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JAV l ietuvių ir Seimo 
komisija tęsia darbą 

P a r t i j o s r a g i n a m o s r e m t i 
L i e t u v o s n a r y s t ė s NATO 

siekius 
Vi ln ius , rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Šeštadienio popietę 
Seime posėdžiavusi Lietuvos 
parlamentarų ir JAV Lietuvių 
bendruomenės atstovų komisi
ja priėmė nutarimą, kuriame 
Seimo rinkimuose dalyvau
jančios politinės partijos ragi
namos išlaikyti paramą 
„svarbiausiam Lietuvos užsie
nio politikos tikslui — NATO 
narystės siekiui". 

Komisija tai pat ragina Lie
tuvos vyriausybe nuosekliai 
vykdyti finansinius įsiparei
gojimus stiprinant krašto gy
nybą bei įgyvendinant pasi
rengimo narystei NATO prog
ramas. 

Lietuvos visuomenė, savo 
ruožtu, raginama aktyviau 
pritarti narystei NATO, nes 
tai yra „pigiausia ir geriausia 
Lietuvos saugumo garantija, 
kuri atvers kelius Lietuvos 
ekonomikos plėtrai ir gerovei 
demokratinėje visuomenėje". 

Lietuvos Seimui komisijoje 
atstovauja modernusis krikš
čionis demokratas Feliksas 
Palubinskas, LDDP vadas 
Česlovas Juršėnas, Centro są
jungos vadovas Romualdas 
Ozolas, vienas konservatorių 
vadovų Jurgis Razma ir So
cialdemokratų partijos garbės 
pirmininkas Aloyzas Sakalas. 

JAV LB atstovauja Liuda 
Rugienienė, Regina Narušie-
nė, Dalia Puškorienė ir Vytau
tas Vidugiris. 

Užsienio l i e tuv ius 
j a u d i n a d v i g u b o s 

p i l ie tybės p r o b l e m a 

šeštadienį Seime aptarė dvi
gubos pilietybės problemą. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis supažin
dino komisijos narius su Pilie
tybės įstatymo pataisomis, ku
rias rengia prezidento pa
tarėjo teisės klausimams 
Armano Abromavičiaus vado
vaujama komisija. 

Parengtos pataisos iš esmės 
keistų Lietuvos pilietybės ne
tekimo principą. Pagal dabar 
galiojančius įstatymus, asme
nys, įgiję kitos valstybės pilie
tybę, turi atsisakyti Lietuvos 
pilietybės. Pataisomis siekia
ma panaikinti šį reikalavimą. 
Šios pataisos pirmiausia tu
rėtų įtakos vadinamosios nau
josios bangos emigrantams lie
tuviams, kurių ypač daug per 
pastaruosius metus išvyko gy
venti į JAV. 

„Kodėl mes automatiškai tu
rime išbraukti kelis šimtus 
tūkstančių asmenų iš mūsų 
piliečių?", retoriškai klausė 
vienas iš komisijos pirmi
ninkų, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Feliksas Palubins
kas. 

Tiksliai nėra žinoma, kiek • 
asmenų per pastarąjį dešimt
metį išvyko į užsienį ir ten 
pasiliko gyventi. 

Č. Juršėnas atkreipė dėmesį 
į tai, jog pataisos gali prieš
tarauti dabar galiojančiam 
12-ajam Konstitucijos straips
niui, kuris sako, jog „išskyrus 
įstatymo nųmajytųs atskirus., 
atvejus, niekas negali būti 
kartu Lietuvos Respublikos ir 
kitos valstybės pilietis". Č. 
Juršėnas abejojo, jog „keli 
šimtai tūkstančių" gali būti 
atskiras atvejis. 

Nuotr.: Grėsminga žemes nuošliauža suardė du ant kalvos SU>T< 
liūs. Vienas jų nugarmėjo žemyn, kito didžioji dalis — liko kyboti ant šlaito. 

Žemės nuošliauža sugriovė 
„Dvarčionių keramikos" 

sandėlius 

ius „Dvarčionių keramikos* produkcijos sande-
Gcdimioo ŽUiuko (Elta): 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Didžiulė žemės nuo
šliauža Vilniaus pakraštyje 
sugriovė didžiausios Baltijos 
valstybėse keraminių plytelių 
gamintojos „Dvarčionių kera
mika" sandėlius ir sutrikdė 
bendrovės darbą. Įvykio metu 
žmonės nenukentėjo. 

Pirminiais duomenimis, 
įmonei padaryta dešimtys mi
lijonų litų nuostolių. Vien pro
dukcijos sugadinta už 4 milijo
nus litų. 

„Dvarčionių keramikos" per
sonalo skyriaus viršininkė 
Liudmila Suboč sakė, jog 
bendrovės turtas nuo stichinių 
nelaimių apdraustas nebuvo. 

Didžiausias „Dvarčionių ke

ramikos" akcijų paketas (21 
proc.) priklauso bendrovei 
„Iberian Ceramics Ltd.". 
„Dvarčionių keramikos" vado
vui Juozui Raišeliui priklauso 
18 proc. įmonės akcijų, inves
ticijų fondui „Baltic Fund Se-
curities" — 11 proc . bankui 
„Bank of Bermuda" — 14 proc. 

Bendrovėje dirba apie 400 
žmonių. Jos akcijos yra Na
cionalinės vertybinių popierių 
biržos Einamajame prekybos 
sąraše. Vertybinių popierių 
rinka šeštadienį nes&eagavo į 
„Dvarčionių keramikos" nelai
mę — bendrovės akcijomis 
neprekiauta, jų kaina nepaki
to. 

Nelaimė įvyko, kai Kera-
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Seimo ir JAV LB atstovai 

Naujosios politikos" skelbėjai 
kritikuoja vienas kitą 

Vilnius , rugpjūčio 11 d. čias partijas suvilioja griebtis 

Įvykiai Kaune kelia nerimą 
valstybės pareigūnams 

(BNS) — Liberalų sąjunga 
(LLS) nepritaria Naujosios są
jungos mėginimams „rinkėjus 
paversti teisėjais", sakoma 
rugpjūčio 11 d. išplatintame 
LLS pareiškime spaudai. 

Praėjusią savaitę Naujoji 
sąjunga (NS, socialliberalai) 
pradėjo platinti „pilietines an
ketas", kuriose prašoma rin
kėjų nurodyti pavardes asme
nų, kaltų dėl Lietuvos ūkio 
problemų. 

„Sąskaitų su politiniais 
priešininkais suvedinėjimas, 
nevengiant naudoti netgi ta
riamai teisines normas, bū
dingas kadenciją baigiančiai 
konservatorių valdančiajai 
daugumai. Artėjantys rinki
mai naujas valdžios siekian-

* Lie tuvos d a r b i n i n k u 
są junga (LDSi Seime rinki
muose rems buvusio premjero 
Gedimino Vagnoriaus vado
vaujamus nuosaikiuosius kon
servatorius (NES). Birželį per 
NKS steigiamąją konferenciją 
nuosaikieji konservatoriai 
įvardijo LDS kaip savo politi
ne partiją. Seimo rinkimuose 
ketina dalyvauti ir LDS prezi
dente Aldona Balsienė. LDS 
nariai savo apsisprendimą 
remti G. Vagnoriaus NKS aiš
kino tuo. kad G. Vagnoriui 
1996-1999 m. vadovaujant 
Lietuvos vyriausybei, vyko re
formos. ..buvo nors ir nedaug, 
bet didinami atlyginimai ir 
pensijos, mokytojų atlygini
mai, pavyko stabilizuoti Lietu
vos finansine situaciją po 
LDDP valdymo ir bankų griū
ties". BNS. 

senų metodų ir politinius prie
šininkus bandyti nugalėti jų 
klaidomis, bet ne savo idėjo
mis", sakoma LLS pareiškime. 

Liberalai taip pat kritikuoja 
NS bendradarbiavimą su ra
dikalais. „Lietuvoje jau ir taip 
nemaža kraštutines pažiūras 
deklaruojančių veikėjų, kurie 
nerimą turėtų kelti ne Vaka
rams, bet Lietuvos piliečiams, 
ir bet kokios Naujosios sąjun
gos bei kitų partijų derybos su 
jais kelia dar didesnę suirutę 
valstybėje", sakoma pareiški
me. 

Kaip žinoma, po kovą įvy
kusių savivaldybių tarybų rin
kimų Kauno mieste NS suda
rė koaliciją su ekstremistine 
laikoma Lietuvos laisvės są
junga, kurios vadas Vytautas 
Šustauskas išrinktas Kauno 
meru. Neseniai NS susitarė su 
V. Šustausku, pagarsėjusiu 
antisemitiniais pareiškimais, 
nekonkuruoti su juo Seimo 
rinkimuose vienmandatėje 
apygardoje Kaune. 

NS atstovaujanti Šiaulių 
mere Vida Stasiūnaitė praėju
sią savaitę nesibodėjo kalbėti 
pikete, kariame dalyvavo Na-
cionalsocialines partijos na
riai. 

LLS rinkimų štabo vadovas 
Artūras Zuokas sakė, kad pa
reikšta kritika neužkerta ke
lio bendradarbiavimui su 
Naująja sąjunga. A. Zuokas 
pabrėžė, kad liberalai žiūri į 
ateitį, ne į praeit). 

Pareiškime liberalai kviečia 
visas rinkimuose į Seimą daly
vaujančias partijas kalbėti ne 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Premjeras Andrius 
Kubilius ir vidaus reikalų mi
nistras Česlovas Blažys šešta
dienį aptarė pastaruoju metu 
smarkiai pablogėjusią krimi
nogeninę padėtį Kaune. 

Kaip pranešė premjero at
stovas spaudai Audrius Bačiu
lis, vidaus reikalų ministras 
informavo premjerą apie pre
kybos centro „Senukai" ketu
rių apsaugos darbuotojų nu
žudymo penktadienio naktį ty
rimą. Anot Č. Blažio, pareigū
nų nuomone, šių nužudymų 
negalima sieti su kitomis šią 
savaitę Kaune įvykdytomis 
žntogžudystėmis. 

Praėjusį sekmadienį Kaune 
buvo nušautas 58 metų kau
nietis Vladas Naudžius, pre
kiavęs maisto produktais tur
gavietėje prie parduotuvės 
„Iki Girstupis". Ketvirtadienio 
naktį netoli savo namų nu
šautas „Dali" parduotuvių 
tinklo direktorius 34 metų 
Laimutis Valerta. 

Pasak k* Bačiulio, vidaus 
reikalų ministras pabrėžė, 
kad kadaise Kaune garsėju
sios nusikaltėlių gaujos dabar 
yra smarkiai išblaškytos, buvę 
jų nariai mėgina legalizuoti 
savo verslą. Anot ministro, ne
atmetama prielaida, kad pas
taruosius nužudymus įvykdė 
nusikaltėlių .jaunimas", „au
toritetų" nepripažįstantys ir 
norintys įsitvirtinti nusikaltė
liai. ^ ^ ^ _ _ 

apie tai. kas buvo. o apie tai. 
ką partijos galėtų padaryti, 
kad praeities klaidos nesikar-
totų. 

Kalbėdamas apie nužudy
mo „Senukuose" tyrimą, C. 
Blažys pranešė, kad tiriamos 
įvairios prielaidos - bandymo 
įbauginti bendrovę, keršto, 
bandymo atbaidyti galimus in
vestuotojus. Č. Blažys pabrė
žė, kad nužudymo „braižas" 
rodo nusikaltėlį ar nusikal
tėlius buvus profesionalais. 

Premjeras A. Kubilius paža
dėjo ministrui visokeriopą pa
ramą t ir iant bylą. 

Tuo ta rpu Algirdo Brazaus
ko socialdemokratinė koalicija 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų, ragindama pareika
lauti asmeninės atsakomybės 
iš premjero, teisėtvarkos bei 
teisėsaugos organų vadovų, 
užtikrinant Lietuvos žmonių 
saugumą. 

Šeštadienį paskelbtame pa
reiškime, kurį pasirašė LDDP 
parlamentaras Gediminas 
Kirkilas, teigiama, kad social
demokratinė koalicija yra la
bai susirūpinusi sparčiai au
gančiu nusikalstamumu, pa
dažnėjusiais „rezonansiniais" 
nusikaltimais bei žmogžudys
tėmis. Pasak pareiškimo, ypač 

mikų gatvėje esančioje AB 
„Dvarčionių keramika" terito
rijoje slinkdama žemės nuo
šliauža suardė ir nusinešė ant 
kalvos šlaito stovėjusius du 
laikinus produkcijos sandė
lius. Kaip sakė bendrovės pre
zidento padėjėjas Edvinas 
Paulauskas, nuošliauža taip 
pat pažeidė įmonės komunika
cijas, vandentieki, Šilumos li
nijas. 

Darbo saugos sumetimais 
sustabdyta viena įmonės ga
mybos linija, yra iškilęs pavo
jus gamybiniam pastatui . Ant
ra gamybos linjja dabar yra 
remontuojama. 

Apie 10 vai. vakaro bend
rovės apsaugos darbuotojas 
pamatė, kaip virsta sandėlis ir 
išgirdo garsų traškėjimą — 
slenkanti nuošliauža išvertė 
medžius. 

Į įvykio vietą buvo atvykę 
geodezijos specialistai. Jų ver
tinimu, tai viena didžiausių ar 
net didžiausia užregistruota 
žemės nuošliauža Lietuvoje. 
Pirminiais vertinimais, nu
slinko apie 80,000 kubinių 
metrų žemės. 

* Badaujantys bankru
tuojančios Kauno bendro
vės „Inkaro avalynė" darbi
ninkai paskelbė pareiškimą, 
kuriame teigia, kad yra pasi
ryžę badauti „iki mirties", ir 
medikų pagalba jiems nerei
kalinga. Kaip sakė Kauno 
greitosios medicinos pagalbos 
stoties pamainos vyresnioji 
gydytoja, medikų paslaugų at
sisakė visi šeši badaujantieji. 
„Mūsų gyvybė - vyriausybės 
rankose", rašoma pareiškime. 
Tačiau medikai ir toliau kas-

Lietuvoje sulaikytas 
tarptautinis teroristas 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto I 
apylinkės teismas šeštadienį 
leido 18 parų suimti turką, 
kurio keletas užsienio valsty
bių ieškojo už narkotikų kont
rabandą. 

38 metų Ali Ay, atskridus) iš 
Stokholmo su Švedijos piliečio 
pasu, penktadienį sulaikė Vil
niaus oro uosto pasienio kont
rolės punkto pasieniečiai. Su
laikytasis įtariamas teroriz
mu, narkotikų kontrabanda 
stambiu mastu ir pinigų 
„plovimu". 

Lietuvos teismas Ali Ay lei
do suimti, remdamasis tuo, 
kad yra paskelbta jo tarptau
tinė paieška.ir Turkija prašo jį 
išduoti. 

Ali Ay dalyvavo teismo po
sėdyje ir prašė neskirti j a m 
suėmimo. Turkas teigė, kad 
jis yra sulaikytas už nusikal
timą, už kurį Švedyos teismas 
j am skyrė bausmę, i r j is ją j au 
atlikęs. Tačiau teismas bylos 
medžiagoje rado duomenų, 
duodančių pagrindo manyti, 
jog Ali Ay yra padaręs nusi
kaltimų j au po minėtos 
bausmės atlikimo. Dalyvau
jant vertėjui, Ali Ay su teisėju 
kalbėjosi angliškai. 

Laikinoji Lietuvos J n t e r -
poVo" nacionalinio biuro vyres
nioji komisarė Asta Narkū-
naitė sakė, kad, sprendžiant iš 
Turkijos teisėsaugininkų pra
nešimų, sulaikytasis yra vie
nas stambiausių Turkijos nar-

Holivudo aktorius nusikaltėlius 
sutapatino su lietuviais 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. goję pasirodžiusiame savaiti-
(BNS) — Šiuo metu geriausiai 
atlyginamas Holivudo akto
rius Mel Gibson lietuvius su
tapatino su nusikaltėliais. 

„įsivaizduokite, atsikėlęs 
vieną rytą Los Angeles jūs 
pamatote paplūdimiu šliau
žiančius golfo lazdomis ap
siginklavusius aštriadančius 
lietuvius, kurie nori ištaškyti 
jūsų smegenis. Ką jūs dary
tumėte? Tai — savigynos prie
žastis", liepos mėnesio pabai-

kotikų verslininkų. Turkijoje 
Ali Ay gresia 36 metai ka
lėjimo. „Interpol'o" duome
nimis, Ali Ay priklauso vienai 
iš pagrindinių grupuočių, ku
rios Turkijoje verčiasi heroino 
prekyba. 

Turkijos teisėsaugininkai 
penktadienį informavo Lietu
vos „Interp'o" įstaigą, kad ofi
cialiai prašys išduoti Ali Ay ir 
Lietuvos pareigūnų prašo lai
kyti jį suimtą. 

„Jis bus laikomas Lietuvoje 
tol, kol jo neišsiveš Turkijos 
pareigūnai", sakė A. Narkū-
naitė. 

Leidimą Ali Ay areštui Tur
kijos pareigūnai yra išdavę 
dar 1992 metais Istambule. 

Pasak komisares A. Nar-
kūnaitės, sulaikyti Ali Ay 
prašo ir Italijos teisėsaugi
ninkai. Italijos pareigūnai pa
reiškė norą teisti sulaikytąjį 
pagal savo įstatymas už nusi
kal t imus, susijusius su preky
ba narkotikais. Dei prekybos 
heroinu jo taip pat .esko Vo
kietijos ir Olandijos teisėsau
ga. 

Dėl Ali Ay perdavimo už
sienio valstybei spręs Vilniaus 
apygardos teismas. 

Asmens kratos metu pas 
sulaikytąjį pareigūnai rado 
11,600 Švedijos kronų ir as
meninio naudojimo daiktus. 
Ali Ay pareigūnams aiškino, 
kad į Lietuvą atvyko turizmo 
tikslais ir čia viešėti ketino 3 
dienas. 

motojo nedėmesingumo, ta
čiau tyrimo metu versija dar 
gali visiškai pasikeisti", sakė 
pareigūnas. 

* Buvus io bendrovės 
„Mažeikių nafta" vadovo 
Gedimino Kiesaus* žmona Al-
vyra pati ėmėsi ieškoti pa
grobto vyro, sūnaus ir jų vai
ruotojo. A. Kiesienė per spau-

rios išsekusios moterys buvo 
paguldytos į ligoninę. 

* Pirmadienio popiete 
La tvyos pajūryje, netoli Sa-

apgailėtina tai, kad konservą- lacgrivos miesto, nelaimę paty-
torių ir krikščionių demokratų rė autobusas, vykęs tarptauti-

dą kreipėsi į Lietuvos žmones, 
dien po tris kar tus lankys ba- prašydama atsiliepti ką nors į į į j į j j 
dautojus, ir, jei „kam nors at- žinančius apie tryų mažei-
sitiks labai blogai, jam nebus kiškių pagrobimą. Asmenims, 
leista numirti". „Inkaro avaly- suteikusiems vertingos infor-
nės" darbuotojai, daugiau kaip macuos, žadama atsilyginti, 
metus negaunantys atlygini- Kaip pranešė „Lietuvos rytas", 
mų, badauti pradėjo rugpjūčio A. Kiesienė taip pat kreipėsi 
1 d. Pirmąją savaitę badavo pagalbos į ekstrasensą, Kai-
10 žmonių, tačiau vėliau ketu- šiadorių rajono gyventoją Ze-

niame pramogų žurnale pa
reiškė M. Gibson. 

Šeštadienį dienraštis „Lietu
vos rytas" rašo, kad šis 44 
metų žvaigždės interviu apie 
karą pasirodė 1.3 mln. eg
zempliorių tiražu JAV lei
džiamo „Entertainment Week-
ly" internetinėje svetainėje. 

Tikėdamas, kad M. Gibson 
juokauja, laišką aktoriaus met
raštininkui nusiuntė Lietuvos 
ambasados Vašingtone spau
dos a tašė Rolandas Kačins
kas. J i s laiške prašo perduoti 
M. Gibson, kad „lietuviai yra 
taikos žmonės", o jų dantys 
„nėra tokie aštrūs", ir paprašė 
priimti „ištiestą taikos ranką". 
R. Kačinskas taip pat pak
vietė M. Gibson arba jo at
stovą apsilankyti Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone ir aps
varstyti taikos susitarimą. 
Kaip geros valios ženklą am-

pažadėjo aktoriui 
lietuviško 

vyriausybė nesugeba užtikrin
ti deramo teisėtvarkos organų 
finansavimo. „Mes pareiškia
me, kad už visą šią padėtį yra 
atsakinga dabart inė valdžia, 
daugiausia vyriausybė ir val
dančioji dauguma, nesugeban
ti garbingai užbaigti savo ka
dencijos", teigia socialdemok
ratinė koalicija, kurią sudaro 
LDDP. Socialdemokratų parti
ja. Naujoji demokratija bei 
Lietuvos rusų sąjunga. 

niu maršrutu Vilnius-Ryga-
Talinas. „Autobusas nuvažia
vo nuo kelio ir nusirito iki na
mo, stovėjusio kelio pakraš
tyje", teigė Latvijos policijos 
pareigūnas. Nelaimės metu 
žuvo autobuso vairuotojas lie
tuvis, gimęs 1939 metais, taip 
pat buvo sužeisti penki kelei
viai. Autobusu važiavo maž
daug 40 keleivių. „Po pirminio 
avarijos aplinkybių įvertinimo 
manoma, jog ji įvyko dėl vai-

noną Vaitonį. J is , praėjus pa 
rai po pagrobimo, A. Kiesienei 
sakė, jog mažeikiškiai tebėra 
gyvi. Tas pačias paguodžian
čias žinias ekstrasensas pa
kartojo ir per kitą pokalbį, 
įvykusį liepos 9 dieną. Tačiau 
ekstrasensas vėliau teigė, kad 
liepos 10-oji dviem įkaitams 
buvo lemtinga, o vairuotojui 
— liepos 9-oji. Šio ekstrasenso 
manymu, dviejų nužudytųjų 
reikia ieškoti vandenyje, o 
trečiojo — užkasto žemėje. Ne
paisant visų teisėtvarkos pa
reigūnų pastangų, G. Kiesus, 
jo sūnus Valdas bei asmeninis 
vairuotojas Alfonsas Galminas 
iki šiol nerasti. <B\S. 

įteikti geriausio 
alaus dėžę. 

Tačiau nei M. Gibson, nei jo 
metraš t in inkas į Lietuvos am
basados kreipimąsi neatsilie
pė. 

„Lietuvos ryto" duomenimis. 
aktoriaus atstovai Holivude 
sulaukė ir daugiau nepasiten
kinimo laiškų, daugiausiai — 
iš Amerikoje gyvenančių lietu
vių ir lietuvių kilmės ameri
kiečių. 

Už vaidmenį filme „Patrio
tas" aktoriui buvo sumokėta 
25 mln. JAV7 dolerių — di
džiausias atlyginimas per visą 
kinematografijos istoriją. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 15 d.: Svč M Marijos 

dangun ėmimas (2oline). Arvilas, Na
poleonas (Napalys). Marija. Ruplė, 
Sigitas. Utenis, Visvilas, Vydenė. 

Rugpjūčio 16 d.: Sv. Steponas 
Vengras; Alvitą, Butvydas, Grasilda. 
Jokimas. Rokas, Steponas, ftarune. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ODOS VĖŽYS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Odos vėžys yra didysis pavo
jus besisaulinantiems ir tas 
pavojus čia. Amerikoje, vis 
didėja taip. kad dabar gyveną 
vienas iš kiekvieno penkių su
silauks odos vėžio kada nors 
savo gyvenime. Gerai, kad yra 
dar ir gera žinia, kad odos vė
tys beveik visada esti išgy
domas, jei anksti susekamas. 
Nelaime, kad viena odos vėžio 
rūšis — melanoma — dabar 
dažnėja greičiau už bet kokį 
kitokį vėžį ir anksti nesusekta 
yra mirtina, nežiūrint, kad ir 
stropiausio gydymo. 

Trejopos rūšies odos 
vėžiai 

Trys didieji odos vėžiai yra 
Basai Cell Careinoma, Squa-
tnous Cell Careinoma ir Mela
noma. Pirmos dvi odos vėžio 
rūšys dažniausiai atsiranda 
ant reguliariai saulinamos 
odos, kaip veido, plaštakų vir
šaus ir ausų. Didžiausias odos 
vėžio pavojus gresia ilgai sau
lėje esantiems, kaip ūkinin
kai, sodų prižiūrėtojai, staty
boje ir greitkelyje dirbantieji. 

Visai kitas vietas mėgsta 
pavojingiausias odos vėžys — 
melanoma. Jis mėgsta saulės 
reguliariai nepasiekiamas vie
tas. Ji dažniau aplanko na
muose besitriūsiančius ir tik 
retai, bet stipriai saulėje įde
gančius savaitgaliais ar atos
togaujant. Nepamirština, kad 
iki 15 metų vaikai, kurių ne
apsaugotą odą saulė glamo
nėja, kai jie suauga, pas to
kius melanoma mieliau sve
čiuojasi. 

Kokie yra odos vėžio 
; ženklai? 

Šio krašto odos ligų akade
mija pataria visiems regulia
riai tikrinti savo odą. Tas reiš
kia apžiūrėjimą visos kūno 
odos, įskaitant nugarą, galvos 
odą, pėdų padus, tarpupirš
čius" ir plaštakas. Jei turimas 
apgamas (mole) keičia dydį, 
spalvą, formą ir paviršių ar 
naujas apgamas pasirodo ir 
bet kaip neįprastai oda pakin
ta — ne pėsčias, bet ristele 
nubėk pas savo gydytoją. 

Kas privilioja odon vėžį? 

Šie šešeriopi negerumai arti
na vėžį odon: 

1. pakartotinai stiprus kaiti-
nimasis saulėje, ypač kai spin
duliai atsimuša nuo sniego ar 
vandens; 

2. nudegimas saulėje, ypač 
pūsles sukėlęs nudegimas vai
kystėje; 

3. kai kurių ligų, ypač pso-
riasis gydymui vartojimas 
smalos turinčių tepalų per il
gesnį laiką; 

4. suteršus odą organiniu ar
seniku, kurio yra vabzdžius 
naikinančiuose skysčiuose ir 
kituose chemikaluose; 

5. nuo vėžio gydant radiacija 
ar per kraują. 

Priedui čia dar savo atlieka 
prigimtis. Jei turi artimą gi
minę, mirusį nuo melanomos 
ar turėjusį arti vėžiškumo 
odos dėmes — gali turėti di
desnį pavojų susirgti odos vė
žiu. Taip pat toks pavojus di
dėja turinčiam strazdenas ar 
sunkiai įdegančius odos plė-
mus. ar jau kartą turėjusiam 
odos vėžį, kuris gali kartotis. 

Kas mažina pavojų 
susirgti odos vėžiu? 

Blogiausiu atveju, odos vė
žys gali nuėsti dalį nosies, au
sies ar žando. Todėl apsauga 
nuo jo yra svarbiausia pastan
ga. Šiaip šešeropai saugoki
mės odos vėžio; 

1. venk saulės, ypač tarp 10 
ir 4 valandos, kada ji gi stip
riausia; 

2. dėvėk saulės akinius ir 
apsaugančią dangą: plačia
brylę skrybėlę, saugančią vei
dą ir ausis, ilgarankovius 
marškinius ir tankaus audimo 
kelnes; 

3. jei negali išvengti saulės, 
tepkis kremu UVA ir UVB 
kasdien, turinčio apsaugą 
(SPF) bent 15 stiprumo, net ir 
tada, kai debesuota; 

4. būk atsargus, ypač esant 
ant smėlio, sniego, vandens ar 
aukštumoje; 

5. venk dirbtinio saulinimo-
si, lempų ar palapinių; 

6. saugok vaikus nuo saulės 
— kepurės, rūbai ir pavėsis, o, 
jei negalima išvengti saulės, 
naudok tinkamą kremą. Per
spėk vyresnius vaikus apie 
saulėje nudegimo pavojų. 

Kai apgamas virsta 
melanoma 

Li thuanian Mercy Lifl ir C h r i s t i a n Rtlief Services : 
galėtų teikt i medic ininę p a g a l b a t e n y k š t ė m - ligonine .. 
galba re ikal inga. Iš k a i r e s : L a u r a Johnson . Yngini j ; . 
n i s t r a s Kr iauza , Viligailė L e n d r a i t i e n e ir Paul Krizeu-. 

riai šių metų vasa rą apsilankė Lietuvoje, kad ger iau 
. na.šlaitynams. s laugos namams ir visur, kur tokia pa-
iKiibauskieiie. Jen i fe r Patterson, LR Sveikatos vicemi-

AR ŠIANDIEN BŪNA STEBUKLŲ? 

Daugelis žmonių turi apga
mus ir dauguma jų yra nepa
vojingi. Bet yra ir pavojingų, 
kai jie ima keistis ketveriopai: 
nesimetriškumas, kraštų ne-
reguliarumas, spalvos keiti
masis ir skerspjūvis didesnis 
negu ketvirtis colio — tai yra 
kaip pieštuko galas. Tuojau 
pasirodyk savo gydytojui, kai 
pastebėsi minėtus savo apga
mo pasikeitimus. 

Taip pat tarkis su gydytoju, 
kai pats pastebi savo ar vaiko 
odoje šiuos penkeriopus nege
rumus: 

1. jei atsiradęs nepranyksta 
degtuko galvutės dydžio rau
donas ar šiurkštokas odos iš
kilimas; 

2. kai nepranyksta atsiradu
si raudona, niežtinti ir sujau
dinta vietelė; 

3. kai dalis odos yra suskilu
si ar kraujuoja; 

4. kai spalvingas odos plė-
mas plečiasi; 

5. kai ketvirčio colio — pai
šelio galo dydžio ruda ar juoda 
odos vieta keičia savo spalvą 
ir plotą. Sėkmės. 

Daugelis Lietuvos katalikų 
jau gerai pažįsta indų kilmės 
amerikietę vienuolę pranciš
konę Mother Angelica (Motiną 
Andželiką), įsteigusią katali
kiškas „Amžinojo Žodžio" radi
jo bei televizijos stotis, kurių 
programos transliuojamos 
daugely pasaulio šalių. Jas 
matome ir Lietuvoje kiekvieno 
sekmadienio rytą (BTV kana
lu). JAV-ose programos trans
liuojamos EWTN kanalu. Ma
žai kas žinojo, kad ši garbinga 
ir nepaprastai veikli vienuolė 
daugelį metų negalėjo norma
liai vaikščioti... 

Labiausiai jaudinanti šių 
1998 metų istorija — tai Mo
ther Angelica pagijimas. Prieš 
keturiasdešimt metų jai buvo 
stipriai sužalotas nugarkaulis, 
kai elektrinis prietaisas, su 
kuriuo ji darbavosi, staiga ta
po nevaldomas ir bloškė ją į 
sieną. Kai sesuo Meri Francis 
ir aš dalyvavome Mother An
gelica laidoje pereitų metų 
gegužės mėnesį, Motina vaikš
čiojo lėtai ir skausmingai, su 
įtvarais kojoms ir nugarai, su 
ramentais. 

Sausio 28 d., po Rožinio mal
dos su „mistike" iš Italijos, 
Motina buvo visiškai pagijusi 
iš savo ligos. Ji savo pagijimą 
priskiria Šventojo Rožinio 
maldos galiai. 

Tik keletas Švč. M. Marijos 
mylėtojų (Mėlynosios Armijos 
narių) žino, kad mergina, kuri 
dalyvavo pagijime, buvo atvy
kusi į New Jersey, netoli Mė
lynosios Armijos lankomos 
šventovės Vašingtone. Jos var
das Paola Albertini, ji gyvena 
Padermo mieste (Italijoje). Kai 
ji meldėsi su grupe vietos ka
talikų, tarp kurių buvo ir kele
tas Mėlynosios Armijos narių, 
ją kažkas pastūmėjo susitikti 
su Mother Angelica. Vienas 
ten buvusiųjų pasakė matęs 
spindulį, einantį iš statulos, 
prieš kurią jie meldėsi. Taip 
pat viena Mother Angelica vie
nuolyno sesuo pranešė mačiu
si panašų spindulį iš paveiks-

Motina Andželika 
lo, esančio Mother Angelica 
kabinete, prie kurio ji meldė
si prieš tai, kai ji buvo išgy
dyta. Sakoma, kad tai yra ga
na dažnas reiškinys, kai Paola 
kartu su kitais kalba Rožinį. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Mother Angelica šį dalyką lai
kė nuostabiu Ji tvirtino, kad 
jos pagijimai yra Dievo dova
na ne dėl jos pačios, bet dėl jos 
televizijos ir radijo klausytojų. 
Ji sakė, kad josios nelaimė, 
kaip dalis os apaštalavimo, 
yra tartum priemonė suteikti 
viltį kitiems. Jai atrodė, kad 
kiti, kenčiantys dideles nelai
mes, ypač neįgalieji, galės būti 
sustiprinti r padrąsinti to, 
kad ir ji ta:p pat kenčia. Da
bar ji sužinojo, kad daugelis 
tų, kurie kenčia, nori susisiek
ti su ja, kac pasakytų, jog pa
gijimo istorja buvo jiems di
delės paguocos šaltinis! 

Mother Angelica sakė, kad ji 
neprašiusi oagijimo, bet Die
vas tai mati esant naudinga 
Jo tikslams ir ji maloniai su
tiko priimti Jo valią. Motina 
sakė, jog k:ti ja ragino pa
sirūpinti, kad jos pagijimą pa
tvirtintų medicinos ekspertai. 
Tačiau ji tuo visai nesuinte
resuota. Ji ^akė, kad jai nes
varbu, jei kas nors tuo ir abe
joja. 

Ji skaitė šventajame Rašte 
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apie žmogų, kuris buvo aklas 
nuo gimimo, ir kurį Kristus 
pagydė. Po to jį klausinėjo 
Rašto aiškintojai ir fariziejai. 
Net šio žmogaus tėvai buvo 
įtraukti ir apklausti. Pagaliau 
klausinėtojai jam pasakė, kad 
Kristus esąs didelis nusidėjė
lis. Žmogus atsakė: „Aš nieko 
apie tai nežinau. Visa, ką ži
nau, — tai, kad buvau aklas, o 
dabar matau". Ir Mother An
gelica teigia visai paprastai: ji 
žino, kad buvo luoša, o dabar 
ji gali vaikščioti be įtvarų, ra
mentų ir be skausmo. 

Keletui žmonių, kurie Mo
ther Angelica klausė: „O kas, 
jei pagijimas tik laikinas?" — 
ji atsakė, jog jP^pati yra paten
kinta viskuo, kas yra Dievo 
valia. Ji papa8ak«jo, kad išlei
dusi pinigų penkioms poroms 
naujų batų... Paskui apsigal
vojusi; sakė, kad tuos batus 
grąžins. Taigi, kažkas ir iš to 
turės naudos. Ji išties yra 
nuostabus pavyzdys moters, 
kuri visiškai pasitiki Dievu ir 
yra pasirengusi priimti iš Jo 
rankų viską,' ką Jis panorės 
duoti: palaimą ar kryžius, iki 
'tol, kol ji kuriuo nors būdu ga
lės Jam tarnauti. Ji sako, kad 
jos pagijimas — „tai Viešpa
ties darbas". 

Kokia gaji būti šios istorijos 
išvada? Manaq;ifkad>,be abe
jonės, ji parodo galingą Dievo 
malonę. GaHraa-;imanyti, kad 
Dievas skyrė Mother Angelica 
jos pašaukimą, panaudojo jos 
ligą ir leido jai įkurti radijo ir 
televizijos stotis — tai kažkas 
stebuklingo! — Ir taip Jis 
galėjo pagarsinti savo dieviš
kąją jėgą ir begalinę meilę mi
lijonams televizijos žiūrovų ir 
perjuos — dar kitiems milijo
nams... 

Mother Angelica mums davė 
vertingą pamoką apie pasiti
kėjimą Dievo Apvaizda ir apie 
nusiteikimą pakelti kryžius 
aukos dvasia, kad nėštume 
Dievo meilę ir malonę kitiems. 

(Paimta iš „Saleziečių 
žinios", 1999 m., Nr. 3) 
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CHAMELEONO SPALVOS 
Jau pripratome, kad vasarą 

krinta ne tik laikraščių 
tiražai, bet lengvėja ir jų tu
rinys. ..XXI amžiaus" (2000, 
Nr. 59) vasaros atoslūgį pra
turtino ir atkreipė dėmesį ak
tualus pokalbis su dviem Lie
tuvos istorikais. Ne viskas 
turės išliekamosios vertės, kas 
atspausdinta 'žurnalistui daž
nai pakenkia per didelė pagar
ba savo herojams), bet šis due
tą* visada įdomus. Istorijos 
profesoriaus Edvardo Guda
vičiaus ir jo mokinio, taip pat 
profesoriaus, Alfredo Bumb-
lausko (jie abu yra 1998 m. 
Nacionalinės premijos laurea

tai) interviu yra daug pamo
kančio. Negailestingas tarsi 
chirurgas istonkas E. Guda
vičius šį kartą nepasigaili ir 
savęs, sakydamas: „Buvau la
bai drausmingas ir sąžiningai 
laikiausi savicenzūros. 'Kry
žiaus karuose' yra vietų, dėl 
kurių dabar raudonuoju. Ne
buvau joks didvyris, joks re-

rigos jis visada ieškojo istori
jos moksle ir dėl to buvo ir 
tebėra mėgiamas. 

Edvardas Gudavičius iškilo 
būtent kaip disidentinio mąs
tymo, o tai reiškė originali ir 
objektyvi, asmenybė. Istoriko 
kelią jis pradėjo kaip mėgėjas. 
Tuomet jis dar buvo inžinie
rius ir dalyvavo vienos gamyk
los istorijos mylėtojų klube. 
Tai buvo neilgas laikotarpis, 
kada buvo galima steigti klu
bus pagal interesus. Istorija 
būsimajam profesoriui buvo 
tik laisvalaikio intelektualinis 
žaidimas, kuris nevertė išsi
tekti ir laikytis socialistinio 
štampo. Klubas sudarė pa-zistentas. Buvau prisitai 

kelis". Ne tie kolaborantai a r - lankias sąlygas pasireikšti lo-
prisitaikėliai, kurie taip kai- giniam jo mąstymui.- interviu 
ba. Kiekvienas mūsų kartos jis teigia, kad jį jam padėjusi 
inteligentas žino, kad profeso- išvystyti matematikos moky-
riui tiesiog patinka žaisti int- toja. 
rigą. (Duok, Dieve, jeigu visi Kita vertus, prieš dešimt 
tokie prisitaikėliai būtų). Int- metų prof. E. Gudavičius to 

nebūtų pasakęs: buvau prisi
taikėlis. Visom savo laikas. 

J žurnalisto Vytenio Rožuko 
klausimą: ar daug istorikų at
virai kolaboravo su komunis
tine valdžia profesoriaus kole
ga ir buvęs nokinys, Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto 
dekanas A. Bumblauskas at
sako: Pa; sąvoka yra kebli. 
Jeigu tą santvarką būtų kas 
nuvertęs, o dabar pati sant
varka evol: ;cionavo. A. Bra
zausko išn: kimas prezidentu 
parodė, kac nuimama kolabo
ravimo prol ema. 

Kita vor is, kiek istorikų 
dirbo TSKl' istorijos sistemai. 
kur iš esm. s mokslo nebuvo. 
Buvo komu istinis pragmatiz
mas, buvo garantuotas daf-
bas. Pasiluti universitete -
prestižo da.kas . Iš 300 moks
linius laip>;įus turinčių isto
rikų liko aktyviai besireiš
kiančių keh.sdešimt". 

Baisiau gal ne tai, kad buvo 
kolaboruojančių, o tai, kad 
buvę kolaborantai dabar yra 
patriotų gretose. Kažkada 
praktiškais sumetimais daręs 
mokslinį laipsnį iš komunizmo 
statybos, bet sąžinę turintis 
istorikas pasitraukė į nuošalų 
kampą ir dirba kokį nežymų 
darbą. Bet ne visi tokie. Štai 
šį pavasarį, prieš savivaldybių 
rinkimus teko dalyvauti vie
nos iš valdančiųjų partijų sky
riaus susirinkime, kur buvo 
tvirtinamas kandidatų į savi
valdybės tarybą sąrašas. 
Kandidate buvo rekomenduo
ta buvusi TSKP tyrinėtoja (šį 
darbą dirbusi kartu su vyru, 
dabar - vieno ministro spau
dos atstovu), po to tapusi so
cialdemokrate ir organizavusi 
profsąjungų protesto eitynes 
prieš dabartinę valdžią... 

Audronė V. Škiudaitė 

SUPAPRASTINS 
PRIĖMIMO 

TVARKĄ 
Remdamosios dvejų 

metų praktika, aukštosios mo
kyklos ketina dar supapras
tinti studentų priėmimą ir 
tobulinti priėmimo informaci
nę sistemą. 
Ketvirtadienį Vilniaus uni

versiteto (VU) akademinių 
reikalų prorektorius Saulius 
Vengris ir Studijų skyriaus 
vedėjas Eugenijus Stumbrys 
pristatė priėmimo į penkįas 
Lietuvos aukštąsias mokyklas 
rezultatus bei apžvelgė pa: 
grindines iškilusias progra
mas. 

Bendrą priėmimo tvarką 
nuo praėjusių metų rengė VU 
bei Kauno technologijos uni
versitetas (KTU). Šiemet sto
jantieji galėjo pateikti doku
mentus iš karto į penkias 
aukštąsias mokyklas — be VU 
ir KTU, taip pat į Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tetą (VGTU), Šiaulių universi
tetą (ŠU) ir Kauno medicinos 
universitetą (KMU). 

Pasak S. Vengrio, per atei
nančius dvejus trejus metus 
ketinama supaprastinti aukš
tųjų mokyklų priėmimo tai
sykles. „Per dvejus trejus me
tus, kai bus galutinai ir oficia
liai patvirtinti studijų krypčių 
ir sričių sąrašai ir kai valsty
binis egzaminų centras pradės 
dirbti visu pajėgumu, tas tai
syklių koordinavimas turėtų 
gerokai palengvinti stojan
čiųjų patekimą į norimą stu
dijų programą geidžiamojoje 
aukštojoje mokykloje. Užteks 
laikyti vienodus egzaminus 
vieną kartą, o ne keletą", sakė 
S. Vengris. 

Jis taip pat išreiškė abejo
nes dėl mokyklų vadovų atsa
kingumo ir sąžiningumo pasi
rašinėjant brandos atestatus, 
kuriuose įrašyti pažymiai yra 
didesni nei tie, kuriuos abitu
rientas gavo laikydamas egza
miną. Kaip pavyzdį S. Vengris 
pateikė Šiaulių Dainų, Vil
niaus 9-ąją, Ukmergės Smeto
nos vidurines mokyklas, kur 
brandos atestate įrašyti vals
tybinių pažymių rezultatai 
buvo didesni nei užregistruoti 
Egzaminų centre. 

Šiais metais daugiausiai 
abiturientų norėjo stoti į vers
lo vadybą, įstaigų vadybą bei 
nekilnojamojo turto vadybą 
VGTU, verslo administravimą 
ir vadybą, ekonomiką, istoriją, 
teisę ir psichologiją VU bei ad
ministravimą, vadybą ir eko
nomiką KTU. 

Mažiausiai pageidavimu — 
tik 18 — pareikšta studijuoti 
prancūzų filologiją ŠU. 

(BNS) 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tei. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hflte. IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471^3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hictory Hite, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tei. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60838 
Tei. 773-229-9966 

Valandos pagal suartartiną 

ARAS 2UOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tei. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARAČKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tei. 773-735-7709 

• Kaunas. Birželio 16 d. 
Kauno arkivyskupijos konfe
rencijų salėje buvo surengtas 
Kauno sakralinės muzikos 
mokyklos 2-osios laidos diplo
mantų ir šios muzikos mo
kyklos moksleivių iškilmingas 
mokslo metų pabaigos koncer
tas. Dešimčiai šios mokyklos 
absolvenčių įteikti chorinio 
dainavimo A lygio diplomai. 
Tai, pasak šios mokyklos di
rektorės N. Jautakienės, ilgai 
lauktas aštuonerių mokslo 
metų kantraus darbo ir moky
mosi resultatų įvertinimas. 
Keturios absolventės už il
gametį dainavimą „Pastora
lėje" buvo apdovanotos garbės 
raštais. Per baigiamąjį kon
certą, kurį vedė aktorė V. Ko-
chanskytė, skambėjo „Pasto
ralės", „Giesmės", Vaikų choro 
bei absolventų atliekamos 
giesmės ir dainos, Hendelio 
„Aleliuja". 



RUSIJOS „KAGEBIZACIJA" 
E. RINGUS 

Gusinskij, vieno žymiausių kalėjimą ir tris paras praleido 
ir turtingiausių oligarchų, už- su kitais dviem kaliniais. Pa
darymą į Butyrkų kalėjimą naudotais metodais kalėjime 
JAV žiniasklaida paminėjo tik Gusinkij nesiskundė, nes jam 
prabėgomis. Tuo tarpu ru- buvo leista atvežti šaldytuvą 
siška žiniasklaida, ypač užsie- ir oro vėsintuvą. Į Gusinskij 
nyje, kasdien kelia aikštėn areštą reagavo Vakarai, ypač 
Putin vyriausybės žingsnį su Amerika ir žydų visuomenė, 
atitinkamais komentarais ir Gusinskij yra Rusijos žydų 
prognozėmis. Triukšmui paki- kongreso pirmininkas ir Pa
lus Rusijoje ir užsienyje, Gu- šaulio žydų kongreso vicepir-
sinskij buvo paleistas po trijų mininkas. 
parų, pasirašius pažadą, kad 
jis pasiliks Maskvoje ir daly
vaus tolimesniame bylos ty
rime. Atsirado daug savanorių 
apmokėti 10 mln. dolerių už
statą. 

Kas tas Gusinskij? Jis yra 
vienas triukšmingiausių tur
tuolių Rusijoje, turinčių ryšius 
su užsieniu, o, svarbiausia, su 
Izraelio saugumu, kaip tvirti
na buvęs Jelcino apsaugos vir
šininkas. Rusiška žiniasklaida 
tvirtina, kad oligarchai tur
tuoliai buvo tie, kurie pasiūlė 
Jelcin pasirinkti Vladimir Pu
tin būti jo pavaduotoju, kaip 
mažiausiai pavojingą jam pa
čiam ir turtuolių grupei. Iki 
šiol oligarchai į politiką viešai 
nesikišo, išskyrus Gusinskij 
su savo imperija. Tą imperiją 
sudaro keli bankai, statybų 
bendrovės, TV Maskvos stotis 
ir keletas populiarių laikraš
čių. Imperija vadinama „Me-
dia-Most". 

Rusijos vystymosi stebėtojai 
yra susirūpinę tolimesne atei
timi. Tai grupei priklauso Gu
sinskij, kuris jau nuo 1995 m. 
per savo TV, radiją ir laikraš
čius dažnai kritikuodavo Jel
cin ir gyventojų vardu reikala
vo, kad Putin, sutikdamas 
tapti Rusijos prezidentu, pa
žadėtų: 1. iš Kremliaus išvyti 
savo sėbrus; 2. sutramdyti Jel
cin šeimos narių „korupciją"; 
3. sumažintų saugumo (FSB) 

—aparatcikų skaičių valstybės 
struktūroje; 4. sustabdytų ka
rą Čečėnijoje. 

Paskutinieji i'u reikalavimai 
ypač suerzino i*vtin ir prasi
dėjo rimta kova. Turtuoliai 
suskilo į dvi grupes. Prokrem-

: Knė grupė buvo stipresnė ir 
pradėjo spausti Gusinskij įvai
riomis priemonėmis, įvairiais 
suvaržymais, savo agentų in
filtracija. Gusinskij visgi ne
nutildė. Spaudimas į Gusins-
kjį žiniasklaida pasireiškė 
žurnalisto Babickio, dirbančio 
„Svoboda" agentūroje, areštu. 
Tačiau toks būdas tramdyti 
laisvą žodį sukėlė didelę reak
ciją Vakarų visuomenėje. Rea
gavo Amerikos žiniasklaida, 
valdžia ir Kongresas. Paramą 
Gusinskij veiklai parodė Ame
rikos prezidentas ir užsienio 
reikalų ministrė, apsilankyda
mi Gusinskij priklausančioje 
„Radio-Echo" stotyje, o Made-
leine Albright — „Svoboda" 
įstaigoje. 

Didesnės provokacijos ir iš
šūkio prez. Putin nereikėjo. 
Birželio 13 d., pagal savo iš
simokslinimą KGB tarnyboje, 
jis nutarė panaudoti veiks
mingiausius metodus. Taip 

Vakarai kaltina Putin laisvo 
žodžio varžymu, o žydų visuo
menė — antisemitizmu. Kad 
žodžio laisvė yra vartoma, 
abejonės nėra. Pranešimai iš 
karo lauko Čečėnijoje panašūs 
į Stalino laikotarpį, melagingi, 
banalūs. Užsienio žurnalistai 
nebuvo leidžiami stebėti mū
šius, bombardavimus, rusų 
karių žiaurų elgesį su vieti
niais gyventojais. Rusų aukų 
skaičius buvo mažinamas, o 
čečėnų trigubinamas. Vienin
telis žurnalistas, dirbantis Va
karų agentūrai „Svoboda", 
bandė kiek galima daugiau 
teisybės iš Čečėnijos parodyti, 
už tai Putin slaptos policijos 
buvo pasodintas į kalėjimą. 
Tik griežta viso laisvo pasau
lio reakcija išgelbėjo Babickio 
gyvybę. 

Slaptos policijos rolė Putin 
valdžioje auga. Kaip žinome, 
„liustracijos" proceso Rusijoje 
nebuvo. Buvę KGB agentai 
laisvai dalyvauja visose Rusi
jos organizacijose. Daugelis jų 
tapo turtuoliais, „privatizuo
dami" Rusijos pramonę ir fi
nansus. Dauguma perėjo į va
dinamas įvairių verslininkų 
apsaugos tarnybas, pildydami 
konkurentų pavestus užda
vinius. Taip atsirado KGB ma
fija, veikianti pačioje Rusijoje 
ir už jos ribų. Buvę KGB šulai 
Jelcin gadynės metu nutarė 
pasinaudoti drausmės suma
žėjimu ir pradėjo rašyti apie 
KGB veiklą, jos didvyriškumą, 
saugojant imperiją nuo kapi
talistų pavojaus. Buvo paruoš
ta nemažai filmų, kur 
„smersh" agentai beveik pri
lygsta James Bond. Vienas ge
nerolas, buvęs penkto sky
riaus viršininkas (disidentų 
gaudymas) štai kaip vaizduoja 
KGB organizaciją: „Mes 
esame elitinė organizacija, ku
rios nariai yra gabiausi, pro
tingiausi, aukščiau už visus. 
KGB yra drausminga organi
zacija, tolygi ordinui, tad jai 
viskas galima". 

Kagėbistai lieka ištikimi 
įskiepytai ideologijai ir prisi
taiko prie susidėjusių padėčių. 
Putin savanoriškai, dar stu
dentu bodamas, įstojo į KGB 
organizaciją ir ištikimai tar
navo. Ar vis dar tarnauja? 
Grįžęs iš Vokietįjos, Putin dir
bo tik apsaugos pareigose ke
liose institucijose Petrograde 
ir Maskvoje, kol nepasiekė 
aukščiausio laipsnio: FSB (to
lygus KGB) viršininko. Matyt, 
jis ir toliau vertina šią orga
nizaciją, ir į savo aplinką kvie
čia buvusius KGB agentus. 
Kremliaus apsauga jau perim 

]Lo* Angeles dalyvauti Lietuvos Vyčių seime buvo a'.-.ykes Lietuvos Respublikos prez Valdas Adamkus. Jis su
sitiko su ALTo pirm. adv. Saulium Kupriu, kuris įstate ALTo planus Buvo atkreiptas dėmesys į Baltijos 
kraštų įsijungimą į NATO, aptarta, kaip ieškoti spre: :irnų klausimams, kurie aš t n na santykius tarp išeivijos ir 
Lietuvos gyventojų. Nuotraukoje: adv. Saulius Kuprys, prez. Vaidas Adamkus ir amb Stasys Sakalauskas. 

Gusinskij pateko į Butyrkos ta į buvusių agentų rankas, 

mokesčių, policijos vadovybė 
jau buvusio KGB generolo 
kontrolėje. Jelcin laikotarpyje 
gubernatoriai buvo gan de
mokratiškai renkami vietinių 
gyventojų. Per tą laikotarpį 
gubernatoriai sugebėjo atsito
linti nuo Maskvos kontrolės. 
Putin nutarė kontrolę grąžinti 
į prezidento rankas. Visą Ru
sijos plotą Putin perorganiza
vo į septynias administracines 
sritis. Penkioms sritims vado
vaus buvę KGB generolai, kiti 
du — žemesnio rango. 

Kaip reaguoja Rusijos visuo
menė? Kol kas eiliniai piliečiai 
prezidentu Putin yra paten
kinti. Žiniasklaida vengia kri
tikuoti naują prezidentą ir jo 
politiką. Dauguma TV stočių 
yra beveik visiškoje Krem
liaus kontrolėje. Spauda pri
klauso nuo popieriaus parūpi-
nimo, kas dar iš dalies vals
tybės kontrolėje. Liaudis pa
tenkinta, kad bent vienas tur
tuolis paragavo kalėjimo. Eina 
gandai, kad Putin buvo surin
kęs naujus turtuolius ir neva 
pareikalavęs, kad grąžintų pa
vogtus turtus. Atsakydami 17 
oligarchų pasiuntė preziden
tui viešą protestą, o Maskvos 
meras siūlėsi eiti į kalėjimą 
Gusinskij vietoje. Visi turtuo
liai rimtai susirūpino savo 
ateitimi, nes kiekvieną jų 
lengvai galima apkaltinti vals
tybinio turto vagystėmis. Tuo 
jau prisipažino kitas turčius, 
aktyviai dalyvaująs žinia-
sklaidoje ir politkoje. Skirtu
mas tarp Gusinskij ir Bėre-
zovskij yra tas, kad Gusinskij 
neslepia savo tautybės, o Be-
rezovskij turi dvigubą piliety
bę ir vengia afišuoti savo tau
tybę. 

Apie slaptos policijos vaid
menį rusų gyvenime vis daž
niau rašo Vakarų žiniasklai
da. Prieš savaitę „New York 
Times" paskelbė straipsnį, pa
rašytą žinomo žurnalisto W. 
Safire. Jis aprašo pokalbį su 
Gusinkij pavaduotoju. Prieš 
pokalbį Malašenko pareikalavo 
ne tik išjungti telefoną, bet ir 
išimti iš jo baterijas. Pagal 
rusą, Maskvos slaptoji policija 
yra tiek išprususi, kad gali 
užrašyti pokalbius kiekvie
nose aplinkybėse. Tokių ap
saugos priemonių griebiasi vi
si žurnalistai ir politikai, ban
dantieji kritikuoti naują prezi
dentą. Safire prisiminė šaltojo 
karo laikotarpį ir jaučia, kad 
panašos laikai vėl artėja. 

KOMUNIZMAS - JAU MIRĘS? 
HENRIKAS 

Daug pasaulio politikų ir 
žurnalistų tvirtina, kad komu
nizmas mirė. Bet kaip paaiš
kinti, kad šis „miręs komuniz
mas" vis dar daro tokią įtaką 
demokratinėms Anglijos ir Is
panijos vyriausybėms, kad 
šios Anglijoje areštuoja ser
gantį, ligoninėn atvykusį, ge
nerolą, kuris be didelių žmo
nių nuostolių išgelbėjo vieną 
Pietų Amerikos valstybę nuo 
komunizmo vergijos? 

Čilės generolas Augusto Pi-
nochet Ugarte, anglų Lordų 
rūmams ir Ispanijos Valsty
biniam teismui reikalaujant, 
areštuojamas Londono ligo
ninėje. „Jis niekuomet nesiekė 
absoliučios diktatorystės ir sa
vanoriškai perdavė vyriausybę 
į civilių rankas", — rašo žy
mus amerikiečių žurnalistas 
James R. Whelan. 

Tenka grįžti į 1970 metus, 
kai Čilės komunistas Salvador 
Allende, rinkimus laimėjęs 
36% balsų, tik 40,000 balsų 
persvara tapo valstybės prezi
dentu. Čilė tuoj pat atsidūrė 
ekonominėje suirutėje, prasi
dėjo Čilės Aukščiausiojo teis
mo, Krikščionių demokratų 
partijos, bei daugybės kitų 
grupių protestai, bet Allende 
suėmė kraštą marksistų rep
lėmis. 

1973 m. rugsėjo 11 d. Čilės 
kariškiai prezidentą Allende 
pasalino. Po šešių valandų ko
vos prezidentūroje Allende, 
pavartodamas ginklą AK 47, 
kurį jam buvo padovanojęs Fi-
del Castro, nusižudė. 

KariSkius, kurie perėmė vy
riausybę, du trečdaliai tautos 
pripažino didvyriais. Prieš 
juos „raudonasis elementas" 
užsienyje tuoj pradėjo stiprią 
propagandą. Visiems Čilės 
priešams vadovavo Maskva. 
1974 m. Čilės komunistų par-
tya paskelbė turinti teisę pra
dėti karines operacijas. Tai 
per Maskvos radiją pakartojo 
Čilės komunistų ideologas Vo-
lodia Teitelboim. Kairiųjų ka
rininkų grupė Londone įkūrė 
„Demokratinį karo pajėgų 
frontą", tokį pat frontą kairieji 
įkūrė Briuselyje, ir Rytų Ber
lyne. 1977 m. Čilės komunistų 
komitetas per Maskvos radiją 
paskelbė, kad sudarytas „Ge
neralinis Čilės Komunistų re
voliucijos štabas". 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 15 d., antradienia 

Danutė Bindokieni 

Ar jau Dievo vardo 
nebijoma? 

KUDREIKIS 
1979 m., sandinistams į sa

vo rankas paėmus Nikaragvos 
valdžią, Čilės Komunistų par
tijos sekretorius generolas 
Louis Carvalan paskelbė, kad 
Čilė bus antroji Nikaragva. 
Paskelbta naujoji era: teroriz
mas ir partizaninis karas. 

Tuo tarpu Čilės kariškiai 
rengė kraštą būsimiems rinki
mams. Staiga Čilėje sugauna
ma didžiulė ginklų kontraban
da. Ginklų būtų užtekę 5,000 
kovotojų. Siunta atėjo iš Ku
bos. Sugauti keli būriai rau
donųjų teroristų iš Ispanijos 
ir kitų Pietų Amerikos kraštų. 
Perimtas 70 teroristų kovos 
planas. Generolas Pinochet 
vos išvengia mirties. Žūsta 
penki jo padėjėjai. Staiga pra
sideda policininkų ir civilių 
pareigūnų nužudymai. Tarp 
daugelio nužudytų — 35 metų 
policijos pareigūnas kapralas 
Alfredo Rivera Rojas, dviejų 
vaikų tėvas, ėjęs į namus iš 
maisto krautuvės. 

Čilės vyriausybė be ilgų 

Vis labiau Amerikoje įsibė
gėjant prezidentinių rinkimų 
kampanijai, ypač respubliko
nų ir demokratų kandidatui 
pasirinkus sau „antrininką", 
kandidatuojantį į viceprezv 
dento vietą, dėmesys nejučio
mis nukrypsta į vis dažniau iš 
jų lūpų pasigirstantį Dievo 
vardą. Kartoja jį savo kalbose 
ir George W. Bush, ir jo part
neris Diek Cheney; žodis Die
vas nuolat girdimas ir Al Gore 
kampanijoje, o neseniai jo pa
sirinktasis Joseph Lieberman 
be Dievo paminėjimo, rodos, 
negali viešai kalbėti. 

Tas reiškinys stebina ameri
kiečius, kurie jau nuo John F. 
Kennedy kandidatavimo laikų 
nėra pratę tokių kalbų girdėti. 
Tvirtinama, kad Kennedy, bū
damas katalikas (pirmasis 
toks kandidatuojantis į Bal
tuosius rūmus) susilaukė ypač 
karštos opozicijos iš kitų ti
kybų bendruomenių. Tuomet 
ir nuspręsta, kiek įmanoma, 
neatkreipti dėmesio į kandida
te religinį nusiteikimą. Ka
dangi šiame krašte nestokoja 
žmonių, nusistačiusių prieš 
bet kokias religines apraiškas, 
šis mėginimas, bent viešumoje 
„atskirti religiją nuo politi
kos", ilgainiui labai išpopulia
rėjo. Juo pasinaudojo ir ateis
tai, stengdamiesi tą „atsky
rimą" nuvaryti į visiškus kraš
tutinumus. 

Kadangi Bush-Cheney ir 
Gore-Lieberman poros iš es
mės ne tiek jau daug skiriasi, 
todėl balsuotojams bus ne-svarstymų ir laukimų teroris- , 

tų grupes sunaikino. Nuken-1 & a ^ ™ k į f l S ^ * ' 
tėjo vienas kitas ir nekaltas 
žmogus iš abiejų kovos pusių. 
Bet tokį pat metodą, norėda
ma atsikratyti komunistiniais 
miesto (urban) teroristais, 
naudojo Bolivija, Gvatemala, 
Urugvajus ir Argentina. 

Amerikos spauda ir ypač te
levizija (žiūr. G. VVallace „60 
Minutes") kasmet kelis kartus 
apverkia Pietų Amerikos rau
donųjų teroristų likimą. 

Liūdna skaityti, kad 30 JAV 
Atstovų rūmų • (Congress) ir 
senatorių (dalis žinomi: kairie
ji) remia gen. Pinochet suėmi
mą. Tie patys neseniai rėmė 
Nikaragvos sandinistus ir San 
Salvadoro raudonuosius tero
ristus. Keistas Anglijos ir Is
panijos vyriausybių elgesys. 
Diktatorius Fidel Castro, 
ginklu ir teroru įvedęs komu
nizmą Kuboje, tą patį bandys 
padaryti ir keliose Pietų Ame
rikos valstybėse, nužudęs 
tūkstančius, savo Kuboje su
šaudęs dešimtis tūkstančių 
nekaltų piliečių, Anglijoje ir 
Ispanijoje ne tik neareštuoja
mas, bet sutinkamas artileri
jos salvėmis. Generolas Pino
chet, išgelbėjęs savo kraštą 
nuo komunistų teroro, uždaro
mas už grotų. 

dabar dėmesį kiek stipriau 
timptelėjo galimos kontraver-
sijos ir dėl religijos, ir dėl ho
moseksualizmo. Manoma, kad 
su nauju prezidentu, ypač jo 
viceprezidentu, į Baltuosius 
rūmus padvelks ir nauji vėjai, 
ilgainiui nupūsdami šalin nu
sistovėjusias veiklos ar val
džios pažiūrų į tam tikrus val
stybės gyvenimo aspektus tai
sykles. 

Visų pirma galimas žydų 
tautybės asmens išrinkimas 
viceprezidentu. Tam tikra 
prasme Al Gore laimėjo kai 
kuriuos balsus, tam tikra 
prasme pralaimėjo. Antipatija 
žydams šiame krašte visuo
met egzistavo, pasireikšdama 
sinagogų išniekinimu, įvairių 
organizacijų šmeižtais, prie
šiška literatūra, smurtu prieš 
paskirus asmenis ir kitais 
būdais. Kadangi Amerikoje 
gyvena daug arabų, palesti
niečių, jie savo neapykantos 
žydams neslepia, nors viešai 
jiems kenkti vengia. Atsisaky
mas atiduoti balsą už Al Gore, 
nes jo partneris yra Lieber
man, lengvas būdas tą nea
pykantą pareikšti. Vargiai 
valstijose, kur gyvena daug et
ninių grupių, turinčių nei

giamą nuomonę apie žydus, 
gali laimėti demokratų parti
jos kandidatas. Neneigiant, 
kad Amerikos žydams nesto
koja finansinių išteklių, ku
riais gali remti „savo žmogų", 
bet jų skaičius nėra toks gau
sus, kad galėtų nulemti rin
kimų pasekmes. Net kai kurie 
įtakingi žydai jau pareiškė 
rūpestį, kad Al Gore pasirinki
mas vėl sustiprins tą, nuolat 
rusenančią, neapykantą. Žino
ma, gali įvykti ir atvirkščiai. 
Amerikiečiai netoleruoja atvi
ro priešiškumo bet kuriai tau
tybei ar religijai. Jeigu pra
sidės „žodinis ar fizinis žydų 
persekiojimas", daugelis gali 
kaip tik savo balsą skirti kan
didatui, kuris drįso pasirinkti, 
jo nuomone, tinkamiausią 
žmogų, nepaisydamas jo reli
ginių ar kitokių įsitikinimų. 

Grįžtant prie religinės te
mos — šiandien katalikiškasis 
pasaulis švenčia ypatingą 
šventę: Dievo Motinos Marijos 
į Dangų Paėmimą. Lietuviai 
šią šventę daugiausia žino 
Žolinės vardu. Įdomu paste
bėti, kad Žolinė Lietuvoje pa
skelbta valstybine švente, ne
darbo diena. Tai labai svarbu 
ir reikšminga, nes juk Lietuva 
jau nuo seniai buvo vadinama 
Marijos Žeme. 

Didžioji dalis privalomų 
bažnytinių švenčių Amerikoje 
jau „iškelta" iš buvusiųjų 
datų, pasitaikančių savaitės 
bėgyje, ir dabar švenčiama 
sekmadieniais. Sakoma, kad 
tai padaryta, norint paleng
vinti tikintiesiems dalyvauti 
Mišių aukoje. Tačiau Žolinė 
yra išimtis — kiekvienas kata
likas tą dieną privalo nueiti į 
bažnyčią. 

Kad Marija po mirties buvo 
paimta į dangų su kūnu ir sie
la, krikščionys visuomet ti
kėjo, net ir prieš paskelbiant 
tą tradiciją dogma, t.y. ne
ginčytina tikėjimo tiesa. Kodėl 
lietuviai šią šventę vadina 
Žoline? Ar tai dar viena pago
niškosios senovės liekana, 
neatsiejamai sujungta su Die
vo Motinos garbinimu? Atro
do, kad taip. 

Rugpjūčio 15 d. — pats vi
durvasaris: žalias, brandus 
pirmaisiais javais, vaisiais, 
daržovėmis. Kaip prasminga, 
kad tas derlius būtų ap
šlakstomas švęstu vandeniu, 
ties juo sukalbama malda į 
Motiną Mariją, kuri buvo pra
tusi rūpintis ir žemiškaisiais 
Dievo Sūnaus reikalais. Ir 
koks gražus paprotys per 
Žolines į bažnyčią neštis gėlių 
puokštes! Gaila, kad tik labai 
retoje parapijoje (nebent joje 
esantis lietuvis kunigas tai at
lieka) šis paprotys tebeklesti. 
Stenkimės bent lietuviškose 
parapijose šį paprotį išlaikyti. . 

„ATEIKITE PAS MANE 
VISI!" 
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ALEKSAS VITKUS 
Tęsinys / 

Grįžę į Vilnių, dar turėjome laiko apžiūrėti prezi
dentūros rūmus. Sužinojome apie skautininko istoriko 
Jono Dainausko mirtį Čikagoje, ir bažnyčioje pasi
meldėme už jo sielą. Ta proga mūsų vadovė Rita pasi
puošė skautiška uniforma, prie jos prisidėjo ir keli be
silankantys vietiniai skautai. 

Paskutinę dieną Vilniuje apžiūrėjome Krikščionybės 
Lietuvoje meno parodą, o iš ten dar pasukom į Žir
mūnus, naująją šv. Juozapo kunigų seminariją. Jos 
barzdotas rektorius, vokietis, neblogai kalbantis ir lie
tuviškai, mus angliškai supažindino su šia jo vadovau
jama mokykla. Gražūs rūmai, moderni didelė kop
lyčia, puikiai įrengtos auditorijos, klasės, gimnastikos 
salė, ir kt. Statyba baigta tik 1998 metais. Rektorius 

tvirtino, kad kandidatų seminarijai netrūksta. Šiuo 
metu yra 51 seminaristas. Mokomasis personalas — 
iš įvairių valstybių. Kadangi absolventai aptarnaus 
Vilniaus vyskupijos parapijas, iš stojančių kandidatų 
reikalaujama gero lietuvių ir lenkų kalbų žinojimo. 
Pagalvojau, kad taip Vilniaus krašto turbūt niekad 
neatlietuvinsi m. Rektorius, atrodo, lyg ir perskaitė 
mano mintis, ir vis stengėsi pabrėžti tolerancijos svar
bą. Vasaros metu studentai siunčiami į užsienį pato
bulinti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbų žinojimą. 

Diskutuojant Lietuvos nusikaltimų problemas, rek
torius, kuris savo pasakojimą pradėjo anglų kalba, 
persijungė į lietuvių, ir pasipiktinusiai kalbėjo: „Tik 
pagalvokit, krepšininkas išprievartavo merginą, teis
mo išteisintas, ir už mažą užstatą paleistas, nes jis 
buvo labai reikalingas Alytaus komandai! Paminėjo ir 
daugiau pavyzdžių, o mes tik pečiais galėjome trauky
ti. 

Grįžtant namo sužinojome, kad Vilniuje yra du tur
gūs — Kalvarijų ir prie Aušros Vartų. Viename iš jų, 
Kalvarijų, buvo lankiusi ir Danijos karalienė. Mes tur

guje nesustojome, grįžome į viešbutį, persirengėm ir 
pasiruošėm atsisveikinimo vakarienei. Kulniavome 
pėsti, nes buvo netoli nuo viešbučio, Šv. Ignoto gat
vėje. Tai lyg stilizuota lietuviška karčiama ar užeiga. 
vardu „Stiklių bočiai", garsiųjų ir prabangių „Stiklių"' 
viešbučio ir restorano skyrius. Mus pasitiko tautiniais 
ar kaimiškais rūbais apsirėdę muzikantai ir tranki lie
tuviška muzika. Po vakarienės ir įvairių žaismingų 
pokštų, prasidėjo ir dar linksmesnė dalis. į kurią buvo 
įtraukti ir visi mūsų grupės lietuviškus šokius mokan
tys ir dar kojas pavaldantys šokėjai. Ne kas dieną 
žmogus gali pamatyti kunigą, šokantį su sesele-
vienuole. 

Triukšminga atsisveikinimo vakarienė, dainos ir šo
kiai savo keliu, liet kitą rytą. kaip tikri eucharistinio 
kongreso dalyviai-maldininkai. prieš vykdami į Vil
niaus oro uostą, dar suspėjome stabtelėti kiekvienam 
lietuviui brangioje ir stebuklingoje Aušros Vartų kop
lyčioje, kur visi trys mūsų kunigai kartu laikė šv. 
Mišias ir homilijoje pasidalino mūsų išgyventais ke
liones ir kongreso įspūdžiais. 

Pasakoja, kad pro Aušros Vartus kasdien praeidavo 
butelį nešina moteriškė. Paklausta visuomet atsaky
davo, kad tai vanduo. Vieną dieną, ištroškęs maldinin
kas griebė už to butelio, ir, nurijęs gerą gurkšnį, su
šuko: „Ponia, bet tai degtinė!'' į ką moteriškė: „Ak. 
šventoji Marija, dar vienas stebuklas!" 

Mielas skaitytojau, bandžiau į vieną suregzti Eucha
ristinio kongreso religinius išgyvenimus su eilinio tu
risto kasdieniais ir žemiškais įspūdžiais, tai atleisk už 
klaidas, ir buk man pakantus. Norėčiau čia tik pakar
toti kai kurias labai gerb. arkivyskupo Sigito Tamke-
viciaus mintis. Eucharistijos kongreso tikslas buvo at
naujinti tikėjimą, to mes ir siekėme. Mes įsivaizda
vome nepriklausomą Lietuvą tarsi visuotinės gerovės 
šalį. Tą gerove kažkas turėjo mums atnešti. Taip ne
bus. Lietuvą turime patys statyti, o ne ja naudotis. Tik 
savo pačių darbu ir gilia malda padarysime Lietuvą 
laimingą ir sveiką moraliai ir materialiai, ir vėl 
galėsime ją pelnytai vadinti Marijos žeme. 

Pabaiga 

': 

• 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

BROLĮ JURGĮ JANELIŪNĄI 
MONTREALĮ IŠLYDINT 

Visuomenė susideda iš 
įvairių žmonių. Viešumoje 
daugiausia girdime apie tuos, 
kurie yra pasiekę gerų rezul
tatų vienoje ar kitoje veikloje. 
Tarp tėvų jėzuitų, irgi, yra 
daug garbingų asmenų, kurie 
stato bažnyčias, steigia mo
kyklas, redaguoja laikraščius, 
palikdami gyvenime gilius 
pėdsakus. Jų visų darbas būtų 
dar sunkesnis, jei tarp jų 
nebūtų tų, kurie atlieka kas
dieninius, dažnai nematomus 
darbus. 

Vienas šių tyliųjų jėzuitų, 
gyvenusių jėzuitų Della Stra-
da namuose, Čikagoje, buvo 
brolis Jurgis Janeliūnas. Gi
męs Lietuvoje 1913 m., Antro
jo pasaulinio karo metu pate
kęs Vokietijon, imigravo į 
Kanadą. Kanadai tuo metu 
reikėjo jaunų, stiprių vyrų 
miškams kirsti. Gyvendamas 
Kanadoje, Jurgis Janeliūnas 
susidraugavo su jėzuitų kun. 
Kulbių ir nutarė įstoti į 
Jez u it* brolių gretas. Jis buvo 
nusiųstas į naujokyną Wer-
nesville, Pennsylvania. Čia 
per trumpą laiką gerai pramo
ko angliškai ir 1964 metais 
baigė religines studijas. Kaip 
jėzuitų brolis jis buvo paskir
tas į Čikagos jėzuitų Della 

ministratorius, koplyčios za
kristijonas, virtuvės šeimi
ninkių dešinioji ranka. Brolis 
Jurgis buvo privatus asmuo. 
Visada tvarkingas, ramus, 
taikus, nuolankus, giliai reli
gingas, sugebėjo su visais su
gyventi. Tai žmogus, kuris 
gyvenime vadovaujasi krikš
čioniškais principais. 

Sulaukęs senatvės, brolis 
Jurgis, būdamas Kanados pi
lietis, turėjo grįžti į Kanadą. 
Čia jis apsigyveno Notre 
Dame Serrat — St Jerome 
miestelyje, gražiuose Kanados 
kalnuose. 

Liepos 12 d. Jėzuitų na
mų gyventojai, darbininkai ir 
draugai susirinko jėzuitų sve
tainėje išleisti brolį Jurgį į to
limą Kanados žemę. Balsingi 
vyrai užtraukė „ilgiausių 
metų". Atsisveikinimo žodžius 
tarė kun. tėvas Vaišnys ir Ra
munė Lukienė. Rimas Gecevis 
įteikė kun. A. Saulaičio, Pa
baltijo Jėzuitų provincijolo, 
padėkos laišką. Jaudinantį 
žodį tarė pats brolis Jurgis, 
džiaugdamasis prisiminimu ir 
jo garbei suruošta švente. 

Brolio Jurgio visi, kurie jį 
pažinojome, tikrai pasigesime 
ir jei jėzuitų koplyčioje ne taip 
žvakes degs — tai nepykite. 

S K E L B I M A I 

Lietuvių Jėzuitų namuose 35 metus gyvenęs brolis Jurgis JaneliOnas grįžo j Kanadą. Jam suruoštų išleistuvių 
dalyviai: iš k.sedi kun. Juozas Vaišnys ir br. Jurgis JaneliOnas. Stovi — A. Butkus, R. Burneikis, R. Lukienė, R. 
Gecevis, D. Lukaite, T. Kulbis ir A. Venckus. 

KAIP ATRODĖ MARIJA? 

Strada namus. Čia brolis Jur- Žinokit, žvakių prižiūrėtojas, 
gis turėjo daug pareigų. Jis brolis Jurgis jau atostogauja 
buvo jėzuitų bibliotekos ad- Quebece. RL 

KUN. JONAS PUODŽIŪNAS, O.F.M. 
Jauniaus ias klebonas Philadelphijos arkivyskupijoje 

Š.m. liepos 23 d. kun. Jonas 
Puodžiūnas, O.F.M., buvo 
iškilmingai įvesdintas klebono 
pareigoms Sv. Mortos _(Svt 
Martnas) amerikiečių parapi
joje, šiaurės rytų Philadelphi-
joje. Kun. Jonas, Angelės ir 
Jono Puodžiūnų sūnus, yra ge
rai pažįstamas Philadelphijos 
lietuvių bendruomenėje. Gi
męs ir augęs Philadelphijoje, ke
lis metus grojo akordeonu tau
tinių šokių šokėjų grupei 
Aušrinė". Buvo suorganiza
vęs orkestrą su kuriuo grojo ir 
dainavo ne tik amerikiečių, 
bet ir lietuvių renginiuose. 
Lankydamas Archbishop 
Ryan gimnaziją, kurioje moky
tojavo pranciškonai vienuoliai, 
Jonas pajuto pašaukimą dva
siškam^, gyvenimui. Baigęs 
gimnaziją gavo pilną stipen
diją lankyti College of Insu
rance Nevv Yorke, • kurią po 
dviejų metų paliko ir įstojo į 
pranciškonų vienuolyną Wis-
consine. 

Studijas tęsė Marųuette uni
versitete, Theological Union 
Čikagoje ir \orthwestern uni
versiteto School of Manage
ment Čikagoje. Kun. Jonas 
turi matematikos bakalaurą ir 
du magistrus teologijos ir 
verslo vadybos. 1986 metais 
davė pranciškonų įžadus, o 
1987 metais buvo įšventintas 
kunigu. Po dviejų metų buvo 
paskirtas viso amerikiečių 
pranciškonų ordino kontrolie

riumi, o nuo 1995-tų metų vie
nuolijos iždininku ir finansi
niu patarėju Amerikos vie
nuolynų tarjįbai. Šalia vikaro 
pareigų parapijoje Green Bay 
arkivyskupijoje, Wisconsine, 
buvo studentų kapelionu Wis-
consino universitete, vedė re
kolekcijas, sėkmingai dirbo su 
jaunimu, turėjo pareigų įvai
riuose vyskupijos komite
tuose. 

Š. m. gegužės mėnesio gale 
atšventęs 40-tą gimtadienį, 
yra jauniausias klebonas Phi
ladelphijos arkivyskupijoje, 
vienoje iš didžiausių parapijų, 
turinčių daugiau negu 2,200 
adresų savo sąrašuose ir dau
giau 800 mokinių parapijinėje 
mokykloje. Philadelphijos lietu
viai linki kun. Jonui pasiseki
mo, ištvermės ir Aukščiausiojo 
palaimos jo naujose, neleng
vose pareigose. 

Kun. Jono tėvai daug metų 
darbuojasi Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos komitete. 
Tėvas, Jonas Puodžiūnas yra 
parapijos komiteto pirminin
kas, o motina Angelė — jo 
darbšti nepamainoma talki
ninkė visuose parapijos komi
teto darbuose. Šalia kun. 
Jono, Puodžiūnai išaugino dar 
du sūnus, Alfredą ir Ed
mundą, bei dukrą Liliją. Visi 
yra baigę aukštąjį mokslą ir 
sėkingai dirba savo profesi
jose. 

Teresė Gečienė 

NAUJAS VATIKANO DOKUMENTAS 
Liepos 6 d. Popiežiškoji 

įstatymų tekstų interpretavi
mo taryba paskelbė doku
mentą, patvirtinantį Bažny
čios mokymą, jog išsituokę ir 
sudarę naują santuoką katali
kai negali nrimti šv. Komuni
jos. Sis dokumentas patvirtina 
ankstesnius dviejų Vatikano 
dikasterijų — Tikėjimo mok
slo kongregacijos ir Dieviškojo 
kulto kongregacijos — doku
mentus. Pastarosios kongrega
cijos 1994 m. laiške kreipia-

kuriems teologams ir sielova
dininkams, ypač Vakarų Eu
ropoje, išsituokusiems ir nau
ją santuoką sudariusiems ka
talikams nedera priimti Ko
munijos. 

Popiežiškosios tarybos doku
mente teigiama, jog kai kurios 
išsiskyrusios ir naujai susituo
kusios poros „del rimtų prie
žasčių", kaip antai vaikų gė
rio, gali ir toliau gyventi ,.kaip 
brolis ir sesuo". Tokiais atve
jais jie negyvena nuodėmėje ir 

inasi į pasaulio vyskupus ir ga|j priimti Komuniją Tačiau 
teigiama, kad priešingai kai dekrete įspėjama, iog tokios 

Per Žolinę norisi atkreipti 
dėmesį ypač į tikėjimą, jog 
Marija ne šiaip paimta į dan
gų, bet paimta su kūnu ir 
siela. Nors Šventajame Rašte 
tiesiogiai nekalbama apie Ma
rijos iškeliavimą, galima rasti 
užuominų apie jos kūną. 

Visų epochų menininkai in
tuityviai suvokė svarbią tiesą, 
jog Marija yra unikalaus gro
žio: Pulchra es. Vėlyvaisiais 
viduramžiais pamokslininkai 
kalbėdavo ir apie Marijos akių 
ir odos spalvą, plaukus, šu
kuoseną, rankų ir pirštų švel
numą, ir, žinoma, apie jos dė
vimus drabužius. Šito Šven
tajame Rašte nerandame. Ta
čiau aišku, kad Marijos kūnas 
buvo moteriškas, ne belytis. 
Viena moteris iš minios sušu
ko: „Palaimintos įsčios, ku
rios tave nešiojo, ir krūtys, 
kurias žindai" (LK 11,27). 
Šios moters žodžiai buvo 
įtraukti į Dievo žodžio raštų 
visumą. Elzbieta taip pat šlo
vina šio kūno moteriškumą: 
,.Tu labiausiai palaiminta iš 
visų moterų ir palaimintas 
tavo įsčių vaisius". Palaimin
tas kūnas, išnešiojęs tokį 
nuostabų vaisių. Čia laimina
mas ir giriamas konkretus 
moteriškas kūnas.. Ši žinia 
tampa Gerosios Naujienos 
skelbimu. Taigi Šv. Rašte ne
radome jokio priešiškumo kū
nui ar žmogiškajai lyčiai. 

Marija yra su kūnu siela 
danguje. Pabandykime neskir
styti žmogaus į šias dvi dalis. 
Pas Dievą yra visas žmogus 
— su savo žmogiškosiomis sa
vybėmis, savo atsiminimais, 
suvokimais, pažinimu, jaus
mais. Su savo tikėjimu ir mei
le. Kadangi Marija yra viena 
iš mūsų, žmonijos likimas šia 
prasme seka jos pėdoms. Po 
jos kūno pagyrimo ir pašlo
vinimo Evangelijoje seka 
„Magnificat" giesmė, kurioje 
išreiškiamas solidarumas su 
žmonijos istorija, žmonių kar
tomis. Marija mūsų nepa
miršo. 

Nuolat kyla klausimas — ar 
ne utopija, kas kalbama apie 
Dievo įsikišimą į istoriją. Ar 
Dievas iš tikro nuverčia galiū
nus nuo sostų, apdovanoja 
alkstančiuosius ir išaukština 
pažemintuosius? Juk ir pra
ėjus dviem tūkstančiams me
tų mes vis dar matome tur
tuolius, tampančius vis tur
tingesniais, ir vis labiau į 
skurdą klimpstančius varg
šus. Jei galiūnai ir nuver
čiami nuo sostų, tai juos p a 
keičia kiti galingieji, o mažieji 

poros laikytųsi diskretiškumo 
ir vengtų viešo papiktinimo. 
Popiežiškoji taryba, komen
tuodama paplitusį visuomenės 
požiūrį į ištuokas, vadina šį 
reiškinį ...sąžinių deformacija". 
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taip ir lieka apačioje. 
Kai kurių egzegetų nuomo

ne, Šventajame Rašte į Mari
jos lūpas įdėta giesmė „Mag
nificat" galėjo būti ankstyvųjų 
krikščionių bendruomenių 
giesmė. Anot jų, ji kilo iš 
krikščioniškosios bendruome
nės, kuriai priklausė ir Mari
ja, patyrimo. Svarbiausias 
šios bendruomenes išgyveni
mas buvo Kristaus prisikė
limas. Pažemintas vargšas ir 
paniekintas Viešpats buvo 
Dievo išaukštintas ir padary
tas „Kyrios" Šis Viešpats pali
ko savo įsteigtą bendriją, ku
rią mes vadiname bažnyčia, 
kur gyvenama nauja bendruo
meniškumo forma. Čia nebėra 
vargšų, kurie iš kitų negautų 
viso, kas būtina, nebėra tur
tuolių, kurie nesidalytų. Čia 
ne viešpataujama, o tik tar
naujama. Tai yra tikra visuo
menės alternatyva* ,~. .. 

Toks yra Bažnyčios idealas, 
nuolat liekantis kaip siekinys. 
Mus stiprina tikrumas, kad 
Dievas mus myli, kad jis atlei
do nuodėmes, kad yra gailes
tingas. Tai suvokiant, sponta
niškai kyla atsakas — Dievo 
garbinimas ir džiaugsmas juo. 

ĮTEIKTI DIPLOMAI 
Birželio 22 d. VDU Di

džiojoje salėje Katalikų teolo
gijos fakulteto absolventams 
buvo iškilmingai įteikti diplo
mai. Šiemet Katalikų teolo
gijos fakultetą baigė 84 absol
ventai, iš jų 55 katalikų teolo
gijos ir 29 religijos mokslų 
bakalaurai bei 9 katalikų teo
logijos magistrai. Tai jau 6-oji 
teologų laida. Birželio 23 d. ta 
proga Kauno arkikatedroje ba
zilikoje vyskupai R. Norvilą ir 
V. Michelevičius kartu su uni
versitete dėstančiais kunigais 
kan. doc. dr. A. Kajacku, kun. 
doc. dr. j . Ivanausku, kun. dr. 
A. Jagelavičiumi, kun. teol. 
lic. A. Žukausku ir kt. koncele-
bravo šv. Mišias. Jose dalyva
vo universiteto rektorius V. 
Kaminskas, dėstytojai, svečiai 
ir studentai. Per pamokslą 
vysk. R. Norvilą pažymėjo, 
kad šie mokslo metai, baigęsi 
Jubiliejiniais metais, suteikė 
itin šviesų atspalvį visiems 
darbams ir geranoriškoms 
pastangoms. Paraginęs stu
dentus savo gyvenime „su
dėlioti prioritetus* ganytojas 
priminė kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus žodžius, jog 
„siekdami vienadienių materi
alinių turtų, apgauname ne 

Tai jau yra pratinimasis prie- tik save, bet ir savo tautą, 
dangaus ir jo įžvalga — juk 
dangus ir reiškia nuolatinį 
džiaugsmą geruoju gailestin
guoju Dievu. Dievas padova
nojo mums laimingo, visaver
čio žmogaus pavyzdį. 
Bažnyčios žinios, 2000 m. Nr. 13-14 

savo palikuonis. Vienadie-
niškumas trypia žmogiš
kumą". Vysk. R. Norvilą 
linkėjo absolventams Dievo 
palaimos ir siekti ne vienadie
nių vertybių. 
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PAŠVENTINTAS KERTINIS VIENUOLYNO 
AKMUO 

Birželio 18 d. Kelmės apy
linkių seniūnijos Palendrių 
kaime pašventintas benedik
tinų vienuolyno kertinis ak
muo ir bažnyčios statybos vie
ta. Benediktinai iš Solesmes 
(Prancūzya) abatijos Palend-
riuose (prieškarines klebonijos 
griuvėsiuose) įsikūrė jau 1998 
m. Šiemet čia pradėtas statyti 
vienuolynas ir bažnyčia. 
Anksčiau benediktinai Lietu
voje turėjo savo centrus Tra
kuose, Vilniuje, Kaune ir 
Kražiuose. 

Pašventinimo iškilmėse da
lyvavo Šiaulių vyskupas E. 
Bartulis, Kauno vyskupas 
augziliaras R. Norvilą, Pran
cūzijos ir Belgijos ambasado
riai, keli šimtai tikinčiųjų. 
Šventinimo apeigoms vadova
vo iš Solesmes atvykęs Šv. 
Petro vienuolyno abatas, So
lesmes benediktinu kongrega
cijos prezidentas Philippe Du-
pont. 

Iškilmės prašiojo grigališ
kojo choralo giedotojų, vienuo
lijų atstovų, kunigų ir vys
kupų procesija. Per Žodžio li
turgiją prieš šventinimą pa
mokslą pasakė Palendrių'šv. 
Benedikto vienuolyno vyres
nysis tėvas Herve de Broc, 
OSB. kuris aiškino Jėzaus žo-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Olt. Mgr Aukse 
S- Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

T«L (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

rJL; RE/MAX 

ofFCtmi se* - M 
HMK(7M|42S-71M 
M t a m n i - m i 
RIMAS L.STANKUS 

•Greitas ir sąžiningas patarnavime* 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's hcense and trans-
pofution. Mušt be fluent in English. 
L A . McMahon Window VVashing. 
TeJ. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-8624 

RAYMONDA 
SOLODOVIENĖ 

Mortgage ConsuMant 
6710 N Owifad. Lrcorwcod, L 60646 
Raa.773-Z71-0338; Pagar 847-974-3787 
Fax 847-674-1802 

Jauna , švelni moter i s 
ieško darbo prižiūrėti ar 
slaugyti senelius ar vaikus. 
Vairuoja mašiną. 

Tel. 773-776-7989. 

Immedkito position for care giversl 
3 women, mušt ipeak English, have 

driver's license, Alzheimer's experience. 
One man: work permit necessary. 

Tei 262-763-2615 

ENGLISH 
as a second language classes given by 
Joiiet Junior Coilege will begin SepC 11 
at Lemoot High School I'ortrr & Julia 
Strts Mon. * Wed. 6 p.m. - 9. p.m. For 
info. Call Kay Norfleet, 

tel. 630-257-6699. 

Tai - Jūsų laikraštis 
1HI UTMVMMM 

• Panevėžys . Motinos die
nos proga Panevėžio moterų 
kolonijoje „Lux" žurnalo re
dakcija, A. Lipniūno jaunimo 
centras, Panevėžio dailės ir 
muzikos mokyklos ir organiza
cija „Visos Lietuvos vaikai" su
rengė didelę šventę, kurioje 
dalyvavo daug jaunuolių ir 
vaikų. Vidurinių mokyklų 
moksleiviai skyrelyje priešais 
kalėjimą ant šaligatvio plyte
lių šimtą kartų užrašė: „Vis 
tiek tave apkabinu, Mama". 
Minėtų organizacijų bei įstai
gų atstovai su kalinčiomis mo
terimis susitiko kolonijos sa
lėje. Moterys turėjo progą pa
siklausyti Lukiškių kapeliono 
tėvo Elijo išmintingų žodžių. 

• Širvintos. Gegužės 29 d. 
Kielių pradinėje mokykloje 
jau trečius metus iš eilės vyko 
Širvintų katalikiškų pradinių 
mokyklų sąskrydis. Renginyje 
dalyvavo Širvintų klebonas J. 
Dabrovolskas, Švietimo sky

riaus vedėja M. Bilotienė, spe
cialistai, Kielių, Motiejūnų, 
Družų ir Viešų pradinių mo
kyklų mokiniai ir mokytojai. 
Sąskrydžio dalyvius pasvei
kinęs klebonas J. Dabrovols
kas ragino mokinius visais gy
venimo atvejais pasikliauti 
Motina Marija. Moksleiviai 
parodė trumpas programėles, 
mokė savo draugus naujų 
žaidimų, šokių. 

• Kaunas. Birželio 13 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre įvyko Eucharistinio 
kongreso savanorių susitiki
mas. Jame dalyvavo vysk. R. 
Norvilą, Kongreso koordina
torė R. Budvytytė, Jaunimo 
dienos vadovas A. Kučikas ir 
apie 80 savanorių. Vysk. R. 
Norvilą, Kongreso koordina
torė sesuo Ramutė ir A. 
Kučikas padėkojo savano
riams už talką organizuojant 
Jaunimo dieną. Susitikimo da
lyviai dalijosi Kongreso įspū
džiais. 

džius apie Bažnyčios statybą 
ant uolos. Iškilmių metu į ker
tinį akmenį buvo įdėtas iš
kilmingą pašventinimą žymin
tis raštas su parašais, ak
menėlis iš Solesmes vienuolik
tajame amžiuje statytos baž
nyčios, moneta iš Romos ir Ju
biliejiniu metų ženklas. 

Vyskupas E. Bartulis pa
sidžiaugė vyskupijoje atsira
dusiu maldos centru, liudi
jančiu, kad svarbiausias daly
kas yra bendravimas su 
Viešpačiu, perskaitė sveikini
mo raštą iš Vatikano. Šventėje 
choralą giedojo jungtinis Vil
niaus, Kauno, Kretingos, 
Šiaulių ir Klaipėdos giesmi
ninkų choras. 

Statomajame vienuolyne ga
lės gyventi 20 vienuolių. Pro
jektuojant pastatą, buvo nu
matyta jo išplėtimo galimybe. 
Šiandien Palendriuose įsikūrę 
10 benediktinų, tarp kurių 8 
yra iš Prancūzijos, 2 — lietu
viai. Dar du lietuviai šiuo 
metu gyvena Prancūzijoje ir 
po kurio laiko grįš j Lietuvą. 
Pasak vienuolyno vyresniojo 
Herve de Broc, benediktinai 
savo buvimu primena, jog vi
siems žmonėms reikia būti 
arti Dievo ir melstis. 
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Naujas lietuviškas kryj.ius Dainavos .stovykloje Kryžius pakeitė senąjį 
ateitininkų kryfcig prie svetaines Jis sukurtas skulptoriaus Ad?.io Tere-
siaus, kuri'- ve I praleidžia šia vasara Dainavoje, .lomi L'rlx>no iii-otr. 
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hĄIŠKAI IR NUOMONĖS 
"LIETUVOS ISTORIJĄ 

TURĖTŲ RAŠYTI 
LIETI.-VIAI 

Skaičiau, kad Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus pakvietė anglą pa
rašyti Lietuvos istoriją. Kodėl? 
Ar lietuviai tarsi kokie „zulai" 
ar Jtmšmenai", kad negali pa
rašyti savo tautos istorijos? 
Seniau lietuvių tautos istorijai 
daug žinių paliko svetimieji, 
kartais klaidingų. Daug leng
viau nusirašyti, negu duoti 
tikrų duomenų, ar juos tinka
mą tvarka palikti istorijos 
puslapiuose. Taip ir paliko 
Lietuvos istorija, Lietuvos že
mėlapiai neteisingi, paskuti
niame Lietuvos prisikėlime 
palikta esminiai stambių ne
tikslumų, lietuvių tautai pra
žūtingų, kurie toliau kartoja
mi,' saugant dabartinei vyriau
sybei. 

Pakviestas anglas Norman 
Davies puikiai lenkiškai kal
bąs, Lenkijai pp^šęs dviejų 
tomų istoriją, -manau, laiky
damasis lenkų duomenų. Ar 
Norman Davies puikiai lietu
viškai kalba — nesakoma. Jis, 
kalbėdamas per Lenkijos ra
diją, pasakė, kokios rūšies 
kvietimą gavo iš Lietuvos Res
publikos prezidento. Lietuvos 
istoriją galėtų pradėti rašyti 
po trejų metų. 

Kodėl Lietuvos Respublikos 
prezidentas tokiam svarbiam 
rašto darbui pakvietė anglą? 
Savo nuožiūra ar patartas 
pasirinktų patarėjų? Ar nepa
tinka nei vienas dabartinis lie
tuvis istorikas? Gal pastebėjo, 
kad.; ne visi istorikai žymi 
Prūsų žemes nuo Nemuno iki 
Vyslos upės. Ten gyvenusius 
prūsus bei jų giminaičius 
šimtmečiais lietuvių tautos 
priešai žudė, o baigiantis Ant
rajam pasauliniui karui So
vietų -Sąjungos (Sojuzo) ka-
riudmeaės daliniai, užėmę 
prūsų žemes (Mažąją Lietuvą) 
masiškai žudė ten gyvenusius 
be jokio gailesčio ar išimties: 
vyrus, moteris, kūdikius. Nai
kino kraštą, į jį privežė rusų ir 
kitokių kolonistų. Okupantas 
negali hūti okupuoto krašto 
piliečiu. Pakeitė vietovar
džius, sugriovė visą kraštą, 
nors amerikiečiai, anglai buvo 
leidę tik laikinai naudotis. Da
bar elgiasi tarsi seni šei
mininkai. Lietuvių tautai ne
reikalaujant iš tų sričių pasi

traukti (laikino naudojimosi 
laikas pasibaigė), okupantai 
ten sėdi net grasindami..., o 
jeigu ne, tai pamatysite... Gal 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas norėjo teisingo istoriko 
Lietuvos istorijai parašyti, 
duoti pagrindą tarptautinei 
diplomatų veiklai? Ir gal no
rėjo istoriko, kuris savo Lietu
vos istorijos žemėlapyje pažy
mėtų Vytauto laikų Lietuvą 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros? 

Būtų naudinga sužinoti Lie
tuvos Respublikos prezidento 
nuomonę. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA 

STATYKIME 
PAMINKLĄ LAISVEI 

Baigiasi XX amžius. Anykš
čių miestas ir kraštas per III 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
suvažiavimą pažymėjo Anykš
čių pirmojo paminėjimo rašy
tiniuose šaltiniuose 560-metų, 
dar kartą prisiminė Anykščių 
miesto ir anykštėnų vaidmenį 
šio krašto ir visos Lietuvos 
valstybiniame, religiniame, 
kultūriniame, švietimo ir ūkio 
gyvenime. Istorija šį kraštą 
sieja su Lietuvos valstybės 
pradžia. Anykštėnai niekada 
nebuvo abejingi savo valsty
bei, puoselėjo jos politinį, dva
sinį, kultūrinį ir ekonominį 
paveldą. Mes gerbiame ir pri
simename visus, kurie darba
vosi šios valstybės labui, jos 
laisvei ir Anykščių miesto bei 
krašto gerovei. Prisimenant ir 
pagerbiant anykštėnus, mūsų 
garbiuosius pirmtakus, dirbu
sius, kovojusius, žuvusius ar 
kentėjusius už Lietuvą, buvo 
nutarta Anykščių centre iš su
rinktų aukų pastatyti pa
minklą Laisvei. Buvo sudary
tas paminklo statybos komite
tas ir įsteigtas fondas. Jau 
keli metai jam renkamos au
kos. Buvo numatyta paminklą 
šiais Anykščių jubiliejiniais 
metais, III Pasaulio anykš
tėnų suvažiavimo per Šv. 
Onos atlaidus metu iškilmin
gai atidengti. Tačiau tai teko 
atidėti. Yra surinkta (su pa
žadėtais) apie 100,000 Lt., dar 
trūksta apie 60,000 Lt. Jei pa
vyks šią trūkstamą sumą su
rinkti, paminklas bus už
baigtas šį rudenį. Paminklo 
autorius anykštėnas, žinomas 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 15 d., antradieni* 

„Lithuaivian Heritage" stovykloje, liepos 30-rugpjuCio 5 d vykusioje Dainavos stovyklavietėje, stovyklavo dau
giau negu. 130 lietuviškai silpnai kalbančių ar lietuvi.; kalbos nemokančių lietuvių kilmes berniukų ir mer
gaičių. Šioje Jono Urbono nuotraukoje matome stovyklautojus ir kunigą besiruošiančius lietuviška malda ir 
giesme garbinti Dievą šv. Mišiose,aukojamose atviroje gamtoje po Dainavos didžiuoju ąžuolu. 

skulptorius Vladas Vildžiū
nas. 

Tikimės, kad bendromis mū
sų pastangomis Laisvės pa
minklas tikrai šį rudenį bus 
užbaigtas. Aukas galima per
vesti: Paminklo statybos fondo 
sąskaita Nr. 704101 AB Vil
niaus banko Anykščių sky
rius, kodas 260101762, Anykš
čiai, Lietuva. 

Antanas Tyla 
Pasaulio anykštėnų 

bendrijos pirmininkas 
DU FONDAI 

Yra du fondai, kurie rinko 
aukas Lietuvai, kai ji taps ne
priklausoma. Tautos fondas 
(New Yorke) savo žodį išlaikė 
ir persiuntė surinktą kapitalą 
Lietuvon. Jis ir toliau tai daro. 
Lietuvių fondas (Čikagoje), 
Lietuvai tapus laisvai, kaž
kodėl nutarė pakeisti savo eg
zistencijos tikslą ir tik po ilgų 
ginčų nųpiuntė Lietuvai 1 
mln., nes to reikalavo maža 
fondo narių grupė. 

Tautos fondas pasirinko la
bai rimtą projektą ir jį remia 
jau keletą metų. Jo projekto 
tikslas — Vilniaus krašto at-
lietuvinimas, parama mokyto
jams ir mokykloms. Su pasi
didžiavimu malonu prisiminti 
laikus po Pirmojo pas. karo, 
kai Vilniaus kraštas buvo pri
jungtas prie Lenkijos ir kai ką 
tik atsikūrusi Lietuva, tikrai 
sunkioje finansinėje padėtyje, 
nutarė gelbėti Vilnijos lietu
vius nuo tolimesnės polonizaci
jos. Jau 1922 m., su Lietuvos 
pagalba, VUniaus krašte veikė 
dvi gimnazijos, mokytojų se
minarija (kurią lenkai uždarė 
1929 m., kad nebūtų kam 
šviesti lietuviškų kaimų), pa
dėjo studentams studijuoti 

lenkų universitetuose, auginti 
lietuvišką inteligentiją. 

Dabartinė valdžia ignoruoja 
Vilniaus krašto lietuviškumo 
padėtį, o Lenkijos valdžia de
da dideles pastangas išlaikyti 
lenkiškumą Vilnijoje, remda
mi mokyklas, spaudą ir netgi 
kažkokį „Lenkišką universi
tetą". Konkurencijos dėl sielų 
nemaža. Vilniaus krašte len
kiškumas niekados nebuvo 
stiprus. Kaimo gyventojai tau
tybės sąvokos neturėjo, todėl 
vadino save „tuieišiais" — vie
tiniais. Daugelis, vadinamų 
lenkų, per sovietų laikotarpį 
greit tapo rusais. Jie per daug 
nesipriešins tapti lietuviais, 
įrodžius, kad jų senoliai buvo 
lietuviai. Juos „perpirkti" yra 
lengva, ypač vaikus. Bet tam 
tikslui pasiekti reikia mokyk
lų, geresnių už lenkų, reikia 
paruoštų mokytojų ir geresnio 
mokyklų aprūpinimo. 

Dabartinės sąlygos verčia 
Lietuvos jaunąją kartą ieško
ti geresnio gyvenimo plačiame 
pasaulyje. Gimdymų skaičius 
mažėja, nemažas skaičius 
naujagimių parduodama už
sieniečiams. Tauta nyksta. 

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

No one makes round-tnp travei to Uthoania easier and more convement than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassie-'ree connection va 
Stockho'm When you're ready to return. you'H enioy same-day travei oack to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out vv'hat a worid of drfference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travei Agent ar SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandmavian.net. 
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Tremtiniai grįžti į tėvynę 
negali, nes gyvenimo sąlygos 
nėra geresnės už tas, kur jie 
dabar gyvena. Tačiau daugelis 
jų norėtų, kad bent vaikai 
užaugtų lietuviais ir gal liktų 
gyventi Lietuvoje. Tokiu būdu 
lieka viena išeitis: gabenti jau
nimą iš Rusijos gelmių ir kai
myninės Gudijos. Daryti tai, 
ką darė Lietuva po Pirmojo 
pas. karo: steigti bendrabu
čius ir užpildyti juos atvy
kėliais iš Rytų. 

Man, išaugusiam tokiame 
bendrabutyje, atrodo, kad Lie
tuvių fondas turėtų sekti Tau
tos fondo pavyzdžiu ir, užuot 
metęs visokiems ne visados 
rimtiems projektams Ameri
koje, siųsti Lietuvon, ne vieną 
dešimtadalį fondo pajamų, kas 
padaryta šiemet, o daug dau
giau. 

Šiuo metu turime A. Adam
kienę, kuri jau stipriai dirba 
vaikų globoje. Ji prižiūrėtų 
pasiųstų finansų paskirstymą. 
Atėjo laikas atgaivinti „Aki
račių" mestą šūkį: „Veidu į 
Lietuvą". 

Dr. Edmundas Ringus 
Chicago, IL 

A.tA. 
Kapitonas JONAS KALNIETIS 

Mirė 200 m. rugpjūčio 10 d. Catonsville prie Balti-
more, MD. 

Gimė 1909 m. rugsėjo mėn. 3 d. Kavolių kaime, 
Panemunes valsčiuje, Rokiškio apskrityje. 

Bus laidojamas Čikagoje Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuliūdę liko : žmona Jadvyga Aukštuolytė Kal-

nietienė, sūnus Algis su šeima Baltimorėje. 
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus turės dau

giau informacijų Čikagoje. Tel. 800-994-7600. 

DVIDEŠIMT 
PENKERIŲ METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS 

• 
Vladas Baltrušaitis— Mchtone. 

G Verdi operoje ..Likimo galia" 1970 m 

A.tA. 
OPEROS SOLISTAS 

VLADAS BALTRUŠAITIS 
Vladas Baltrušaitis Kauno. Vilniaus ir Čikagos 

Lietuvių operos solistas mirė 1975 m. liepos 27 d. Pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje 
1998 m. liepos 31d. Jo pelenų urna atvežta į Lietuvą. 
kur Jurbarke šalia savo Tėvų ilsisi Amžinoj Ramybėj 

Ta intencija bus aukojamos šv. Mišios Jurbarke, 
Kaune Įgulos bažnyčioje, kur Velionis vadovavo stu
dentų ateitininkų chorui, Vilniuje Bernardinu. Šv. 
Jonų, Šv. Kazimiero. Šv. Mikalojaus ir Katedroje. Vi
sose tose bažnyčiose Velionis buvo giedojęs. Mons. K. 
Vasiliauskas gražiai Jį prisimena. 

Maloniai prašome tomis dienomis prisiminti Ve
lionį savo maldose. 

Nuliūdusi šeima 

A.tA. 
Miškininkas 

JUOZAS NALIS-NALIVAIKA 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos savo namuose mirė 2000 m. 

rugpjūčio 12 d., 3:30 vai. p.p., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kapčiamiesčio apskrityje, Semoškų 

kaime. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Nuliūdę liko: žmona Marija, sūnūs: Vytas Nalis, Jo-

nas-Algis Nalis, marti Birutė, Gintas Nalis; anūkai: 
Daina, Kima, Vincas, Alisa; proanūkas Juozukas, duk
terėčia Emilija Narinkevičienė su vaikais Rimu ir Aud
rium Lietuvoje ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo brolis a.a. Prano, a.a. Vlado, a.a. Do
minyko. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, buvo atsargos 
karininkas, ramovėnas, ilgus metus dirbo BALFe, buvę 
Švento Vardo draugijos narys. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 16 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 17 d..Iš. 
laidojimo namų 9:00val. ryto bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9 :30 vai. ryto auko
jamos gedulingos šv. Mišios už Velionio sielą. Po Mišių 
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. (800) 

994-7fi00 . 

A.tA. 
ALEXANDER VASAUSKAS 

Gyveno St. Charles, IL nuo 1974 metų. Mirė 2000 
m. rugpjūčio 9 d. sulaukęs 78 metų. 

Gimė Lietuvoje 1922 m. sausio 25 d. 
Nuliūdę liko: sūnūs Alex, marti Kim ir Victor, marti 

Ellen Vasauskai; anūkai Brandy ir Kristina Vasauskai 
ir Tim ir Jim McGrough. "5 Ji 

Velionis priklausė Carpenters Union Local #1 50 
metų. 

Laidotuvių informaciją gali suteikti DuPage Crema-
tions, Ltd. Tel. 630-588-1132. 

Šeima 

Norime pranešti, kad staiga ir netikėtai 2000 m. 
rugpjūčio 8 d. savo namuose mirė 

A.tA. 
RIMANTAS DUOBLYS 

Velionis gimė 1933 m. Vilkaviškyje. Amerikoje išgy
veno 50 metų. 

A.a. Rimantas buvo sūnus a.a. Adelės ir brolis a-a. 
Vitolio. 

Laidotuvės privačios. 
Liūdi artimieji 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI GYLIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DA
NUTEI ir šeimai, broliams JONUI ir JULIUI ir jų 
šeimoms ir kartu liūdime. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VYTAUTAS AVIŽONIS, MD 
Gimė 1906 m. gruodžio 11 d. Žagarėje. Lietuvoje; 

Mirė 2000 m. gegužės 10 d. JAV, Floridoje. Jo palaikai 
bus grąžinti į Lietuvą. 

Nuliūdę liko: žmona Valerija, dukra Giedrė Šni-
pienė su šeima, sūnus Petras su šeima, sesuo Birutė ir 
kiti giminės. 

Šeima .nuoširdžiai dėkoja visiems pareiškusiems 
užuojautą ir aukojusiems Lithuanian Freedom Through 
Education Fund. Inc. Velionio Vytauto atminimui, 
šeima steigia Kauno Medicinos mokykloje stipendiją of
talmologijos rezidentui. Pirmas rezidentas jau pradės 
naudoti Vytauto Avižonio vardo stipendiją 2001 mokslo 
metais. 

Dar kartą dėkojame a.a. Vytauto draugams ir gi
minėms už draugystę, dėmesį ligoje ir pagalbą įamži
nant Jo atminimą. Jo paties Alma Mater Kaune. 

Liūdinti šeima 

Algis ir Angelė Raulinaičiai I 

http://www.scandmavian.net


DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 15 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE{ 

Kad sur ink tu p a k a n k a m a i nektaro ir pagamintų vieną svarą medaus, bi
tes gali nukel iaut i net 53.000 mylių ir aplankyt i daugiau kaip 2 min. gė
lių žiedų. Tačiau žmonėms, kad paskanau tų kvepiančio, geltono medaus, 
keliauti nereikia labai toli. Tik iki lentynos, parduotuves a r ,,Draugo*" ge
gužines. J a u porą metų „Draugo" gegužinėse savo medų pardavinėja ži
nomas bi t ininkas Kazys Laukaitis. J i s savo medumi buvo pratur t inės ir 
gegužines loterija. Nuotraukoje - laimingas pirkėjas < dešinėje'1 giria žino
mo bit ininko Kazio Laukaičio 'kairėje ' medų. Medus - iš Čikagos prie
miesčio Hinsdale . o bitininko tel. 630-323-5326. Nuotr. J o n o Kuprio 

Visiškai laisvai apie alko
holizmą galėsite pasikalbėti 
rugpjūčio 16 d., trečiadienį. 7 
val.v...Seklyčioje". Galima bus 
uždavinėti klausimus ir pa
tiems kalbėti. Du blaivūs alko
holikai - vienas iš Lietuvos. 
kitas iš Amerikos - nori padė
ti lietuviams, gyvenantiems 
Čikagoje, spręsti alkoholio 
problemas. Anonimiškumas 
garantuojamas. Lietuviai taip 
pat nori padėti ir alkoholikų 
artimiesiems, kurie taip pat 
turi problemų, gyvendami su 
alkoholikais. Atvykite į pašne-
kesį! 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje*", rugpjūčio 
16 d., trečiadienį. 2 vai.p.p., 
bus rodoma vaizdajuostė „Gy
voji rankų grandinė - Baltijos 
kelias". Maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti, stebėti įvy
kius, kurie vedė į laisvėjančios 
Lietuvos atgimimą. Kaip jau 
įprasta. „Seklyčioje" bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

Meno mokyklėlei reikia 
choreografo, dailės ir kanklių 
mokytojų, turinčių patirt) dar
be su moksleiviais. Skambinti 
tel. 630-690-4051. 

Dienos išvyką į Michigan 
City. IN, Blue Chip Casino 
rugpjūčio 18 d. I penktadienį I 
ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras „Seklyčia". Išvyksime 
„Blue Chip" kompanijos auto
busu nuo „Seklyčios" 9 vai.r. 
Sugrįšime 5:30 vai.p.p. Kvie
čiame registruotis asmeniškai 
ar tel. 773-476-2655. 

„Žaliųjų kortelių" loteri
ja šias metais vyks nuo spalio 
2 d. iki lapkričio 1 d., o ne iki 
lapkričio 10 d. kaip buvo ra
šyta 2000 m. rugpjūčio 12 d„ 
šeštadienio, „Draugo" nume
ryje. Šios loterijos anketas ga
lite įsigyti „Seklyčioje" (2711 
W. 71st Str.; 773-476-2655 . 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 

Ar žinote, kaip pasiga
minti skanų, baltą lietuvišką 
sūrį? O gal seilės varva vien 
pagalvojus apie ką tik išvir
tas, burnoj tirpstančias mink
štutes, spurgas? Šių skanumy
nu receptus atrasite J. Dauž-
vardienės sudarytoje receptų 
knygoje anglų kalba "Popular 
Lithuanian recipes" Knygos 
kaina - 10 dol„ su persiunti
mu - 13.95 dol. 

LR generalinis konsula
tas Čikagoje kviečia visus 
LR piliečius, rinkimų metu 
būsiančius JAV, registruotis 
LR Seimo rinkimams. Regis
truojantis prašome nurodyti 
asmens kodą. vardą, pavardę, 
gyvenamąją vietą užsienio 
valstybėje, gyvenamąją vietą 
Lietuvos Respublikoje (nurodo 
asmenys, kurie pastoviai gy
vena Lietuvoje), paso seriją ir 
numerį. Registruotis galima 
paštu arba asmeniškai atvyk
us į konsulatą. Regist
ruojantis paštu būtina atsiųsti 
LR paskutiniojo lapo (su nuo
trauka) kopiją. Lietuvos gen
eralinis konsulatas Čikagoje 
įsikūręs: 211 East Ontario 
Street. Suite 1500, Chicago, 
IL 60611; tel. 312-397-0385, 
fax 312-397-0385; ei. paštas 
admin@ltconschi.org Konsu
latas dirba: pirmadienį-
ketvirtadienį 8 vai.r. iki 4 
vai.p.p., penktadienį - nuo 8 
vai.r. iki 3 vai.p. p. Konsulato 
S. Pulaski Rd. skyriaus adre
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Suite 
219, Chicago. IL 60629; tel/fax 
773-582-5478; darbo valandos: 
antradienį ir ketvirtadienį 
nuo 9 vai r. iki 12 vai. 

Lemonto LB valdybos 
ruošiama gegužinė vyks rug
pjūčio 20 d. PLC sodelyje. J i 
prasidės tuoj po šv. Mišių, 12 
vai. Galėsite paskanauti lauke 
kepamų paršiukų, Baniutės 
Kronienes pagamintų šalti-
barščių su bulvytėmis, py
ragų, kavutės. Veiks baras, 
kuriame atrasite „Kalnapilio" 
ir „Ute-nos" alaus bei kitokių 
gėrimų. Savo laimę galėsite 
išbandyti loterijoje, kuri 
trauks akį savo gausiais ir 
vertingais laimikiais. O skani
ai pavalgius, atsigaivinus, tuoj 
norisi dainą užtraukti , tuo la
biau, kad Lemonte daug 
skambių balsų, čia „Tėviškės" 
kapelos namai, tad Stasei Jag-
minienei akordeonu pritari
ant, bus galima dainuoti dai
nas net iki aušros. 

San Francisko dai l inin
kas Allyson Levy iš 2,000 
stiklinių indelių, kuriuos gim
nazijose ir mokyklose padarė 
vaikai, sukūrė skulptūrą. Ją 
pavadino „Tūkstantmečio mo
numentas: sustabdytas lai
kas". Skulptūrą apžiūrėti gali
ma Čikagos vaikų muziejuje 
(N'avy Pier, 600 E. Grand). Ši 
skulptūra-instaliacija taip pat 
papildoma filmajuostėmis ir 
fotografijomis, kurios dar pla
čiau supažindina su mokslei
vių fantazija ir pasiekimais. 
Čikagos vaikų muziejuje taip 
pat veikia nuolatinė „Dino
zaurų ekspedicija" - apie Či
kagos mokslininko Paul Šerė
no 1997 m. kelionę į Nigeriją. 
Vaikų muziejus dirba kasdien 
nuo 10 vai.r. iki 5 vai.p.p.. ket
virtadieniais - iki 8 val.v. Ket
virtadieniais nuo 5 iki 8 val.v 
įėjimas - nemokamas. Infor
macija tel. 312-527-1000. 

piru ratelio gegužinėje PLC .-odelyje Atveskite savo vaikunu.- ir vaikaičius į Pipiru rateli ' Ratelyje dar liko 
u tos p i rmadienia is iš ryto nuo 9:30 vai r iki 11:30 vai r 'vaikučiams \vm 14 nien iki 24 meti i ir t rečiadieniais 

12 vai iki 'l vai p p vaikučiams, kur iems daugiau kaip 22 men.) R e n k a m a Lemonte, Pasaulio lietuvių 
'litre Kreipki tės į Elytę Reklaityte-Sieczkowski tel 708-403-7858 tarp 9 vai r ir "> vai p p. Šiais metais vaikus 
i niurnėsime tik iki spalio 1 d Nuotr I n d r ė s T i j u n ė l i e n ė s 

m m į m m 

mailto:admin@ltconschi.org


„Seklyčioje" rugpjūčio 9 d lankėsi ir dainavo muzikai (iš kaires): Rimantas Astrauskas, Jūrate Baltramiejūnai
tė. Martyna Plioplytė ir Vilija Plioplienė. 

ŠAUNI MUZIKINĖ POPIETĖ 
Rugpjūčio 9 d. vyresniųjų 

lietuvių popietę ..Seklyčioje" 
pradėdama, rengimų vadovė 
paaiškino, kad bus daug dainų 
ir muzikos, nes šioje progra
moje dalyvaus JAV viešintys 
Dailos ir Juozo Liubinskų gi
minaičiai iš Lietuvos — visi 
muzikai. Juos murr.s Elenute 
Sirutienė ir pristatė. Pirmoji: 
Jūratė Baltramiejūnaitė-Ast
rauskienė — kompozitorė. 
1979 m. Lietuvon Muzikos 
akademijoje baigusi kompozi
cijos studijas. 20 metų yra vyr. 
dėstytoja Vilniaus konservato
rijoje. Kuria nuo pat vaikys
tės. Yra parašius daugiau nei 
200 kūrinių, tarp jų keletą 
operų, kvartetų, vokalinių cik
lų. 10 kūrinių pelne premijas. 
Trys jos kūriniai buvo atlikti 
Toronte vykusioje Pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tėje. Tai — „Manu protėvių 
žemė", „Du gaideliai" ir „Žal-
neriukas". 

Po kompozitorės buvo pri
statytas Rimantas Astrauskas 
— etnomuzikologą?. Lietuvos 
Muzikos akademijom docentas, 
etnomuzikologijos katedros 
vedėjas. Stažavos: Oxfordo 
universitete. Skaitt paskaitas 
apie lietuvių liaudies muziką 
Bergeno ir Koperhagos uni
versitetuose. Vilniuje suorga
nizavo tris tarptautines konfe
rencijas ir parengi bei reda-

• gavo 2 pranešimu rinkinius. 
Praėjusiais metais drauge su 
bendradarbiais parengė Etni
nės kultūros vals.ybinės glo
bos įstatymą. 

Viešnia Vilija P ioplienė — 
Karmėlavos Balio 3uračo vid. 
mokyklos vyr. muakos moky
toja. Mokykloje valovauja mo
kinių folkloriniam ansambliui, 

muzikiniam lėlių teatrui ir 
vaikų ansambliui „Linksmoji 
natelė", o Martyna Plioplytė 
yra Kauno J. Naujalio muzi
kos gimnazijos dvyliktoke, mo
kosi fortepijono ir chorinio dai
navimo specialybių. Ateities 
planai — studijos Muzikos 
akademijoje. 

Svečius pristačiusi renginių 
vadovė pakvietė R. Astrauską 
vesti programą. Jis pasakė, 
kad labai malonu bendrauti 
su tautiečiais, bet nenorįs 
daug kalbėti, tik bandys su
pažindinti, kaip yra tiriama 
liaudies muzika. Tą darbą Lie
tuvos Muzikos akademijoj at
lieka liaudies dainų tyrinėji
mo katedra. Ji kataloguoja 
įrašus, tyrinėja ir lygina su 
kitų kraštų muzika, ir šis 
mokslo objektas gali daug pa
sakyti apie tautos praeitį. Pa
vyzdys: Baltarusijos ir Rytų 
Lietuvos dainų melodijos tos 
pačios, o žodžiai dainuojami 
skirtingom kalbom. Taip pat 
ir kitas pavyzdys apie praei
ties išlikimą dainose — Vaka
rų Prūsijos dainos (užrašytos 
1825 m. L. Rėzos) išliko, o ne
bėra nei Prūsijos, nei ta kalba 
kalbėjusių žmonių. 

Lietuviai yra muzikalūs iš 
prigimties — daug dainuoja. 
Dabar yra tyrinėjamos vadi
namosios kalendorinės dainos 
— jose daug senos praeities, 
net ir apeigų liekanų, pavel
dėtų iš protėvių. Taigi muzikoj 
lieka pėdsakų, kurių nebėra 
kitur. 

Lietuvos Muzikos akademi
joj yra didžiausias archyvas — 
apie 100,000 dainų įrašų. Tie 
įrašai sensta, nes nevykusios 
(prastos) juostelės. Dabar įra
šai perrašomi į skaitmenines 

Nuotr. J. Liubinako 
sistemas. Labai svarbu, kad 
liaudies muzika būtų išsau
gota ir prieinama jaunimui. R. 
Astrauskas prisiminė, kaip 
stengėsi, kad būtų paruoštas 
Lietuvos etninės kultūros glo
bos įstatymas, kuris garan
tuotų, kad nepražus, ką liau
dis sukūrė. Parodė įvairių lei
dinių: J. Čiurlionytės „Lietu
vos liaudies melodįjos", kom
paktinę plokštelę. 

Po to klausėmės dainavimo. 
Visi keturi švedai dainavo 
(skirtingai atlikdami) atskirų 
regionų dainas. 

Pradėjo šiuolaikiškai dai
nuojama dzūkų daina: „O se
niai, seniai pas motulą buvau, 
vai užžėla tie visi kelaliai 
žaliu vėjali..." Kitoj dzūkiškoj 
dainoj duktė skundžiasi pas 
„senųjų motulį" viešnagėn nu
ėjusi, kad: 

„Motula mano, širdela 
mano, 

rinkai, rinkai man tu 
bernelį ir neišrinkai..." 

Rugiapjūtės dainoj dainavo 
taip: 

„Vaikščiojo tėvulis-, prašinėjo 
saulalės, 

saulalės motulas: 
Eik, saulala vakaruosna, 
vakaruosna vėlybuosna". 
Dzūkų dainose labai daug 

jausmo. Todėl Dzūkija ir yra 
Dainava vadinama. 

Po to buvo dainuojama (pir
mą kartą bent man girdėta. — 
E.J.V.) karinė žemaičių daina: 

„Oi broli, broli, broleli 
muna 

Šerk mun bėra žirgelį 
Oi graži, graži mūsų 

kariuomeni, 
Oi daili, graži mūsų 

kariuomeni..." 
Po to liepiama, kad „muna 

brolelis" uždėtų „tymo bal

nelį", prisegtų „šveisias kel-
peles" ir kad sėstų pats ant 
žirgo. 

Kitoj (irgi karinėj dainoj) pa
našiai sakoma seselei: 
"„Gieda gaideliai, ryliuoja, 

brolis žirgelį balnoja 
ir balnodamas bėrą žirgelį 
seselę budina. 
Kelkis, sesele, negulėk, 
prauskis burnelę, šukuok 

galvelę 
palydėk brolelį". 
Buvo sudainuota vestuvinė 

daina „Devyni metai — kaip 
viena diena". Visi svečiai ir 
popietės dalyviai kartu sudai
navome dainą, kur žodis buvo 
palydėtas veiksmu. Ji vadino
si „Padainuosim". Taigi: 

„Padainuosime sustoję, 
kaip paukšteliai žaliam 

gojuj" (visi sustoja), 
Padainuosime sutūpę — 
kaip paukšteliai palei upę" 
(visi tupia), 
Padainuosim atsigulę — 
kaip paukšteliai prieš 

mėnulį" 
(su atsigulimu šiek tiek var

go), 
Padainuosim apskabinę 
kaip paukšteliai tankumyne 
(su tuo apsikabinimu bai

gėm dainavimą)". 
Po to mums Jūratė Baltra

miejūnaitė paskambino To
ronte Dainų šventėje atliktą 
„Mano protėvių žemė". 

Visi susirinkusieji esam la
bai dėkingi už tokią įdomią, 
turiningą bei lietuviška muzi
ka visus atgaivinusią popietę. 
Ačiū Dailai ir Juozui Liubins-
kams supažindinusiems mus 
su savo iškiliais giminaičiais. 

Emilija J. Valantinienė 

Kompozitorė Jūrate Baltramiejū
naite neseniai išleido dvi kompak
tines plokšteles „Divertissement" ir. 
„Protėvių žeme". Jose moderniai 
pritaikoma liaudies muzika, čia 
ypač įdomios choreografines muzi
kines kompozicijos, kūrybiškai pri
derinami ir išnaudojami tradiciniai 
liaudies muzikos instrumentai. Jei 
norėtumėte įsigyti Šias plokšteles, 
skambinkite tel. 708-346-0773. 

MENO MOKYKLĖLĖJE -
BATIKOS IR GITAROS PAMOKOS 

Naujaisiais mokslo metais tojų J. Kurausku, susiorgani-
Meno mokyklėlės Čikagos sky 
riuje moksleivius cailės meno 
mokys Irena Šaparnienė, o gi
tara groti mokys Aidas Sto
nys. 

Irena Šaparnien • architek
tės specialybę įgijo Vilniaus 
Gedimino technikes universi
tete, batikos mer.o mokėsi 
Šiaulių aukštesnii joje meno 
mokykloje. Šiuo rietu dirba 
Riverside meno ga.->rijoje. Pa
sirinktoji meno kryptis - bati
ka. Čikagos M. K Čiurlionio 
galerijoje surengtos persona
linėje parodoje bi.vo galima 
pasigrožėti dailininkės batikos 
technika atliktais d įrbais, ku
rie, beje, beveik vis buvo aki
mirksniu nupirkti I. Šapar
nienė dar yra daly\ ,vusi paro
dose kartu ir su k tais auto
riais. Ji vyresniuosius Meno 
mokyklėlės moksh vius ban
dys supažindinti u batikos 
technikos ypatybėn s. 

Aidas Stonys - k; tikinės gi
taros specialistas, šio meno 
paslapčių sėmėsi Kauno J. 
Gruodžio aukštesn; joje muzi
kos mokykloje b< Vilniaus 
Meno akademijoje įdomi Ai
do, kaip muzikant. kūrybine 
biografija. Veik tr> us metus 
grojo liutnia bei gitam Trakų 
senosios muzikos . nsamblyje 
• beje. ar visi žinomi kad liut
nia turi 17 stygų'). Vėliau 
kartu su savo buv, îu dėsty-

zavę gitarų kvartetą, daug 
koncertavo, dalyvavo konkur
suose. Aukščiausias pasieki
mas - Vokietijos Violklingen 
mieste įvykusiame tarptauti
niame konkurse iškovota pir
moji vieta. A. Stonys taip pat 
grojo džiazo grupėje. Pasta
ruosius dvejus metus daug 
koncertavo Lietuvoje su Čika
goje jau pažįstamu, kuriančiu 
dainas ir jas atliekančiu kuni
gu Egidijumi Arnašiumi. Ne
norėdamas atsitolinti nuo sa
vo specialybės. Aidas Stonys 
noriai perteiks įgytas žinias 
naujiems moksleiviams, norin
tiems mokytis skambinti gita
ra. Ko! kas planuojame pamo
kas Čikagos skyriuje (Jauni
mo centro patalpose), bet jei 
Aidui pavyks susitvarkyti su 
darbais, tikimės jo pamokų ir 
Lemonte. Priimami ne tik vai
kai (nuo 7 m. amžiaus), bet ir 
visi, norintys išmokti groti ar 
tobulinti turimą techniką. Ai
das Stonys dalyvaus Meno 
mokyklėles mokslo metų ati
darymo meninėje programoje. 

Meno mokyklėlės mokslo 
metų atidarymas Lemonte, 
PLC, vyks rugsėjo 7 d. 6:30 
val.v.. o Čikagoje, Jaunimo 
centre. - rugsėjo 9 d. tuo po li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų atidarymo. 

Ligija Tautkuvienė 

Kms nmuįt 
Dr.iugo knygynčlyįv 

Juozas Končius „Kelionė 
i paslapčių iaU", 2000, ti
ražas 2,000 egz. Kaina 10 dol. 

Lemonte, Čikagos priemies
tyje, gyvenančio autoriaus 
knygą išleido „Naujojo am
žiaus" leidykla Kaune. Tai pri
siminimų seruos knyga, nors 
ten yra ir literatūrinių ban
dymų: „pasąmonės išgyveni
mų, sukeltų jausmų ir prisimi
nimų, aplankius Nepriklau
somą Lietuvą". 

Autorius labai savitas, lais
vas rinkdamasis žodžius, ste
bėdamas gyvenimą, pro salį 
tarsi upė tekančius žmones. 
Jo kalba išraiškinga, pasako
jimas plaukia natūraliai, ir 
knygą perskaitai vienu at
sikvėpimu. Nora pastaruoju 
metu išleidžiama daug memu
arinių knygų, ir lietuvių išei
vių gyvenimas Vakarų Euro
poje jau tani „išsemtas", bet 
J. Končiaus apybraiža „Ūka
nose paskendusi jaunystė" 
apie žemaičio gimnazisto, be 
tėvų pasitraukusio iš Šilalės, 
gyvenimą Svabyoje, yra nepa
kartojama, įsimenanti ir verta 
boti kokio nors kino filmo apie 
Vakarų tremtį scenarijumi. 
Jautrų, su optimizmu stebintį 
gyvenimą, o kartu ir ryžtingai, 
sąmoningai jį vairuojantį au-
tori .j-herojų atpažįsti ir kitose 
apybraižose, pasakojančiose 
apie keliones į Sovietų sąjun
gą bei Lietuvą. 

Knyga išliks ne tik kaip pri
siminimas vaikams ir anū
kams. Ji bus įdomi ir plates
niam skaitytojų ratui abiejose 
vandenyno pusėse. Tuo la
biau, kad šį autorių pažįsta 
daugelis: jis yra „Draugo" 
dienraščio ir kitų išeivijos bei 
Lietuvos spaudos leidinių ko
respondentas. Jeigu ne Juozo 
Končiaus ir jo bendraamžių 
nedėkingas gyvenamasis lai
kotarpis, gal tai būtų jau ke
linta knyga ir mes šiandien jį 
pristatytume kaip vieną iš lie
tuvių rašytojų, nes Dievo do
vanos jam užteko. Trūko to, 
kas nėra žmogaus valioje. 

A.V& 
Slcmlbimml 

• Psichologas dr. Tomas 
Stanikas, Kauno medicinos 
universiteto mokslinis bendra
darbis, konsultantas prie Seimo 
sveikatingumo programos, 
vienas Lietuvos „Vydūno 
draugijos" steigėjų yra atvy
kęs į pasaulinę tabako kon
trolės konferenciją Čikagoje. 
Kadangi dr. Stanikas propa
guoja sveiko gyvenimo būdą ir 
dirba su programomis vai
kams per „Pastogės" organiza
ciją Kaune, „Saulutė" Lietu
vos vaikų globos būrelis, kvie
čia visus į jo pranešimą rug
pjūčio 18 d., penktadieni, 7 
v.v. Bočių menėje, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Kvie
čiame visus, ypač besidomin
čius sveikatingumo klausi
mais, (sk) 




