Gore... 

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ Nr.23 

Tęsinys S u kai £. 
riais sutarėme būtinai susitik
ti, kai jų apylinkėje atsirasi
me. Na, ir tolyn. Išvažiavus iš 
Alamos, kontrolė. Mat buvo 
gautas sąrašas, ko iš Alamos 
negalima išsivežti, bet mes to 
sąrašo nematėme ir nesvarbu, 
nes ten nieko nepirkome. 
Klausia, ar turiu vaisių? Sa
kau, taip. turiu tris nuluptus 
apelsinus. Tas: „Hmm". Sa
kau, šiuos vaisius agrikultū
ros kontrole praleido. įvažiuo
jant į šią provinciją, tai? Na, 
gerai, važiuokite, atsakė. Čia 
noriu paminėti, kad mus va
kar pamokė, kaip elgtis su 
kontrolėmis, būtinai gauti ir 
užsirašyti kontroles sargybi
nio vardą, pavardę ir būtinai 
nufotografuoti. Šiomis dieno
mis Meksikai labai reikalingi 
turistai, tad turizmo centras 
labai kreipia dėmesį į visus 

gaunamus skundus. 
Prieš sukant į pagrindinį 

kelią, sustojome maisto par
duotuvėje. Kol aš ten ieškojau 
duonos, pieno ir pan., Romas 
spėjo „Avine" sau kavos išsi
virti. Tikrai nejutau, kad visą 
pusvalandį ten užtrukau. Va
žiuojame toliau, skaitau kelio 
nurodymus. Aja! vėl bus vai
sių patikrinimas, o po pus
ryčių mane apdovanojo švie
žiomis braškėmis bei anana
sais tolimesnei kelionei. Sa
kau, reikės prieš tai sustoti ir 
suvalgyti. Taip ir padarėme. 
Po paskutinio punkto neaišku, 
prie ko prisikabins, nors, va
žiuojant per punktą, mums tik 
pamojavo toliau keliauti. Jau 
toks mažas mūsų „Avinas". 
Tikrai neįtartinas. 

Apie 2:30 vai. p.p. suradome 
stovyklavietę, kurioje čia tu
rėjome būti tik rytoj, bet jau iš 

anksto mūsų grupės buvo su
mokėta. Romas mus užregist
ravo ir, paaiškinus padėtį, ne
reikėjo vėl mokėti. Puiku. Pri
jungėme elektrą, nuėjome į 
pasiūlytą restoraną, bet jie tik 
už valandos atsidaro. Mums 
davė kuponą dviem gėrimam 
veltui. Pažioplinėję apylin
kėje, pasėdėję, susipažinę su 
kaimynais, grįžome į restora
ną. Čia viskas naujai pertvar
kyta. Gerai! Kaip pradėjome 
kelionę, taip ir baigsime. Por
cijos didelės, skanu, mes alka
ni, tai tikrai sočiai ir skaniai 
pavalgėme. Baigdami užsikal
bėjome su mūsų padavėju. 
Mat ant sienos buvo du piešti 
portretai — Zapata ir Pancho 
Villa. Romas teisingai atpaži
no, kuris kuris, o aš sumai
šiau. Padavėjui patiko, kad 
mes jau tiek žinome apie jo 
kraštą. Pasakojome, kad bu
vome Pancho Villa namuose, 
tai išsyk kalba susirišo. Pa
kalbėjome truputį apie revo
liucijas, apie komunizmą, apie 

Lietuvą, apie religiją. Bai
giant, kai paprašėme sąskai
tos, jis mums dar po dezertinį 
gėrimą užfundijo. Smagu ir 
apsimoka anksti valgyti — tuo 
laiku buvome vieninteliai res
torane, tai gavome pui
kiausią patarnavimą ir net pa
bendravimą. 

Grįžus laikas apsiprausti , 
nes dykumose su saule dings
ta kaitra ir j au šalti vėjai 
pučia. Tvarkomės rytojaus ke
lionei. Peržiūrim, ko negalime 
toliau vežti. Problema — bul
vės. Visų nesuvalgėme, o tik
rai gaila mesti. Romas nuėjo 
pas „kaimynę", su kuria anks
čiau susipažino, ir pasiūlė. Ji 
labai apsidžiaugė, nes čia bus 
dar kelis mėnesius. Valio! Ne
reikia maisto išmesti . 

Dabar Komas miega, aš bai
giu rašyti. Rytoj planuojame 
kuo anksčiau išvažiuoti. Mat 
vakar gavome skirtingas nuo
mones, koks kelias mūsų lau
kia. Nors bus apie 250 mylių, 
vienas (kaimynas iš kito kara

vano) sakė — trūks visą dieną 
nuvažiuoti, nes kelias per sta
čius kalnus . Muitinėje susi
tvarkyti t ruks porą valandų, 
„planuokite Nogales nakvoti". 
Tuo tarpu Shelley sake: „Ne
sąmonė, ten tik kalvos". Taigi, 
rytoj pamatysime, kieno tei
sybė. Taip pat buvome perspė
ti Meksikoje naktį nevažiuoti. 
Mat. tamsoje nematyti, kur 
„bitės", kur duobės, o ypač, 
kur koks naminis gyvulys ar 
žvėris ant kelio. 

Sausio 18 diena 

Numatydami ilgą kelionę, 
išvykome 7 vai. ryto. Juo ar
čiau JAV sienos, tuo kelias ge
resnis. Važiuojame padalintu 
greitkeliu. Vel pasitaiko patik
rinimo punktai, bet mus ne
tikrinę praleidžia. Kelias apie 
vieną didmiestį labai klaidus, 
kelių užvadinimai nepažymė
ti, labai daug judėjimo, tačiau, 
sekant nurodymus, pasisekė 
pravažiuoti beveik nepakly-
dus. Kelias per kalnelius, per 

dykumas, mažai augmenijos, 
karšta. Pranašauti statūs kal
nai taip ir nepasirodė, nors 
pakilome 4.000 pėdų virš jūros 
lygio. Apie 12:30 vai. p.p. pa
siekėme Nogales miestą prie 
Amerikos sienos. Prieš miestą 
auto registracijos patikrini
mas. Skaitome nurodymus. 
Sustojome prie kairėje kelio 
pusėje esančių būdelių. Pamo
javo, važiuokite prie kitos. Čia 
tik pora vaikėzų... užsukome į 
čia pat esančią Pemex benzino 
stotį pasiteirauti. Sako. grįžki
te atgal į tą didelį pastatą. 
Grįžome. Romas nuėjo doku
mentus sutvarkyti. Sakė, vie
noje eilėje stovėjo, kol priėjo 
prie langelio, ten jį nukreipė į 
kitą eilę. Čia pastovėjus, prie 
langelio darbininkas bandė su 
„scanner" tikrinti kodą. Nesi
sekė. Tada su kitu pareigūnu 
grįžo prie mūsų „Avino", nulu
po duotą lipinuką, ir atgal į 
punktą. Čia vel reikėjo eilėje 
stovėti, kol priėjo prie lange
lio. Čia darbininkas atšviotė 

dokumentą, nuorašą pašilais 
kė. Romui davė originalą ir 
pareikalavo 50 centų. 

Važiuojame toliau pereiti 
muitines. Važiuojame, prieš 
akis lyg muitines kontrolė, de
šinėje išsirikiavę sunkveži
miai per dvi mylias. Jie turi 
užvažiuoti ant platformos, ku
rios apačioje visokie veidro
džiai, t ikrina, ar kas ten ne
paslėpta, atidaro variklio 
dangtį, duris, ieško narkotikų, 
žmonių. Kairėje buvo tuščia 
juosta, sakau, važiuokime čia, 
matyt, čia tik lengvoms ma
šinoms. Važiuojame lėtai, dai
rydamiesi, kur čia kontrolė, 
jokių užrašymų nepastebėjo
me. Taip ir pravažiavome visą 
punktą. Niekas mūsų nestab
dė, nešovė. Važiuojame toliau, 
ir neaišku, ką čia pravažiavo
me. Netoliese vel kontrolės 
punktas, be ženklų. Privažia
vome ir dabar matome iš pa
reigūno rūbų. kad čia jau JAV 
muitine. Mes antri eilėje. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

„SUVALKIJOS " ŽURNALO 
PUSLAPIAI— LIETUVIAMS 

MARIJONAMS 
• J * N * • * * . • < * , 

[uvalkija 
Etnokultūros istorijos leulutvs 

Turbūt n iekada nėra tiek 
daug medžiagos lietuvių pe
riodinėje spaudoje paskelbta 
apie lietuvius marijonus, kiek 
jos išspausdinta etnokultūros 
istorijos žurnalo „Suvalkijos" 
2000 m. a n t r a m e numeryje, 
šiomis dienomis pasiekusia
me Čikagą. 

Visi 64 šio žurnalo pusla
piai paskirti l ietuviams mari
jonams, nes šiemet, kaip 
rašoma, sueina 250 metų nuo 
vienuolių marijonų įsikūrimo 
prie Šešupės, davusios pra
džią Marijampolės miestui 
117501. 

Pagrindinį straipsnį apie 
marijonus duoda buvęs ma
rijampolietis Dalius Viliūnas, 
iš daugelio šaltinių surinkęs 
reikšmingų faktų savo temai 
gvildenti. Autorius ėmėsi Ma
rijampolės marijonų vienuoly
no istorijos tyrinėjimo, nes 
jam pačiam tekę mokytis vie
nuolyno namuose įrengtoje 
Vinco Mykolaičio-Putino mo
kykloje — internate . 

Kaip šio „Suvalkijos" žurna
lo numerio parengėjas, irgi 
marijonas, kun . Vaclovas Aliu
lis teigia, D. Viliūnas savo 
straipsniu gausios medžiagos 
surado Lietuvos Centriniame 
archyve, iš jos galima sužinoti 
marijonų įsikūrimą, išsisklei
dimą, sunaikinimą ir atsikū
rimą. 

..Pasirodė, kad niekaip neį
manoma tiek daug medžiagos 
sultalpinti j vieną žurnalo nu
merį, todėl studijoje 'Mari
jampolės marijonų senove' jis 
apsiribojo pirmuoju jų gyveni
mo ir veiklos šimtmečiu — 
XVIII amžiaus antrąja ir XLX 
a. pirmąja puse", — teigia 
kun. V. Aliulis. 

Žurnalo pradžioje išspaus
dintas kun. dr. Juozo Vaiš
noros, MIC. 1958 m. paskelb
tas rašinys „Marijos garbini
mo triumfas", kurio pabaigoje 
sakoma: 

„XVIII amžiuje Lietuvos 
pietuose I Sūduvoje I įsikūrė 
marijonai, kurių vienuolijos 
ypatingesnis tikslas yra gar
binti Nekaltai Pradėtąją ir jos 
garbinimą plėsti tarp žmonių. 
Prie savo bažnyčios jie steigė 
Nekalto Prasidėjimo brolijas. 
rengė labai iškilmingas Svč. 
Mergelės Marijos šventes ir 
pamaldas, vertė Marijos gies
mes į lietuvių kalbą ir mokė 
žmones giedoti". 

Be to, šiame numeryje kun. 
V. Aliulis, MIC, savo straips
nyje „Sibiro apaštalas iš Var-
nupių, rašo apie kun. Kris
tupą Švirmicką, MIC, (1812-
1894), o kun. Remigijus Gai
dys. MIC, supažindina su Ma
rijonų gimnazija Marijampo
lėje. 

Taip pat monografijos apie 
kardinolą Vincentą Sladke
vičių autore Irena Petraitienė 
pasakoja apie šį neeilinį Lietu
vos dvasininką. Spausdina
mas ir kun. V. Aliulio rašinys 
„Su kardinolu atsisveikinant". 
Paskutiniame žurnalo pusla
pyje yra Marijonų vienuolijos 
himnas „Dievo Motin nekal
čiausia" su gaidomis. 

Kaip rašoma, šio kultūros 
žurnalo „Suvalkija" numerio 
mecenatas kunigų marijonų 
Lietuvos Šv. Jurgio provincija. 
Pažymėta, kad žurnalo redak
cija dėkoja kun. V. Aliuliui. 
MIC, už vertingus patarimus 
bei aprobaciją. 

Šis „Suvalkijos" numeris 
išspausdintas 2,000 egz. tira
žu. Žurnalo vyr. redaktorius 
Zenius Šileris; adresas laiš
kams — Pašto dėžutė 14. 
4520, Marijampolė. Lietuva. 

Ed . Šu la i t i s 

• N i d a . Gegužės 5 d. Nidos 
bažnyčioje prasidėjo 80 dienų 
truksianti kelionė su kryžiumi 
pėsčiomis aplink Lietuvą. Ke
lionę organizavo Pranciškonų 
trečiasis ordinas Lietuvoje. 
Organizuojant žygį daug prisi
dėjo šio ordino prezidentas 
Gintaras Pr. Naudžiūnas. Ke
liauninkai žygį baigė Klaipė
dos Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje liepos 23 dieną. 
Žygio tikslas — žadinti žmo
nių dvasią, skatinti keliauti 
pėsčiomis lankant bažnyčias, 
šventas ir įžymias Lietuvos 
vietas. 

• Kla ipėda . Gegužės 27 d. 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro Jaunimo vadovų pro
gramos savanoriams vyko 
ypatinga švente ..Susitikimo 
dar kartą", skirta DP JC veik
los vasaros stovyklų penk-

S K E L B I M A I 

Marijonų vienuolyno pastatai .Marijampolėje. 

PSSST-., SLAPTAI APIE TĖVUS 
MARIJONUS IR „DRAUGĄ" 

Šį kartą kalbėsime apie is
torines paslaptis, šiuo metu 
jau atslaptintas ir visiškai le
galiai valdžios archyvuose pri
einamas mirtingiesiems. Pasi
rodo. 194'? metai:- lietuviai 
tėvai marijonai. .Draugas" ir 
Amerikon atvykęs prezidentas 
Smetona buvo sekami, apie 
juos rašomi pranešimai. Šian
dien tai skamba juokingai, 
bet. skaitant laikraščius apie 
visokiausius šiandieninių val
džios įstaigų (leistinus ir ne
leistinus' tyrinėjimus ar kad 
ir tuos dokumentus iš 1942 
metų. negalima nepagalvoti, 
kad ir šiais laikais kai kas iš 
mūsų kam nors „rupi". „Rū
pime"5 gal vien dėl to. kad 
esame lietuviai, kad vienaip 
ar kitaip į reikalus žiūrime, 
gal bandome dalyvauti Lietu
vos reikaluose. Tad beveik 
neabejoju, kad. dėl kokių idio
tiškų priežasčių ar gal vien 
del biurokratinio darbo 
..pasidarymo". mus seka viena 
ar kita JAV įstaiga. Keliu 
klausimėlį, ar čia dažnai be
keliaujantiems Lietuvos val
džios vyrams bei visuomeni
ninkams išeivija taip pat ko
kiu nors ypatingesniu būdu 
nerūpi. Juk. žinome, išeivija 
rūpėjo sovietams okupacijos 
laikais. 

Ryšium su žinia, kad alijan-
tai jau karo metu žinojo apie 
Italijos žydų persekiojimą ir 
žudymą, birželio 27 d. didysis 
VVashingtor. Post dienraštis 
pirmajame puslapyje paskelbė 
žinią, kad Valstybiniame ar
chyve (National Archives) at-

mečiui ir Vaikų gynimo dienai 
paminėti. Susitiko buvo sto
vyklautojai ir savanoriai vado
vai. Šv. Mišias aukojo kun. 
Edmundas Putrimas iš Kana
dos. Anot jo. gyvenime išsi
skyrimas įžiebia naujo susiti
kimo su Dievu ir žmogumi 
viltį. Po šv. Mišių švente 
tęsėsi Teatro aikštėje. Sv. Juo
zapo Darbininko bažnyčios 
šventoriuje buvo pasodintas ir 
atminimo krūmas. 

slaptinta net ;00,000 lapų 
JAV Centrinė- Žvalgybos 
(OSS ir CIA) istorinės medžia
gos ir visa tai aiduota vie
šajam tyrinėjimui. Nuvykęs į 
archyvą, radau viejuose sto
ruose tomuose sudarytą kata
logą ir pradėjau jame ieškoti 
medžiagos apie Lietuvą ar lie
tuvius. Prie ko prisikasiau 3-4 
valandų bėgyje, c.sbar yra šiek 
tiek juokinga ir, \ ašaros metu, 
kai mūsų visuomeniniame 
gyvenime užeina šiokia tokia 
spaudos sausra, ial verta vie
tos „Drauge". Tesą, radinys 
įdomus ..Draugu" ir tėvams 
marijonams, nes tas slaptas 
1942 m. pranešimas yra kaip 
tik apie juos! Trumpai — 
drūtai sakant, kažkokia kara
liškoji cenzoriau- įstaiga Tri
nidade tikrino tarp Pietų ir 
Šiaurės Amerikc- siunčiamą 
paštą ir savo pranešimus 
siuntė į neaiški?. įstaigą, tik 
inicialais pažyriėtiems pa
reigūnams Vašir.gtone. Doku
mentas užvardintas „Lithua-
nian Priests in South Ameri
ca". Apibūdinant turinį tik 
keliais žodžiais, reikia pasaky
ti, kad mes pak ;uvome į seki
mo taikiklį, ne- buvome įta
riami ar net lakomi antiko-
munistais, faši.-tais, simpati
zuojančiais nauams ir rin
kome, siuntėme pinigus mari
jonų darbams į ?. Ameriką... 

Pranešime minimi „Padres 
Marianos" Argentinoje ir Bra
zilijoje. Aiškinama, kad lietu
viai kunigai į P. Ameriką 
pradėjo vykti iš Š. Amerikos ir 
Europos. Jie organizuoja lietu
vių kolonijas, Š. Amerikoje 
renka aukas t,nuo S5 iki 
$45,000), kurios naudojamos 
bažnyčių ir mokyklų staty
bai... Nėra duomenų, kad au
kos būtų naudojamos kitiems 
tikslams, tačiau „...negalima 
neprileisti, kad šios kultūrinės 
institucijos netarnautų antiso-
vietinio, antilenkiško ir pro
fašistinio nusistatymo propo-
gandai". Išvardinamos pavar
dės: kunigai Ragažinskas, Ar
minas (rodąs antilenkišką ir 
antikomunistinį nusistatymą). 
Janilionis (fašistas;... K. Čibi
ras rašo antikomunistinius 
straipsnius... „Draugas" yra 
įsteigęs DULR fondą (būtų 
įdomu 1942 m. „Drauge" 
pažiūrėti, kas tai per vienetas, 
kokia buvo jo veikla, kuris re
mia lietuvius kunigus Brazili
joje...Katalikiškas laikraštis 
„Draugas" simpatizuoja buvu
siam prezidentui Smetonai ir 
buv. Lietuvos fašistų valdžiai. 
„Draugas" taip pat remia vo
kietį Fritz Meyer. kurį Smeto
na paskyrė Lietuvos atstovu 
Rio de Ženeiro... Pranešimas 
parašytas 1942 m. rugsėjo 1 
d., jį paruošė „Egzaminatorius 
8097". 

Šypsokimės! 
A n t a n a i Dundz i l a 

MOKSLININKŲ JUBILIEJUS 
Gegužės 23-L5 d. Vatikane gailėtinų dalykų įtrauktos ir 

vyko mokslininl.ų ir tyrinėtojų „kolektyvinės klaidos ir nuo-
jubiliejiniai ren.iniai. Dvi die- dėmės". Savo ruožtu Bažnyčia 
nas trukusiar e tarptauti- atgailos aktu sieke nuskais-
niame kongres> buvo nagri- tinti savo istorinę atmintį nuo 
nėjamas tikėjino ir mokslo klaidų, susijusių su moksline 
santykis. Ko. greso tema intelektine veikla, nepripažįs-
..Žmogus ieško :esos. Filosofi
ja — mokslas — tikėjimas: 
trečiojo tūkstantmečio per
spektyvos". J jubiliejinius ren
ginius pakvie-'a apie tris 
šimtus gamtos socialinių bei 
humanitarinių mokslų eks
pertų iš viso p; <aulio. Be ka
talikų mokslini' *ų, buvo kvie
čiami dalyvauti r kitų religijų 
išpažinėjai, taip )at netikintys 
mokslininkai. M ikslininkų ju
biliejaus atidarymo kalbą pa
sakė Popiežišk šios kultūros 
tarybos pirmini įkas kardino
las Paul Poup; -d. Jis įspėjo 
dėl sparčios nv <slo pažangos 
sąlygotos pavo ngos nuosta-

vra leistina. 

Marijonų gimnazija Mnrijnmpnk'jr pnc-k. 

tos. kad viskas 
Anot kardinolo, 
na su genų a 
dirbtinio apvai-
perimentų su en 
mis. Kardinolą 
kalbėjo ir apu 
skepticizmo pa; 
kuo abejojama 

Pasibaigus k 
planuojamas t> 
ninku ir Bažnu 
gailos aktas 
buvo kviečiami 
asmeninių nuoi 
dancių mokslit,. 
rektiskum'o. k< 
ko>. plagiato, iv 
giškajam orui 

•pač tai sieti-
anipuliavimo. 
nimo ir eks-
brionais sriti-

P. Poupard 
kitą pavoju. 

indą. kai vis-
Įtarinejama. 

įgresui. buvo 
įdras moksli
os atstovų at-
Mokslininkai 

itsiprašyti del 
•nuų — ..tem-
veiklą" — ko-

egialumo sto-
pagarbos žmo-
ii. Tarp ap-

tant teisėtos mokslo autonomijos. 
Mokslininkų jubiliejaus kul

minacija buvo į g ū ž ė s 25 d. 
Šv. Petro bazilikoje švęstos 
Mišios, kurių koncelebracijai 
vadovavo kardinolas Paul 
Poupard. Išimties tvarka buvo 
kalbamas Tikėjimo išpažini
mas, kuris paprastai liturgi
joje numatytas tik šventa
dieniais. Po Mišių į moksli
ninkus kreipėsi popiežius Jo
nas Paulius II. Jis kalbėjo 
apie didžiulę atsakomybę, ten
kančią mokslininkams, besi
darbuojantiems žmogaus as
mens ir visos žmonijos labui ir 
gerbiantiems kūriniją. Po
piežius pabrėžė, kad moksli
niame darbe niekuomet nede
ra atskirti dvasinio ir inte
lektinio aspekto. Trečiojo 
tūkstantmečio kultūrine pano
rama teikia daug žadančių ir 
visiškai naujų tikėjimo ir 
mokslo dialogo galimybių. 
Anot popiežiaus, tikėjimas vi
siškai nebijo proto. Jis pri
mine, kad ankstesniais am
žiais mokslininkai dažnai 
manydavo esą vienintelių tie
sos kriterijų turėtojai. Šven-
ta>is Tėvas kvietė šiandienos 
mok.-Jininkus būti atvirus 
anapus kūrinijos ir žmogiš
kosios eg/.i>tencijos slypin
čioms tiesoms. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

• " Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasrting. 
TeL 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

^JJL RE/MAX 
7 REALTORS 
0fTC.(773| SM - MM 
MMEI7MI4S-71M 
M6ūl(70«M»-4Mi 

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

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

RAYMONOA 
SOLOOOVTEN6 

Mortgtge CorauNknt 
6710r4QaMxtLrooriMOOdLe0646 
Re».773-271-083B; Pagar M7-8744707 
Fax 847-674-1802 

European restaurant in 
Lemont, IL, is hiring 

English speaking \vaitress. | 
Tel. 630-257-7570. 1 

Reikalingi dažytojai ir staliai 
su patyr imu. $600 $900 į 
savaitę. Skambinti: 847-928-
1000, exL 114. Gali dirbti tuoj 
pat . 302*00 

Kaune parduodamas 
mūriniame name gerai 

įrengtas 4 kambarių butas su 
garažu. TeL 727-367-6402. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Why do we ojfer more locations than 
any health system in Chicagoland? 

Being elose to home lt wos importont to ou' potients. And it WOJ jusi 
as importam to our associates. Thot's why ot Advocote Health Care. 
yoo'll now irnd 8 hospilols and over 200 sites oi care ihroughoul 
Chicagoland The fact is, we lead because we lislen Bfing your 
msights end ioeas :o Advocote. 

CNAs 
Currentty, opoortunities exist throoghout our system for Cerfified Nurse 
Assisiants Chose a iocation and proetice sefting thot's fight for you. 

Bethany Hospital, Chicago 
Christ Hospital and Medtcol Center, Oak Lown 
Good Somaritan Hospital, Downefs Grove 
Good Shepherd Hospflol. Borrinoton 
Lutheran General Hospital. Park Ridge 
Rovenswood Hospital Medical Center. Chicago 
South Suburban Hospital. Hazel Crest 
Trinity Hospital. Chicago 
Advocale Health Ceniers. ChcogcJond 
Advocote Home Health Services. Chicagoland 
Advocale Medical Group Physicion Offices. 

Norrhwes! Chicago & Suburbs 
Advocote ProSource (Supplemental Stafhng). Chicagolond 
Dreyer Medical Clinic. Aurora 
The Moorings. AHinglon Heigh's 

Aooiy 'hrough our website oi wwwadvocatehealth.com or fax resume 
to:' 1630) 990-4746 Ind'cate Job Code ADt-DRA on all 
corespoodence. 

lAdvocoteHeMCore 
' * Berter HeaWi Care Begins VPKJI Ltsunmf 

MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ ŠVENTĖ 
Birželio 1-2 d. Romoje buvo 

švenčiamas Migrantų ir kelei
vių jubiliejus. Vatikanas pa
kvietė ji švęsti „keliaujan
čiuosius": ne tik migrantus bei 
pabėgėlius, bet taip pat dau
gelį žmonių, del profesijos 
nuolat keliaujančių ar gyve
nančių užsienyje. Šioms žmo
nių kategorijoms priklauso 
studentai, turizmo darbuoto
jai, piligrimai, jūreiviai, či
gonai, artistai, oro transporto 
darbuotojai, — ir visų šių ka
tegorijų žmonių šeimos. Pir
mąją Jubiliejaus dieną, ketvir
tadienį, šventės dalyviai, pa
siskirstę pagal minėtas grupes 
bei kategorijas, rinkosi įvai
riose Romos bažnyčiose. Susi
tikimams buvo parengta tema 
„Susitaikinimas" Vakare Va
tikane vyko koncertas, ku
riame dalyvavo iškilus atli
kėjai iš viso pasaulio. Buvo at
likta Leonardo Bernsteino Mi
šių kompozicija. 

Birželio 2 d., penktadienį, 
Sv. Petro aikštėje vyko Mišios, 
kurioms vadovavo popiežius 
Jonas Paulius II. Mišiose, be 
minėtų žmonių kategorijų. 
daKvavo 4.000 Italijoje dir
bančiu užsieniečių iš Vidurio 
ir Rytų Europos, taip pat 15 
tuk.-t. filipiniečių. Popiežius 
Jonas Paulius II savo homili
joje apgailestavo kad šiandie
niniame pasaulyje svetimųjų 

atžvilgiu pastebimos „užda
rumo ar net atmetimo nuosta
tos*'. Popiežius pabrėžė, kad 
Katalikų Bažnyčiai niekas 
nėra svetimas, tolimas ar ne
priimtinas. Savo pamoksle jis 
atkreipė dėmesį, jog, atsi
žvelgiant į visuomenėje susi
darančias įvairiopas įtampas, 
tenka pasitelkti toliaregiškus 
įstatymus bei normas, kad 
butų išlaikyti pozityvieji žmo
giškojo mobilumo aspektai ir 
atsispiriama neigiamoms mig
racijos apraiškoms. 

Bažnyčios žinios, 2000 m. Nr. 12 

• P a p a r č i a i (Kaiš iador ių 
r .) . Gegužės 7-8 d. čia lankėsi 
svečiai iš Prancūzijos, penki 
prieš kelerius metus kunigo 
Jean-Louis Granger įsteigtos 
asociacijos „Vaivorykštė" hu
manitarinei pagalbai Lietuvai 
teikti nariai. Svečiai kartu su 
parapijos klebonu aptarė va
saros planus. Liepos 30 d. Pa
parčiuose svečiuosis jaunų 
žmonių grupė iš Prancūzijos. 
Jie padės remontuoti patal
pas, kuriose ketinama įkur
dinti jaunimo centrą, vaikų 
globos namus, lankys kaimo 
žmones. Svečiai aplankė Pa
parčiuose įsikūrusį Betliejaus 
seserų vienuolyną, sekmadie
nį kartu su kaimo žmonėmis 
da inavo šv. mišiose. 

. • 

file:///vaitress
http://wwwadvocatehealth.com


tAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TARYBINIAI 

PRISIMINIMAI 

Perskaitęs „Drauge" Nr. 131 
— 2000.07.07 Pranės Šlutie-
nės atsiminimus iš jos kelio
nės Lietuvon, ir aš susigun
džiau kai ką pridėti. Visų įvy
kių aš nebuvau tiesioginis da
lyvis, o jie buvo arba mano pa
žįstamųjų, arba labai artimų
jų. Rašau, kad tų žmonių at
minimas nepranyktų iš Lietu
vos žurnalistinio horizonto. 

1930 m., Sovietų Sąjungos 
pageidavimu, buvo suorgani
zuota Lietuvos žurnalistų ke
lionė Rusijon. Tarp tų žmonių 
buvo ir „Mūsų rytojaus" re
daktorius Antanas Bružas, 
kurio žinioje dirbau (tiesa, 
neredakcinį darbą). Susidarė 
net keliolika įvairių krypčių 
laikraščių atstovų, Rusai komu
nistai labai norėjo išgarsinti 
savo „socialistines statybas". 

Deja, grįžę žurnalistai labai 
santūriai ir atsargiai apraše 
savo viešnagę Tarybų Sąjun
goje: daug ką turėjo nutylėti, 
nenorėdami užgauti „didžiojo 
kaimyno". 

„Mūsų rytojaus" bendradar
biams A. Bružas privačiame 
rately 4abai vaizdžiai papasa
kojo savo įspūdžius, nebijoda
mas diplomatinių pasekmių. 
Pasigyrimams ir „indoktrina-
cijai" skirta buvo didžioji vieš
nagės dalis. Viską reikėjo iš
klausyti ir priimti kaip negin
čijamą tiesą (žįnoma, tarybinę 
tiesą). Po paskaitų žurnalistai 
atlidkamu laiku galėjo lankyti 
Maskvą ir tarybines įžymybes. 
Tačiau, pasak, A. Bružo, žur
nalistai negalėjo nepastebėti 
sekimo. To nepaisant, lietu
viai sugebėjo rasti progų pa
bendrauti privačiai su kai ku
riais; žurnalistais, ypač neru-
sais.' Norom nenorom kalbos 
nukrypo ir į privačius reika
lus. A. Bružo pasakojimu, po 
tų pokalbių lietuviai savo pro
fesijos kolegoms išdalijo kone 
paskutinius drabužius. Bai
giantis viešnagei, vienas žur
nalistas A. Bružui įdavė voką 
ir paprašė jį atidaryti, kai grįš 
Lietuvon. Atsidarius voką, 
rastas toks laiškutis: „Mes ne
gyvename, o vargstame." Toks 
laiškutis daug ką pasako, tik 
jo garsinimas tuomet būtų su
kėlęs ant kojų visą NKVD ir 
būtų;ieškoma „liaudies prie
šų". Tam A. B. pokalby laiškas 

buvo nutylėtas, ir apie jį ži
nojo tik A. Bružo artimieji. 

Dar kita įdomi kelionė, pri
menanti Lietuvos-Sovietų Są
jungos santykius, įvyko 1925 
metais — Lietuvos to laiko mi
nistro pirmininko M. Sleževi
čiaus į Maskvą. Vykdamas jis 
pasiėmė kaip patarėją buv. 
užs. reikalų ministrą dr. 
Juozą Purickį. Deja, toj kelio
nėj niekas negavo slaptų laiš
kų, bet dovanos buvo... gyvi 
žmonės. Nežinomomis ir nie
kaip neišaiškinamomis aplin
kybėmis, dr. J. Purickis buvo 
supažindintas su viena užs. 
reikalų komisariato darbuoto
ja — gražios išvaizdos juod
bruve, vidutinio ūgio kauka-
ziete (bent taip spėjama jos 
tautybė). Didžiausia nuostaba, 
kad ji atvažiavo Lietuvon ir 
netrukus su dr. J. Purickiu 
Rygoje susimetrikavo (tuo lai
ku Lietuvoje nebuvo civilinės 
metrikacijos). Mūsų žurnalis
tams (J. P. buvo kurį laiką jų 
sąjungos pirmininkas), o gal ir 
jo draugams, tai buvo sensa
cijų sensacija! Bet, gerbdami 
„poricą" (taip jį pravardžiavo 
profesijos draugai), šį įvykį 
priėmėm, kaip įvykusį faktą ir 
žmogaus asmeninį reikalą. 
Reikia pasakyti, kad ši mote
ris, nors nemokėdama lietuvių 
kalbos, taip gražiai „integra
vosi" į lietuvių (daugiausia — 
žurnalistų) šeimas, kad ją pri
ėmė į geriausių savo draugų-

draugių skaičių. Ji buvo maž
daug 10 metų jaunesnė už sa
vo vyrą. 

J. Purickis buvo ir „Mūsų 
rytojaus" bendradarbis, ir 
man dažnokai tekdavo pas jį 
atsilankyti — ypač, kai jis 
pats negalėdavo įteikti redak
cijai savo rankraščių. 

Purickienės gyvenimą ap
kartino jos vyro netikėta mir
tis (1934) ir su ta mirtimi su
rištos problemos. Pirmiausia, 
kapinių Vytauto prospekte 
(dabar kapinės perkeltos į Pe
trašiūnus), katalikiški vadovai 
atsisakė priimti mirusįjį į šias 
kapines (jis anksčiau buvo ku
nigas). Draugams, ypač A. 
Bružui, reikėjo kreiptis į liu
teronus, kurie velionio kūną 
priėmė, bet reikėjo pakloti ne
mažai litų. 

Nors tuo metu buvau jau 
subrendęs bernas ir apie dau
gelį dalykų turėjau savo nuo
monę, bet J. Purickis man pa
liko gražų mandagumo ir to
lerancijos pavyzdį. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

NAUJI IR SENI VĖJAI 
„SLAVIC REVIEW 

PUSLAPIUOSE 
Viktoro Suvorovo knyga 

„Ledlaužis" (1988 m.) skelbė, 
jog Antrąjį pasaulinį karą pra
dėjo Hitleris prieš Staliną, nes 
Stalinas rengėsi pulti Hitlerį. 
Prieš šį teiginį išėjo recen
zentas 1999 m. numeryje, tarp 
kitko suniekindamas Vinco 
Krėvės - Mickevičiaus pokal
bius su Molotovu ir Dekana-

zovu, kaip pataikavimą Ame
rikai. Mat Molotovas ir Deka-
nazovas kalbėję apie Sovietų 
Sąjungos planuojamą karą 
prieš kapitalizmą Kitas re
cenzentas 1999 m. numeryje 
kritikuoja Eidinto. Žalio, Sen-
no knygą apie Lietuvą, kur 
tvirtinama, jog Vilnius yra is
torinė Lietuvos sostinė. Recen
zentui nesuprantamas šuolis 
iš Viduramžių i dabartį. Seni 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius wtth a hassie-free connecfion via 
Stockholm. When you>e ready to retum. you'll enjoy same-day trave! back to 
Chicago tnrougn our Copenhagen hub. hnd out what a worKj of dif'erence SAS 
can make for your next trip. Just cail your Trave! Agent or SAS at 1 -800-221-2350 
<y visit our vvebsite at www.se andinav.an net. 
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stabai sunkiai nuverčiami. 
Tačiau 1999 m. žiemos nu

meris, skirtas posovietinėms 
valstybėms, pripažįsta Lietu
vos didelę pažangą į demokra
tiją bei ekonominį savarankiš
kumą. Taigi tikriausias led
laužis istorijoje yra neginči
jama pažanga, kas ir yra Lie
tuvos valstybės laimėjimas. 

Saul ius Šimol iūnas 
Detroit, MI 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 1 d., antradienis 

Lietuvos Respublikos garbes konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, 
Jr (kairėje) ir Floridos 16-osios apygardos atstovas JAV Kongrese Mark 
A Foley Kalbėdamasis su autuvu M Foley, S. Balzekas atkreipė jo 
dėmesį į tai, kad Floridoje Kaušu lietuvių kilmes amerikiečių. Buvo kalba
masi apie Lietuvos siekį tapti NATO nare, apie bendradarbiavimo tarp 
Floridos valstijos ir Lietuvos verslo bei investicijų srityje reikiamybę ir 
galimybes. 

A. t A. 
STEFA VILŪNIENĖ 

Mirė 2000 m. liepos 29 d. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę Uko: sesuo Bronė Kazlauskienė su šeima; 

brolis Aleksas Kasparas su šeima; krikšto dukra Nijolė 
"Kalvaitienė su vyru Leonu, jų vaikai: Jonas, Dana su 
šeima, Petras, Andrius su žmona Diana ir kiti giminės 
Lietuvoje.' 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, 
Lietuvių Skaučių Seserijai, Putnamo seselių rėmėjams. 

A.a. Stefa buvo pašarvota pirmadienį, liepos 31 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 1 d. Iš 
laidojimo namų 9:00 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
a.a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: brolis, s esuo , krikšto dukra s u 
šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGĄ' a tm ink ime savo tes tamente 

Aukos 2000 m . s a u s i s — 2 0 0 0 m. l i e p a , 
„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS", 

L o s A n g e l e s s k y r i u s : 

Rimtauto Petraičio atm.: $200 —K. J. Petrauskai; $100— 
L.R. Polikaieiai, A.D. Polikaieiai, J. Talandis, G. R. Vitkai, G.R. Degėsiai, 
MI. Petokai, A Maleski, G. Kvedaras; $76—V.R. Baipiiai; $50—S.R. 
Lisauskai, R.R. Žemaitaičiai, G. Venckienė, AI. Sekai, V.V. Vilkai, J.D. 
Navickai, dr A. Devenis, V.St. Flediinskai, G.V. Radveniai, R. 
Anelauskaa, LA Venckai, G.S. Shukstos, V. Štokas, V. Anelauksas, 
EI. Vilksi,Z.B. Viskantos,D.Connell, A.V.Karaliai; —M.D.Sodeikos, 
AA Kudirkos; $SS—Dayton Hts. Staff Assoc; $30—R.D. Giedraičiai, 
V.D. Cerniai; $86—G.D. Moors, G. Gustaitė, VA. Variakojai, R.L. 
Pretkeliai, J.L. Lindsay, R.L. Ringiai; $20—B.M. Stancikai, L. 
Stadalninkienė, D L. Wallace, D. Tanaka; $10—V. Kazlauskienė, O. 
Sumantienė, B. Venckienė. 

a-a. Veronikos Andratūnienės atm.: $200—G. Kazlauskas; 
$100—Z. BrinkiS, J.D. Navickai; $56— J. Kennedy et ai; $60—G. 
Sirutienė, E.V. Radveniai, E.I. Vilkai, R. Šakienė, S. Stancikas, L.R 
Polikaieiai, Z.B Viskantos, J.A. Zmuidzinai, V.H. Vidugiriai, V. 
Baltusienė, V.R Saliamonai, G.Venckienė; $40—A.D. Polikaieiai, A 
Eisenhower. AA. Kudirkos, M.D. Sodeikos; $36—O. Vaiinienė; $30— 
L. Jarašunienė, V.St. Fledzinskai; $26—J. Ruksenienė, GJ.Laikiai, R.L 
Ringiai, G.D. Moors, V. Tuminienė, J. Vidžiūnas, N. Railaitė, J.S. 
AUswang; $20— A.A. Arbai, E.A. Belickai, B.M. Sancikai, L. 
Stadalninkienė, A. Audronienė, A. Valukonienė, J. Radvenienė, St. 
Adamonis; $15—1. Oksienė; $10—A.A. Vosyliai, O. Bernienė, S. 
Juškaitienė, O. Sumantienė, B. Venckienė, V. Kazlauskienė. 

a. a. Elenos Tniikauskienes atm.: $60—J.A. Zmuidzinai, AD. 
Polikaieiai; $30—J. Janionienė; $26—R.L. Ringiai, B.V. Veselkos, R.R. 
Kontrimai; $20—O.Bermenė, V.K. Bandziuliai, L Stadalninkienė, J. 
Narkevičius, D. Mitkienė; $10— I Medžiukas, B. Venckiene, M. Kairienė, 
L Oksienė, A.A. Vosyliai, V. Kazlauskienė; $5—E. Mikalonienė 

a s . Česlovo Norkaus atm. (papild.): $50—K G. Norkai. 
aa. dr. Juozo Gudausko atm: $26—V.K. Petrošiai. 
t a . Birutės 8korubskienes atm.: $60— V.B. Viskantos, $25— 

O. Vaiinienė 
a.a. Jono Valukonio atm. (papild.): $30—I.Bazienė. 
t a . Onos Jasiulionienes atrn^ B A. Seliukai, I. Bazienė 
t a . Juliaus Jodeles atnt^ $60—G A. Schukstos; $40—V.Sabienė; 

$26—R Svainauskas. 
t a , Jeannette Travis atm.: $25—R.R Kontrimai. 
t a . Kazimiero Černiausko atm.: $60—A Katilienė. 
aa. Juliaus RtuUnticio atm. (papild.): $25—H žmuidzinienė 
t a . Danutės Lembertlenės atm.: $70—AK Daukantai et ai; 

$30—O. Norkienė. 
Kito* aukos: $3,800—dr S. Kay; $2,500—J.D.Navickai; $2000— 

Lietuvių Tautiniai Namai; $1,060—RA. Nelsai; $700—A. V. Mikuckiai; 
$670—AI. Šėkai; $600—E. Butkienė, K. J. Petrauskai, San Francisko 
Lietuvių Bendruomene; $475—I. Raulinaitienė, L. Jarasionienė; $300— 
C.DNsvarette; $260—A Markevičius; $220—AE. Daukantai; $200— 
Los Angeles Birutietes, AA BliOdtiai, RRZemaitaitiai; $160—L. Leko, 
E. O'Connell, prel. A. Olšauskas, St. Korienė; $100— R L. Ringiai, G.D. 
Moors, J.A. Balsiai, A.B. Griciai, V. Lembertas, R.R. Kontrimai, G. 
Sirutienė, V.L Barkai, B.M. Stančikai, J. Jasiulionis ir A Ceikienė, R. 
Svainauskas, V Raulinaitienė, E. Dovydaitienė, V. J. Čekanauskai, J. 
L. Pupiai, E. JaraJunas, Los Angeles Vyčiai, L. M. Lekavich, Z. 
Rudvalienė, B. Lembergaitė, E. M. Ambraziunas, B. Šimkienė, S. J. 
Sula; $89—R. Vizgirdaitė, $76—B. Dtenkaitienė; $50—AI. Tumai, AD. 
Basiuliai, A PažiOrienė, B.E. Arai, M. Lembertienė, R. Šakienė, A.D. 
Vaičiūnai, V.C. Pazemėnai, I. Bazienė, A. N. Mitkevičiai, AL. Mažeikos, 
AJ. Avižieniai. V. Augus, J.A. Dancy, S. Skirmantas, AM. Yasaitis, 
Lithuanian Credit Union, J. Raulinaitis & K. Schneider, S. Abelkinė, 
AE. Grigaravičiai, R.R. Mason; $40—B. Jasaitienė; $35—S. Nyerges; 
$30—J.K. Rudzevičiai; $25—A. Valukonienė, G. Gudauskienė, S. 
Šakienė, R. DapSys, L. Stadalninkienė, D. Varnienė, A.V. Bruožiai, M. 
Petrulis, M. Šepikaitė, D. Karvelis, M R. Banioniai, A. MoSinskienė, 
J.G. Sadunai, B Prasaukskienė, A.A Žemaitaičiai. T. Weed; $20—A. 
Bajoras, J. Nastajus, F. Breimeris, G.M Janickai, I. Adomaitis, V.V. 
Lopatinskai, A VenckOniene, R. Novak, B G. Narbutai, $15—F.J. Jodka; 
$10—L. BaltrėnaiU, J. R. Karaliai, L Kisielius, V. Miller, kun. B. 
Kaunas, R. L. Urbonai; $6—A.O'Keefe; $3—R.Druktenis. 

Mirusiųjų šeimoms ir artimiesiems reiškiame užuojautą ir 
auoairdiiai dėkojame visiems aukotojams. 

JLfJL 
JOANA DAILIDIENĖ 

KUKTAITĖ 
Mirė 2000 m. liepos 29 d., sulaukusi 76 metų. 
Gyveno Crete, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Arvydas, marti Michele, anūkai 

Ashley ir Aras. 
Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 1 d., nuo 2 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už a.a. Joanos sielą. Po Mišių Velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, mart i , anūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
TEKLĖ ŽUKIENĖ 

INDRULYTĖ 
Mirė 2000 m. liepos 31 d., sulaukusi 90 metų. 
Gyveno Čikagoje. Gimė Latvijoje, Rygos mieste . 

Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Kristina, sūnus Kęstutis; anūkai: 

Gabriella, Erika, Paul, Laura; proanūkė Alyssa; svainė 
Aleksandra ir jos vyras Jonas Švarai bei jų vaikai su 
šeimomis; Lietuvoje sesuo Valė Indrulytė, giminaites Vida 
Abaravičiūtė ir Aldona Lelingienė; pusseserė Anė 
Barzdžiuvienė su šeima Toronto, Kanada. 

A.a. Teklė buvo lietuvių skaučių draugovės įkūrėja 
Rygoje. Grįžusi į Lietuvą, priklausė Lietuvos Skaučių 
Seserijai, o Amerikoje buvo labai aktyvi Lietuvių Skaučių 
Seserijos narė. 

Velionė Teklė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 2 d. 
nuo 5 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave., o ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d. — Petkus 
Marąuette. Po trumpų maldų, 9 v.r. Velionė bus nulydėta 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. 
Teklė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: duktė, sūnus , anūkai , s e s u o i r k i t i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A. t A. 

REGINA MATUlJBTVn[ČIŪTĖ 
SRIUBIENĖ 

Mirė 2000 m. birželio 20 d. Michigan City, IN. 
Palaidota Greenwood kapinėse, Michigan City, IN. 

Staigi liga išplėšė Reginą iš mūsų tarpo. Mūsų šeima 
ir visi kas ją pažino, palikome giliame liūdesyje. 

Dėkojame Beverly Shores, IN, Šv. Onos parapijos 
kunigui E. McKenna už Velionės lankymą ligoninėje 
ir gedulingas šv. Mišias. 

Nuoširdus ačiū Rimui Karnavičiui už giedojimą ir 
Vytautui Kamantui už skaitinius ir specialias maldas 
Mišių metu. 
Dėkojame karsto nešėjams: Algimantui Karnavičiui, 
Broniui Mačiukevičiui, Vytautui Mikūnui, Vytui 
Vienužiui. Egidijui Vitkauskui ir Sauliui Vitkauskui. 

Dėkojame visiems už gausų dalyvavimą atsisveikinime 
laidotuvių namuose ir šv. Mišiose, palydint Velionę i 
Amžinybę. 
Ačiū visiems atsisveikinimo kalbėtojams, jautriai 
pasidalinusiais savo atsiminimais apie Reginą. 
Dėkojame visiems už nuoširdžias užuojautas , 
pareikštas žodžiu, raštu ir spaudoje. 

Dėkojame už gėles ir visiems aukojusiems šv. 
Mišioms, Almos fondui ir kitoms l ietuviškoms 
organizacijoms. 

Ypatingai dėkojame pusseserėms Janinai Vienužienei 
ir Laimai Vitkauskienei už kasdienini Reginos lankymą 
ir budėjimą prie jos ligoninėje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir draugams 
už paguodą mūsų šeimos skaudžioje netekties 
valandoje. 

Liūdi: vyras Balys Sriubas, duktė Živi lė , 
sūnus Audrius ir marti Loreta; s e s u o Ange lė ir 
svainis Albinas Karniai. 

http://www.se


DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 1 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

JAV LB Vidur io v a k a r ų 
a p y g a r d a , jos valdyba ir apy
linkes ruošia Hnksmą..geguži-
nę rugpjūčio 13 d., sekmadie
nį. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje. Lietuviškų pa
tiekalų pietūs. ..laimes šuli
nys" - laimikių t raukimas ir 
smagi muzika laukia visų. 

„DRAUGE" MATUOS 
DIABETĄ 

Kadangi „Draugo" geguži
nės metu Cook County ligo
nines diabeto matavimo apa
ratas buvo sugedęs, ligonines 
gydytojai ir seselės maloniai 
sutiko į .,Draugą" atvykti dar 
karta ir padėti žmonėms pasi
tikrinti cukraus kiekį krau-
juje. Šį penktadienį, rugpjūčio 
4 d., ..Draugo" administraci
jos patalpose Cook County gai
lestingosios seselės diabetą 
tikrins nuo 1 iki 4 vai.p.p. Pa
sinaudokite šia nemokama ir 
reikalinga paslauga! 

V y t a u t o Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ė s n a m u o s e š. m. 
rugpjūčio 6 d. 12 vai., sekma
dienį, rengiama vasaros gegu
žinė. Bus „apsauga" nuo lie
taus, karšto ir šalto oro, įvai
rus maistas, lietuviškas atgai
vos baras, „laimes šulinys" ir 
kiti įvairumai, grojant rink
tinės orkestrui. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

Vyresniųjų l ie tuv ių cent
r e „Seklyčioje" rugpjūčio 2 
d„ trečiadienį. 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė, kurioje 
matysime dešimt įdomių vie
tovių, kur amerikiečiai pasi
renka praleisti atostogas. Ti
kime, kad ir mums. trečiadie
nio popiečių lankytojams, bus 
įdomu, sėdint prie ekrano, 
„pasivažinėti" drauge su jais. 
Kviečiame atvykti, pasimatyti 
su draugais ir praleisti popie
tę vėsinamoje „Seklyčioje". Iki 
malonaus pasimatymo! 

Šventes organizatoriai ir svečiai „Draugo leidėjų valdybos pirmininke, 
Marija Remiene. kun. Remigijus Gaidys. MIC. t marijonų provincijolas 
kun. Donald Petraitis. MIC. ir .Draugo*' vyr. redaktore Danute Bindokie-
ne. 

Vaikų piešinių konkurso nugalėtojai 

SEKMADIENIO 
AKIMIRKOS 

ir organizatoriai. 

ŠVENTĖS 

„Labiausiai žmones linksminosi ir siūbavo pagal mūsų grojamą valsą Tėviškes laukuos", jiems patiko ir 'Lai
mink žemaitį', o ypač polkutes". - sakė „Tėviškes kapelos vadovė Stase Jagminiene. Nuotraukoje iš kaires: Her
kulis Strolia. Leonidas Ragas. Alfonsas Seniūnas. Stasė Jagminiene, Vytautas Jagminas. Jūra Bakaitienė, Vi
lius Mikaitis. Gintaras Juknvs 

P i r m ą kartą geguž inės 
„ L a i m ė s šu l in iui" vadovavo 
Rita Šakenienė . Dėkodama už 
pasitikėjimą, ji pranešė, kad 
šiais meta is pardavė milžiniš
ką kiekį bilietų. Tie, kurie sa
vo laimikių da r neatsiėmė, ga
li tai padaryt i pasiskaitę 
„Draugą" artimiausiomis die 
n o m i s i r p a s i t i k r i n ę n u m e r i u s . Pakviestas klounas iš pripūstų balionų darė įvairiausius gyvuliukus 

Aušra Buzenaitė — Jeno mokyklė
lės moksleivė. Mok kielėje ji groja 
kanklėmis, o ją mc:e kanklių mo
kytojos Daiva Kimtte ir Irma Wat-
son 

..Svajos" šokių grupė, vadovaujama Ligijos Tautkuvienės, šoko rumbą „Jaunyste". „Rylio" ir čia-cia junginį, pa
vadintą „Visko po truputį.". 

Dainavo Meno mo- /kielės dėstytoja Loreta Umbrasiene su sūnumi Linu, 
kuris taip pat šoke u šokių grupe ...Svaja". 

Valent inas Krumplis , 
„Draugo" ad: inistratorius, 
džiaugdamasis. kad oras 
„Draugui" nes gadino šven
tės, sakė, jog j( manymu, ge
gužinė labai gi žiai praėjo -
buvo daug d a / k ų suaugu
siems ir ypač v kams - buvo 
arkliukai, klot. as ir 1.1. V. 
Krumplis sak. kad tokia 
šventė padeda - (artinti vieną 
lietuvį su kitu. 

Mažasis piešėjas piešė savo šeir 

Joe Kulio dėka gegužinėje dalyvavo 
Cook County Sherif. Cook County 
Forest Preserve pareigūnai. Jie at
sivedė ir šunų. 

~W1 

Trys barzdočiai: Stanislovas Tautkus, „Draugo" administratorius Valen
tinas Krumplis ir visų šių nuotraukų autorius Jonas Kuprys 

Vi l t * Baliutavioiite dalyvavo vaikų 
piešimo konkurse 

'. ' gūžinės dalyviai k!. -i ir pritarė dainuojantiems muzikantam 

Veiklusis Joe K; 
Cook County Fon 
t. marijonų prnvi 
penktas sveria-

i gegužine atsiuntė ne tik Cook County ligonines daktarus. U-l ir C<x>k County Sherif bei 
Preserve pareigūnus. Jie puikiai reguliavo mašinų judėjimą Nuotraukoje trečias iš kams 
io!:is kun Donald Petraitis, ketvirtas Cook County ligonines pareigūnas Joe Kuly* n 
Lietuvos kun Remigijus (laidys. MIC 
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