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* Vyriausybė patvirtino 
Nacionalinį telefono ryšio nu
meracijos planą, pagal kurį 
mobiliojo ryšio teikėjams nu
matyta 10 mln. numerių. Tai 
nebestabdys beveik visus turi
mus telefono numerius iš
naudojusių mobiliojo ryšio 
operatorių plėtros, o numera
cijos tvarka bus tokia kaip ir 
Europoje. vž-Eita 

* Gimtadieniais — afe
ristų vizitai. Gimtadienį 
švenčiantys panevėžiečiai su
laukia nekviestų svečių. J 
butų duris paskambinę ne
pažįstami žmonės sveikina 
šeimininkus su gimtadieniu ir 
siūlo pusvelčiui įsigyti bran
gių dovanų. Gyventojų sura
šymo duomenys galėjo patek
ti ir sukčiams. LR EIU 

* Po šešerių metų truku
sių derybų Lietuva oficialiai 
tapo 141-ąją Pasaulio preky
bos organizacijos (PPO) nare. 
„Narystė PPO atveria Lietu
vai 140 valstybių narių rinkas 
su didžiausio palankumo sta
tusu ir nediskriminavimo 
principu", — kalbėjo UR vice
ministre Dalia Grybauskaitė. 
PPO veikla grindžiama di
džiausio palankumo statuso 
principu, pagal kurį kiekviena 
PPO narė turi vienodai palan
kiai vertinti visų kitų PPO 
narių prekes, paslaugas ir 
teises į intelektinę nuosavybę, 
taip pat valstybinio statuso 
principu, kuriuo reikalauja
ma, kad prekėms patekus į 
šalies PPO narės rinką, jos 
būtų vertinamos taip pat kaip 
vietos gamybos prekės. Tapus 
PPO nare, Lietuvai nebe
reikės sudaryti dvišalių eko
nominių sutarčių su šios orga
nizacijos atstovėmis, be to, na
rystei PPO reikalingi teisės 
aktai yra svarbūs ir narystei 
E S . (BNS) 

Renata Šerelyte - A. Vaičiulaičio li
teratūrines premijos laureate. 

G. Svitojaus (Elta) nuotr. 

* Ketvirtąja Antano Vai 
.čiulaičio literatūrinės premi
jos laureate paskelbta jauno
sios kartos prozininkė Renata 
Šerelyte. Premiją rašytoja pel
nė už novelių triptiką „Vėjo 
vėduoklė", „Raudona ir balta", 
„Saldžioji valanda". A Vaičiu
laičio literatūrinė premija už 
geriausią novelę arba apsa
kymą, išspausdintą „Metų" 
žurnale, kas dveji metai tei
kiama nuo 1995-ųjų. Premiją 
inicįjavo šviesaus atminimo 
literatūrologas, Vilniaus peda
goginio universiteto profeso
rius Albertas Zalatorius. 4,000 
Lt. premijos mecenatė — 
Vašingtone gyvenanti rašytojo 
A. Vaičiulaičio našlė Joana 
Vaičiulaitienė. Vilniuje gyve
nanti 31 metų R. Šerelyte yra 
išleidusi novelių rinkinius 
„Žuvies darinėjimas" (1995), 
„Balandų ratas" (1997), ro
maną „Ledynmečio žvaigždės" 
(1999). (Elta) 

* Akcinės bendrovės (AB) 
„Panevėžio stiklas" darbinin
kai, nesusitardami su darbda
viu dėl kelis mėnesius vė
luojančių atlyginimų, tęsia 
protesto akciją. Pasak Darbi
ninkų sąjungos Panevėžio sky
riaus pirmininko Gintauto 
Papinigio, darbininkai šia ak
cija nori atkreipti Visuomenes 
dėmesį, jog Lenkijos įmonė 
„Warta", įsigijusi „Panevėžio 
stiklą", neatsiskaito su dar
buotojais ir pažeidžia įstaty
mus. Darbininkų teigimu, AB 
„Panevėžio stiklas" darbuoto
jams skolinga apie 2 mln. litų. 
Bendrovėje dirba daugiau 
kaip 800 darbuotojų. (BNS) 

* Minint Lietuvos ir Len
kijos diplomatinių santy
kių atnaujinimo 10-metį, rug
sėjo pradžioje Varšuvos nacio
naliniame muziejuje bus pris
tatyti garsiausio lietuvių daili
ninko Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio kūriniai bei as
menybė. Paskutinį kartą Len
kijoje M. K. Čiurlionio kūryba 
buvo rodoma beveik prieš 
šimtmetį, 1906 metais. J šalį, 
kurioje M. K. Čiurlionis mo
kėsi, brendo ir kūrė, ketinama 
nuvežti 43 tapybos kūrinius, 
taip pat nemažai graviūrų bei 
eskizų. Ekspoziciją papildys 
20 amžiaus pradžios geriausių 
Lietuvos fotografų nuotraukos 
su garsiuoju kūrėju bei jo gy
venimo aplinka, žiūrovai išvys 
ir paties M. K. Čiurlionio ran
ka darytas fotografijas. Archy
vine medžiaga bei 2 turimais 
M. K. Čiurlionio paveikslais 
parodą praturtinti žada patys 
lenkai. (Elta) 

* Pradėjo veikti trys spe
cialūs Mokesčių inspekcijos 
stebėjimo padaliniai, kurių 
užduotis — rinkti žinias apie 
mokesčių mokėtojus. „Jeigu 
kyla naujas namas ar kokia 
nors nugyventa ferma staiga 
pradedama prabangiai remon
tuoti, darbuotojas privalės su
kaupti žinias apie savinin
kus, užsakovus, darbo vykdy
tojus, — taip naują iniciatyvą 
apibūdino Valstybinės mokes
čių inspekcijos vadovas Min
daugas Strumskis. LR-EIU 

* 16 čečėnų tautybės Ru
sijos piliečių, išlipusių Vil
niaus geležinkelio stotyje iš 
tranzitu vykusio traukinio 
Gomelis-Karaliaučius, pasi
prašė politinio prieglobsčio, 
pranešė Valstybės sienos ap
saugos tarnyba (VSAT). Mig
racijos departamentas leido 
šiems Rusijos piliečiams laiki
nai likti Lietuvos teritorijoje. 
Pasak VSAT, ši pabėgėlio sta
tuso pasiprašiusių Rusijos pi
liečių grupė yra didžiausia iš 
visų iki Šiol buvusių. (BNS) 

* Augančios išlaidos 
būsto išlaikymui ir mažė
jantys atlyginimai riboja gy
ventojų perkamąją galią — 
drabužius bei avalynę parduo
tuvėse perka vos ketvirtadalis 
gyventojų. Kaip rodo Statisti
kos departamento atlikti tyri
mai, praėjusiais metais iki 
23,7 procento namų ūkio 
narių drabužius ir avalynę 
pirko parduotuvėse, 50,5 pro
cento — pas privačius asme
nis arba turgavietėse, o 24,7 
procento — įsigijo dėvėtų dra
bužių parduotuvėse arba gavo 
labdaros. Šio tyrimo duomeni
mis, trečdalis šeimų vieno 
šeimos nario aprangai bei ava
lynei galėjo per mėnesį skirti 
nuo 4,5 iki 10,4 lito. Ten pat 
įsigyta 62 procentai minkštų 
baldų, iki 58 procentų skalbi
mo mašinų ir 46 procentai 
patalynės. (Bu) 

Gegužes 30-osios vakarą į Lietuvą specialiuoju Belgijos oro pajėgų lėktuvo skrydžiu atvyko NATO generalinis 
sekretorius ir Šiaurės Atlanto Tarybos pirmininkas lorda.s George Robertson. Garbingas svečias į Lietuvą, Sei
mo pirmininko Artūro Paulausko kvietimu, atvyko ria:yvauti Vilniuje vykstančioje NATO Parlamentines 
Asamblėjos (PA) pavasario sesijoje. Iš kairės: Lietuvos k.^iu> apsaugos ministras Linas Linkevičius, ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas, Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus, Seimo pirmininkas Artūras Paulaus
kas, NATO generalinis sekretorius George Robertson ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

NATO PA patvirtino deklaraciją 
dėl NATO plėtros 

Vilnius, gegužės 31 d 
(BNS) - Vilniuje susirinkusi 
NATO Parlamentinės Asamb
lėjos sesija plenariniame posė
dyje priėmė deklaraciją dėl 
NATO plėtros. Joje pakartoja
ma pernai per rudens sesiją 
Berlyne priimtos rezoliucijos 
nuostata, kurioje Šiaurės At
lanto Taryba raginama „ne 
vėliau kaip per kitą viršūnių 
susitikimą 2002 metais pa
kviesti įstojimo derybų bet ku
rią Europos demokratinę vals
tybę, siekiančią narystės są
jungoje ir atitinkančią NATO 
narystės kriterijus, nustatytus 
sąjungos 1995 metais patvir
tintoje NATO plėtros studijo-
je". 

Deklaracija buvo papildyta 
Lietuvos delegacijos atstovės 

konservatorės Rasos Juknevi
čienės pateikta pataisa, kurio
je „Asamblėja patvirtina kiek
vienos demokratinės Europos 
valstybės teisę siekti narystės 
NATO, ir ši teisė negali būti 
kurios nors trečios šalies ve
tuojama". 

Pataisos projektą parėmė 
JAV, Estijos ir Latvijos dele
gacijų atstovai. 

Plenariniame posėdyje už 
papildytą dekl^aciją balsavo 
absoliuti dauguma NATO PA 
delegatų. Balsavimo teisę turi 
tik 19 NATO valstybių delega
tai. Balsuojant dėl visos de
klaracijos, susilaikė du Portu
galijos delegacijos atstovai. 
Dėl Lietuvos siūlyto papildy
mo prieštaravusių ir susilai
kiusiųjų nebuvo. 

* Nuo birželio 1 dienos 
„Lietuvos paštas" išplečia nau
jos paslaugos — „Western 
Union" — tinklą. Dabar ji bus 
teikiama ne tik apskričių cen
triniuose paštuose, bet ir ra
jonų bei tokių miestų kaip 
Druskininkai, Palanga, Nida 
ir Visaginas paštuose. Ši pa
slauga apima piniginių per
laidų siuntimą į užsienį ir iš 
užsienio į Lietuvą. Perlaidas 
galima siųsti į 185 pasaulio 
šalis. Iš užsienio gautos per
laidos Lietuvoje išmokamos li
tais, o užsienyje — tos šalies 
valiuta. Nuo birželio 10 dienos 
„We8tern Union" paslauga bus 
pradėta teikti ir Pabradės 
pašte. (Eiu) 

* Lietuvos parlamenta
rai, vadovaujami liberalo 
Audriaus Klišonio, dalyvauja 
jungtiniame Baltijos Asamblė
jos ir Šiaurės tarybos posėdyje 
Rygoje, kur kartu su latvių ir 
estų kolegomis aptaria re
gionų bendradarbiavimo, Eu
ropos sąjungos plėtros klausi
mus. (BNS) 

* Politikos apžvalginin
kai pastebi, kai per gerą pus
metį politikos naujokai — į 
Seimą išrinkti socialliberalų 
nariai spėjo pasižymėti kaip 
politikai, mėgstantys įstaty
mus traktuoti savaip ar iš viso 
į juos nekreipti dėmesio. Va
kar Socialliberalų frakcijos 
Seimo narys Rolandas Pavi
lionis LŽ žurnalistui atvirai 
dėstė, kad jeigu policijos pa
reigūnų reikalavimai „priešta
rauja sveikam protui", jų vyk
dyti nereikia. LZ-EIU 

* 60 proc. didžiausiuose 
Lietuvos miestuose atliktos 
apklausos dalyvių teigė, kad 
rengiasi atostogauti kaime 
arba sode. Pernai atostogauti 
kaime ketino 48 proc. ap
klaustųjų. Šiemet 14,4 proc. 
apklaustųjų žada atostogauti 
namuose, 13,7 proc. keliaus į 
pajūrį ir tik 3,5 proc. rengiasi 
į turistinę kelionę užsienin. 92 
proc. apklaustųjų teigė, kad 
jie lankėsi užsienyje, 6,2 proc. 
— kad ne. <BNS> 

* Kauno akcinė bendrovė 
JLituanica" antrus metus iš 
eilės laimėjo Krašto apsaugos 
ministerijos skelbtą konkursą 
ir šiemet vėl gamins Šalies ka
riuomenei lauko batus. 1934 
metais įkurta „Lituanica" per
nai iš viso pagamino 425,000 
porų batų. (BNS) 

* Vaikų gynimo dieną, 
birželio 1-ąją, Vilniaus miesto 
centrinė biblioteka rengia pa
saulio pasakų „Nakties skai
tymų" šventę. Antakalnio, 
Justiniškių, Karoliniškių, 
Naujosios Vilnios, A. Kojela
vičiaus ir Žirmūnų bibliote
kose Lietuvoje gyvenančių 
tautų: rusų, lenkų, žydų, uk
rainiečių, latvių ir estų pasa
kas vaikams skaitys Lietuvos 
muzikos akademijos Akto
riaus meistriškumo katedros 
studentai. Bibliotekose bus 
galima paragauti ir tautinių 
patiekalų. Po skaitymų visi 
klausytojai rinksis Naujosios 
Vilnios bibliotekoje ir žiūrės 
pagal Juozo Erlicko veikalą 
„Kad būtų linksma" pastatytą 
pasaką. (Elta) 

* NATO PA pirmininkas 
Rafael Estrella leido supras
ti, kad aljanso sąjungininkų 
nuomonę dėl NATO plėtros 
lems JAV prezidento George 
W. Bush „aiški ir nedvipras
miška" pozicija šiuo klausimu. 
Tuo tarpu Vilniuje viešėjęs 
NATO generalinis sekretorius 
George Robertson spaudos 
konferencijoje sakė netikįs, kad 
kitą mėnesį viešėdamas Var
šuvoje JAV prezidentas G. 
Bush įvardys šalis, kurios bus 
kviečiamos į NATO. Savo kal
boje NATO PA G. Robertson 
pabrėžė, kad „per anksti bet 
kuriai NATO narei arba są
jungai svarstyti galimas kan
didates". (BNS) 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus NATO Par
lamentinės Asamblėjos (PA) 
generaliniam sekretoriui Si-
mon Lunn įteikė Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
3-ojo laipsnio ordiną, skirtą už 
aktyvią paramą Lietuvos sie
kiui tapti NATO nare. Per ap
dovanojimo ceremoniją prezi
dentūroje juokaudami apie 
NATO plėtrą, V. Adamkus ir 
S. Lunn sakė, kad NATO du
rys naujoms narėms yra atvi
ros, tik neaišku, kokio aukščio 
slenkstį reikės peržengti. 

(BNS) 

* Tai, jog NATO Parla
mentinės Asamblėjos pava
sario sesija šiais metais vyks
ta Lietuvoje, Rusijos politologo 
nuomone, „sustiprina įtari
mus", kad BaltŲos šalys ne
trukus bus priimtos į Šiaurės 
Atlanto sąjungą. „Nors tai, 
kad NATO PA sesija vyksta 
Lietuvos sostinėje, neturės 
praktinių pasekmių, tai kelia 
Rusijos susirūpinimą", - inter
viu JAV laikraščiui „Los An
geles Times" sakė Tarptauti
nio visuomeninio mokslinio 
fondo prezidentas Andrėj Kor-
tunov. (BNS) 

* Dėl valstybės kontrolės 
išvadų apie „Mažeikių naftos" 
privatizavimą ir valdymą Sei
mo opozicinė dešinioji Tėvynės 
sąjungos — Konservatorių 
frakcija kaltina valstybės kon
trolierių Joną Liaučių „pigiu 
politikavimu ir tendencingu
mu" bei atstovavimu Rusijos 
naftos bendrovės JLUKoil" in
teresams. Anot konservatorių, 
J. Liaučius, „nusprendęs per 
NATO asamblėją paskelbti 
išvadas apie 'Mažeikių naftos' 
privatizavimą dar kartą ne
maloniai nustebino savo pigiu 
politikavimu ir tendencingu
mu . Lž-nu 

* „Mažeikių naftos" ben
drovę valdanti JAV įmonė 
„Williams -International" tei
gia esanti suinteresuota turėti 
strateginį partnerį iš Rusijos, 
tačiau nemano, kad dalykiški 
santykiai galėtų susiklostyti 
su trečdalio susivienijimo ak
cijų savininke galinčia tapti 
didžiausia Rusijos naftos ben
drove „LUKoir, kuri nuolat 
grasina sustabdyti žaliavos 
tiekimą, spaudos konferenci
joje sakė „Mažeikių naftos" 
generalinis direktoriui James 
Scheel. Nors, pasak jo, net ir 
tuo atveju, jei JJJKcil" nusi
pirktų 33 proc. „Mažeikių naf
tos" akcijų, nenumatoma jokių 
esminių pokyčių, nes Rusijos 
bendrovė negautų valdymo 
teisių. Pasak Mažeikių įmonės 
vadovo, daugiausiai neigiamos 
įtakos gamyklos darbui turi 
pernelyg didelės naftos kai
nos, nes joms taikomos pačios 
mažiausias nuolaidos, paly
ginti su Lenkija, Vokietija bei 
atsižvelgiant į lygiateisį ek
sporto pasikeitimą. Siekdama 
išvengti „LUKoil" monopolio 
„Mažeikių nafta" sieks kuo 
daugiau naftos pirkti ne per 
tarpininkus, o tiesiogiai. Ge
gužės mėnesį iš Tiumenės naf
tos kompanijos Mažeikių susi
vienijimas jau įsigijo 200,000 
tonų žaliavos ir ketina tęsti 
bendradarbiavimą. <EIU) 

* Pastaruoju metu po 
„Williams" pareiškimų, kad 
JLUKoil" trukdo dirbti tiesio
giai su kitais Rusijos naftos 
tiekėjais, JLUKoil" pradėjo 
nuolaidžiauti. Bendrovė sutin
ka JMažeikių naftai" leisti 
pirkti Rusijos naftą pagal jos 
pasiūlytą formulę, tačiau mai
nais reikalauja leisti Lietuvoje 
perdirbinėti savo naftą, LR-EIU 

* Nuo birželio 1 dienos 
draudžiama skinti ir prekiauti 
paprastosios pakalnutės žie
dynais bei lapais, išskyrus jų 
rinkimą vaistinei žaliavai. 
Aplinkos ministro įsakymu, 
nuo birželio 1 dienos taip pat 
bus draudžiama rinkti ir pre
kiauti grybais — baravykais, 
kurių kepurėlės skersmuo 
mažesnis negu pusantro centi
metro, bei voveraitėmis, kurių 
kepurėlės skersmuo nesiekia 
1 centimetro. Pažeidusieji 
reikalavimus gali būti trau
kiami atsakomybėn teisės ak
tų nustatyta tvarka. (EIU> 

* Lėšos, kurias Kauno mies
to valdyba skyrė modeliuotojo 
Juozo Statkevičiaus pasirody
mui Paryžiuje, kūrėją pasieks 
tik po to, kai atitinkamą su
tartį su modeliuotoju pasi
rašys Kauno miesto Kultūros 
ir švietimo komitetas. Kaimo 
valdyba iš savo rezervo fondo 
modeliuotojui skyrė 40,000 
litų jo kolekcijos pristatymui 
Paryžiaus aukštosios mados 
dienose liepos mėnesį. Pinigai 
bus skirti patalpų nuomai 
Luvro muziejuje. Už šią pa
ramą Kaune gimęs ir augęs 
dizaineris žadėjo rudenį Kau
ne surengti du savo pasirody
mus, o juose gautas lėšas per
duoti kultūros reikmėms. 70 
proc. sumos, reikalingos J. 
Statkevičiaus pasirodymui 
Prancūzijos sostinėje, žada 
skirti praeityje garsi mane
kenė Tatjana Sorokko, dalį 
lėšų skirs bendrovė „Vilniaus 
kailiai" ir Vilniaus savival
dybė. Liepos mėnesį rengia
mas J. Statkevičiaus pasirody
mas Paryžiuje bus pirmas 
kartas, kai Baltijos šalių di
zaineris dalyvauja aukščiau
sio lygio mados pasaulyje ren
ginyje. (BNS) 

* Birželio 1-ają senieji 
Pažaislio varpai skelbia VI 
muzikos festivalio pradžią. 
Tris mėnesius muzika skam
bės Pažaislio bažnyčios šven
toriuje, kitose Kauno bažny
čiose, stiprinama publikos ir 
spaudos dėmes\o, tikrų ir šiek 
tiek išsigalvotų istorijų aido, 
kūrėjų, atlikėjų talento pro
veržių. Šiemet Pažaislio fes
tivalyje numatomos keturios 
Lietuvos autorių premjeros. 

KD-ElU 

* Susitikęs su klubo „Fi
lantropija 2000" atstovais, 
prezidentas Valdas Adamkus 
dėkojo už jų pastangas kurti 
džiugesnę tikrovę ir sveikino 
būtinųjų produktų labdaros 
projektą „Maisto bankas". Šį 
projektą pr adėjo ir remia kom
panija „Kraft Foods Lietuva", 
skyrusi jam 124,000 litų. Pro
jektui vadovauja JAV-Balti-
jos fondas. Maždaug 100 litų 
vertės maisto ir būtinųjų pre
kių paketus jau gavo apie du 
tūkstančiai žmonių - 344 ma
žas pajamas turinčios šeimos, 
kuriose auga apie 1,600 vaikų. 
Aukodamos produkciją prie 
pirmosios „Maisto banko" ak
cijos prisidėjo „Bristol-Myers", 
parduotuvių „Iki" prekybos 
tinklas, UAB „Skanėja", AB 
„Utenos trikotažas", UAB 
„Vilandra", UAB „Vilniaus 
margarino gamykla" ir UAB 
„Tyto Alba". (Elta) 

* M-l radijo stočių grupė 
žengė naują Žingsnį į inter
netu — atverti nauji internete 
vartai SALA.LT. Tai naujas 
M-l radijo stočių grupės Inter
nete plėtros departamento 
žiniasklaidos sumanymas, 
jungiantis M-l žinių tarnybos 
naujienas, reportažus, infor
macijos partnerių žinias. In
ternete vartotojai gali keisti 
dizainą bei pasirinkti žinias 
pagal savo pageidavimus ir 
poreikius, diskutuoti elektro
niniuose forumuose, siųsti 
1CQ žinutes, naudotis skel
bimų, elektroninio pašto 
@sala.lt, @manja.lt, @ kompa-
nija.lt paslaugomis, kalbėtis 
realiu laiku pokalbių sve
tainėse. Kasdien radijo stočių 
M-l, M-l Plius, JLietus", 
„Laimia" klausosi daugiau 
kaip milijonas Lietuvos gyven
tojų. Šių radijo stočių galima 
klausytis ir internete. < siu) 

* Konkurencijos taryba, 
atlikusi ilgalaikį degalų rin
kos tyrimą, nustatė Lietuvos 
degalų prekybos bendrovių su
sitarimą, kuris grubiai pažei
dė Konkurencijos įstatymą. 
Dėl to susitarimo kainos de
galų rinkoje buvo dirbtinai 
aukštesnės. Buvo išaiškinta, 
kad šalies degalų prekybos 
bendrovės, pasirašydamos su
tartis su JMažeikių nafta", 
įsipareigojo neimportuoti ir 
nepirkti degalų iš kitų impor
tuotojų. LA-EIU 

* Prancūzijos ambasada 
Lietuvoje ir Prancūzų kul
tūros centras rengia daug 
įvairių konkursų mokslei
viams ir studentams, kuriuos 
laimėjęs gali pakeliauti po 
Prancūziją. Konkursas „Au 
file de temps" („Laiko tėkmė
je") šiais metais išaiškino 150 
laimingųjų iš įvairių Lietuvos 
aukštųjų ir vidurinių mo
kyklų. Jie gegužės mėnesį dvi 
savaites lankėsi Prancūzijoje. 

LA-ElU 

KALENDORIUS 
Biriel io 1 d.: Justinas, Fortūna

tas, Konradas, Galinde, Jogaila 
Birie l io S d.: Sv. Marcelinas ir 

Petras, Erazmas, Eugenųus, Ąžuo
las. 

http://DRAUGASOEARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://nija.lt
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JUBILIEJINĖS ŽAIDYNĖS 
ARTĖJA 

ŠALFASS-gos 50-mečio pro
ga rengiamas jubiliejines spor
to žaidynes, įvyksiančias To
ronte š.m. liepos 4-7 d., globo
ja Prisikėlimo parapijos sporto 
klubas „Aušra". Organizacinio 
komiteto pirmininkas yra Al
vydas Saplys. žaidynių — Ri
mas Miečius. Žaidynių progra
moje numatyta įvairių am
žiaus grupių vyrų ir moterų 
tinklinis, lauku tenisas, stalo 
tenisas, kėgliavjmas, šachma
tai, golfas, šaudymas ir, aišku 
krepšinis. Pastarojoje srityje 
dalyvaus ir komanda iš Klai
pėdos „Neptūnas". Krepšinio 
ir tinklinio rungtynės vyks 
Humber College patalpose, 
prie Finch gatvės ir Highvvay 
27. Etobicoke, On.t. 

Svarbu iš anksto užsisakyti 
viešbutyje kambarius šventei 
numatytame „International 
Plaza Hotel", kuris yra netoli 
oro uosto ir Humber College. 
Iki birželio 3 d. Lithuanian 
Sports Jubilee vardu yra 
užrezervuota 130 įvairaus dy

džio kambarių lietuviams, 
specialia kaina — 119 dol. 
(Kan.). Norint šia kaina už
sisakyti kambarius, skambinti 
vienbučio telefonu 416-244-
1711 arba 1-800-668-3656, in
ternetu 
reserve@internationalplaza .com 
Viešbučio tinklalapis: 

www.internationalplaza.com 
Taip pat Humber College 

galima užsisakyti kambarį 
(vienam žmogui) su pusryčiais 
už 33 dol. (Kan. dol.) nakčiai. 
Kambarius užsisakyti pas Ri
mą Mieiių, ei pašto adresu 
rimmerl(£?>syinpatico.com 

Bendrabučio kambarius už
sakyti reikia 5 naktims, nuo 
liepos 3 iki liepos 8 d., už
statui įteildant pusę reikalin
gos sumos iki birželio 15 d. Iš 
JAV siųsti 55 dol. „US Money 
Order" R. Miečiui, JLithua-
nian Sports Jubilee", 54 Bur-
rows Ave., Toronto, 0N M9B 
4W7. Faksas: 416-234-8506; 
telefonas: 416-234-0878. 

Org. komitetas 

I KANADĄ ATVYKSTA LIETUVOS 
SPORTININKAI 

Mus pasiekė gera žinia, kad 
šią vasarą Kanadoje lankysis 
didelis Lietuvos sportininkų 
būrys. Lietuviai yra pakviesti 
į taip vadinamas Frankofoni-
jos žaidynes, kurios prasidės 
liepos 14 d. Kanados sostinėje 
Otavoje. 

Frankofonijos žaidynės iki 
šiolei buvo skiriamos vien tik 
prancūziškai kalbančių šalių 
sportininkams. Tačiau į šias 
— jau ketvirtąsias iš eilės, 
nuspręsta pakviesti ir kai ku
rias kitas valstybes — j ų tarpe 
ir Lietuvą, nes organizatorių 
nepatenkino šių varžybų .že-
mokas lygis. Norint šį klau
simą išspręsti teigiama pras
me, žaidynės papildomos ir 
Rytų Europos šalių geriau
siais sportininkais bei jų ko
mandomis. 

Dar pernai Lietuvoje lankėsi 
Frankofonijos žaidynių gen. 
sekretorius Michael Dach, ku
ris su Lietuvos sporto vado
vais pasirašė sutartį dėl Lietu
vos sportininkų dalyvavimo 
šiose žaidynėse. Šiuo metu 
Lietuvoje vieši čia minimų 
varžybų koordinatorius N. 
Lackroy; jis Vilniuje gyvens 

iki liepos mėn. 11 d. ir tada į 
Kanadą išvyks kartu su Lietu
vos sportininkų bei oficialių 
asmenų delegacija (jai vado
vaus Kūno kultūros ir sporto 
departamento gen. direktorius 
Rimas Kurtinaitis). 

Nuspręsta, kad į Kanadą 
vyks arti 20 lengvaatlečių 
(dauguma buvę Lietuvos olim
piečiai). Taip pat važiuos 
krepšinio rinktinė (12 asme
nų), keletas geresniųjų boksi
ninkų ir dziudo atstovų, du 
stalo tenisininkai. Jiems vi
siems rengėjai apmokės be
veik visas išlaidas. 

Šių žaidynių, kurios šiemet 
tikrai turėtų būti aukšto lygio, 
metu numatoma ir plati kul
tūrinė programa, kurioje daly
vaus ir trys menininkai iš Lie
tuvos. 

Čia dar reikia pridėti, kad 
savaitę po šių žaidynių, kita
me Kanados mieste — Edmon-
tone prasidės pasaulio lengv. 
atletikos čempionatas. Taigi 
Lietuvos sportininkai, kurie 
dalyvaus šiose aukščiausiojo 
lygio varžybose, turės daugiau 
iaiko aklimatizuotis ir joms 
pasirengti. 

ASK .lituanicos" keturiolikmečių ir „marciulioniukų* rungtynės buvo įtemptos. Net ir ant grindų pargriuvę 
oponentai kovojo dėl kamuolio. 

Nuotr. Indrės Tųūnė l i enės 

KAS NAUJO PASAULYJE 
Kazys Baronas, Vokietija 

Ilgai Palestina laukė įsijun
gimo į Tarptautinę futbolo są
jungą — FIFĄ. Tikrovėje ji 
buvo tos organizacijos narė 
dar prieš antrąjį pasaulinį 
karą, dalyvaudama atranki
nėse rungtynėse, žaisdama 
draugiškuose susitikimuose. 
Palestiniečiai iki šiol dar ne
užmiršo 1934 m., kad jie Kairo 
mieste pralaimėjo Egiptui ir 
Jeruzalėje 1:4. Nuo to laiko 
praslinko 67 metai. 

Ir štai, Palestina vėl daly
vauja futbolo pirmenybėse, 
žaisdama vienoje grupėje su 
Malazija, Kataru ir Hong Kon
gu! Pirmose rungtynėse Pales
tina sužaidė 1:1 su Hong-Kon-
gu, tačiau nenustebindama 
pasaulio. Bet Arafatas į fut
bolą žiūri iš politinio taško, 
kadangi automatiškai Palesti
na pripažįstama kaip vals
tybė. Patys žaidėjai žino, kad 
jie yra nykštukai prieš Brazi
liją, Italiją, Ispaniją, Angliją, 
Čekiją, Vokietiją ir t.t, tačiau 
jie džiaugiasi, galėdami skelb
ti Palestinos vardą pasaulyje. 
Visi Palestinos žaidėjai yra 
mėgėjai, duoną užsidirba Ga
zos, Ramalah, Jericho ir kt. 
vietose kaip tarnautojai, sar
gybiniai ar darbininkai. Užda
rius įvažiavimą Izraelin, pa
lestiniečiai, yra bedarbiai. Pa
lestinos jaunimas akmenimis 
kovoja prieš ginkluotą Izraelio 
kariuomenę, tad apie regulia
rias treniruotes negali būti 
kalbos. 

Prieš trejetą metų FIFA į 

Kaip žinome, liepos mėnesio 
pradžioje Toronto mieste Ka
nadoje vyks Š. Amerikos lietu
vių 51-osios žaidynės, kur mū
sų sporto mėgėjai turės progų 
pamatyti geriausius Š. Ameri
kos krepšininkus bei tinkli-
ninkus. O dabar, kaip mato
me, Otavoje ir Edmontone bus 
galimybė išvysti ir geriausius 
Lietuvos sportininkus. Tokių 
progų juk retai pasitaiko! 

Ed. Šulaiti* 

J . i tuaniros" jaunini susirn,j«te pnr* rungtynes su .marciulioniukms" Rungtynes laimėjo „Lituanica" 
Nuotr Indrė* Tijūnėlienė* 

savo eiles priėmė futbolinin
kus, kadangi ir Tarptautinis 
Olimpinis Komitetas šį kraštą 
įjungė 1996 m., suteikdamas 
Palestinai teisę dalyvauti At
lantos žaidynėse. Palestinos 
futbolo ateitim džiaugiasi ne 
tik to krašto futbolo sąjungos 
pirmininkas, bet visa tauta, 
visas arabiškas pasaulis, ste
bėdamas rungtynes televizi
joje. Sunku treniruotis smė
lėtoje žemėje, tad Egipto prez. 
M. Mubarak keletą kartų pa
lestiniečius pakvietė pas save. 

Susiskaldžiusi yra Europos 
krepšinio lyga, kadangi pirme
nybes vyksta JSupro* ir JSu-
ro" grupėse. Žiniasklaida ir 
televizija daugumoje skelbia 
„Supro" lygos pasekmes. Tik
rovėje, finansiškai kenčia 
abiejų lygų klubai. Eina pasi
tarimai iš dviejų lygų įsteigti 
vieną. Joje žaistų 32 klubai. 
Šiuo metu JSupro" lygos pir
menybėse dalyvauja 20 klubų, 
o JEuro" lygos — 24. Kaip 
greitai galima tikėtis šios 
jungties — šiandien sunku 
pasakyti, nes daugumas klubų 
turi kelių metų pasirašytas 
sutartis su televizija, salėmis, 
žaidėjais. Iš vokiečių klubų — 
Berlyno, Leverkusen, Frank
furto, daugiausiai džiaugiasi 
Frankfurtas, galėdamas tuoj 
pat įsijungti į naują europinę 
lygą, tuo tarpu Vokietijos sos
tinė ir Leverkuseno klubus, 
sieja žaidėjų sutartys. Įdomu 
kaip reaguos į naują lygą Lie
tuvos atstovai? 

Pasaulio uždarų patalpų 
lengvosios atletikos pirmeny
bės Portugalijos sostinėje ne
pasižymėjo aukštom pasek
mėm. Gal prie to prisidėjo ge
rų sportininkų nedalyvavi
mas, nes šią vasarą jų laukia 
pasaulinės pirmenybės Ed
montone. Keletas staigmenų: 
olimpinis meisteris estas E. 
Nod septynkovėje buvo penk
tas, surinkęs 6,074 tik., olim
pinė meisterė šuolyje į tolį H. 
Drechsler taip pat penkta. 
Laimėtoja amerikietė D. Bū
reli 7,03 m. pasekme.Vokietija 
į namus atsivežė tik du bron
zos medalius ir tai dėka „gra
žiosios lyties". Pirmenybes 
stebėjau JEurOSport" kanalu. 
Deja, sporto halėje nemačiau 
Lietuvos vėliavos, lietuviškų 
pavardžių. Manding, Tarptau
tinė lengvosios atletikos są
junga nustatė labai aukštas 
normas, kurios Lietuvos spor
tininkams greičiausiai buvo 
„neįkandamos". O gal Lietu
vos finansai neleido pasiųsti 
kelių atstovų į Lisaboną? Ta
čiau spėju, kad išskyrus krep
šinį, visos kitos sporto šakos 
Lietuvoje yra podukrų vietoje. 

Vokietyos ledo ritulio pirme
nybėse pradėtos „play ofT rung
tynės. I jas pateko aštuonios 
komandos — Mannheim, Ber
lynas, Niurnberg, Miunchen, 
Oberhausen, Hanover, Kasei, 
ir antra Berlyno komanda. Fa
voritais laikomi keturi pirmi 
išvardinti klubai. Klubuose 

daugumą žaidėjų sudaro už
sieniečiai, tad beveik kiekvie
nose rungtynėse NHL pavyz
džiu vyksta muštynės, kartais 
net iki kraujo. Gerų klubų 
rungtynes kartais stebi 10,000 
žiūrovų. 

Vokietijos krepšinio lygos 
pirmenybėse pirmoje vietoje 
be pralaimėjimo žygiuoja ber-
lyno „Alba", prieš Leverkusen 
ir Boną. Uodegėlės pabaigoje 
randasi Hamburg ir Ulm. 

Jau keletą metų mano gyve
namo Viernheimo miestelio 
krepšinio klube žaidžia keli 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai. Jie visuomet pri
klauso prie geriausių krepši
ninkų, tad, vietos dienraštis 
lietuvių gimnaziją vadina 
„krepšinio kasykla". Šiemet 
vokiečių klube žaidžia iš Lie
tuvos atvykę moksleiviai Min
daugas Jacinevičius ir Audri-
mas Genys. Paskutinėse rung
tynėse Mindaugas pelnė 21 
tšk. ir Audrimas 8 tšk. — pusę 
visos komandos. 

Paskutinėse Vokietijos 
aukštosios lygos vyrų rankinio 
pirmenybėse puikiai sužaidė 
mūsiškis V. Petkevičius So-
lingen klube, įmetės į Dor-
magen vartus net 7 įvarčius. 
Iš 20 klubų Solingen yra 11-
toje vietoje. Klubas kovoja su 
finansais, kalbama net apie 
bankrotą. Lietuviui pavojaus 
nėra, kadangi jį mielai perims 
kiti klubai. Prieš keletą metų 
priėmęs Vokietijos pilietybę, 
jis žaidė tos valstybės rink-

Futbolas Čikagoje • 
OJTUANICA"-

„CENTRUM SPORT" 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, birželio 3 d., 
3 vai. p.p. aikštėje prie PL 
centro prasidės „Metro" lygos 
I divizijos pirmenybių rung
tynės tarp „Lituanicos" vyrų ir 

lenkų „Centram Sport" vie-
nuolikių. Rudens rate šių ko
mandų susitikimas lenkų 
aikštėje baigėsi lietuvių per
gale. 

Reikia manyti, kad „Lituani
cos" komanda ir šį kartą išeis 
nugalėtoja, nes ją pavasarį 
dar papildė nauji, geri žaidėjai 
iš Lietuvos. Dabar „Lituani
cos" vienuolikė jau turi ir ne
maža atsarginių, kurių anks
čiau vis trūkdavo. Vieno daly
ko, kurio jai stinga, tai tarpu
savio susižaidimo, nes be re
guliarių treniruočių tai sun
kiai įmanoma. 

Tačiau komandos treneris 
Gediminas Jarmalavičius ir 
vyrai stengiasi laimėti, nes 
pavasario rate dar nebuvo 
pralaimėtos nė vienos rung
tynės (tik kartą buvo sužaista 
lygiomis). Tad ir šį sekmadie
nį sporto mėgėjai lauks tik 
pergales! 

Smagu, kad žiūrovų būrys 
vis gausėja (dabar jau susiren
ka iki 200). Bet būtų geriau, 
kad jis dar dvigubai padidėtų. 
Tada futbolininkams atsirastų 
daugiau ryžto bei entuziazmo! 

E . Š . 
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tinėje. Nuolatine Vokietijos 
rinktinės rankininke yra I. 
Radzevičiūtė iš Leipcigo klu
bo. Ji taip pat priėmusi Vokie
tijos pilietybe. 

Gintaro Staučės Duisburgo 
vienuolikė turi palaidoti visas 
į aukščiausią Vokietijos futbo
lo lygą įkopimo viltis. Iš eilės 
komanda pralaimėjo trejas 
rungtynes. Paskutinės buvo 
savo aikštėje prieš mano arti
mo miesto Mannheimo klubą 
pasekme 0:1 

* Penkiakov in inkas iš 
Lietuvos Andrius Zadnep-
rovskis iškovojo I vietą tre
čiajame pasaulio taurės rate 
Vengrijoje. Varžybose Buda
pešte 26 metų A. Zadneprovs-
kis surinko 5,612 taškų ir įti
kinamai aplenkė II vietoje li
kusį rumuną Nicolae Papuca 
(5,575) bei trečiąją vietą užė
musį vengrą Viktor Horvat 
(5,531). (LR. Elta) 

* Balandžio 21-gegužės 
5 d ienomis Varšuvoje v y k o 
Europos moterų šachmatų II 
čempionatas, kuriame dalyva
vo 4 šachmatininkės iš Lietu
vos. Vilnietė Dagnė Čiukšytė 
užėmė 26 vietą ir iškovojo tei
se dalyvauti šių metų pasaulio 
moterų šachmatų čempionate. 

K. Eit:-. 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NA&, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicagp. IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal šusterimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
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KREPŠINIO MOKVKL 
Čikagos ASK ..Lituanica" jaunučiai krepšininkai Aleksas Silkinas ir Ro
bertas Senkevičius niokosi būti ne tik gerais sportininkais, bot ir spor
tines veiklos uoliais darbuotojais Cia jie parduoda bilietus j ..Lituanicos" 
jauniu ir „marciulioniuku" rungtynes. Nuotr I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė * 
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ŠIANDIENINĖS PROBLEMOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

„Kanados ir JAV Katalikų 
Bendrijos nariai prie altoriaus 
vis dažniau mato Azijos kil
mės kunigus", — rašė miun-
cheniškis dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung". JAV Azijos 
kilmės gyventojai sudaro 4 
proc., tačiau seminarijose jų 
esama 16 proc.^visų klierikų. 
Ir kiekvienais metais jų skai
čius auga. JAV vyskupų kon
ferencijos atstovas pažymėjo, 
kad parapijoje jaučiama ku
nigų stoka, tačiau jų vietas 
užima Azijos kilmės kunigai 
(Vokietijoje kunigų trūkumą 
kompensuoja lenkai — K.B.) 

JAV vyskupų konferencijos 
duomenimis, dar 1965 m. Dė
dės Šamo žemėje buvo 58,632 
kunigai, bet 1995 m. jų skai
čius siekė 49,054. „The Van-
couver Sun" dienraščio prane
šimu, kunigų mirimai yra dvi
gubai didesni už stojančių į 
seminarijas. Šiemet jau 2,600 
parapijų neturi kunigų — pen
kis kartus daugiau kaip 1975 
m. 

Visai kita padėtis Kanados 
Vancouveryje. Šis miestas pa
sižymi Azijos kilmės gyvento
jais. Sparčiai jame auga kata
likų skaičius. Arkiv. Adomas 
Eksner vokiško dienraščio at
stovei pareiškė, kad Vancou
veryje yra pakankamai ku
nigų visoms parapijoms, kai 
tuo tarpu likusioje Kanados 
dalyje padėtis yra skirtinga. 

Šiuo metu „Kristaus vynuo
gyne" Kanadoje darbuojasi 
9,600 kunigų, kai tuo tarpu 
1968 m. jų buvo 20,000. 
Džiaugiasi arkiv. A. Eksner 
Azijos kilmės kunigų gausa 
Kanadoje, ypač Vancouveryje, 
nes apie pusė vyskupijos ku
nigų yra gimę Vietname, Indo
nezijoje, Kinijoje, Malaizijoje, 
Japonijoje. Paskutinių dešim
ties metų laikotarpyje iš ketu
rių įšventintų kunigų, trijų 
kilmės kraštai buvo Azija. 
Daugumas jų pergyveno per
sekiojimus, kankinimus. Bėg
dami iš savo gimtojo krašto, 
jie dažnai patekdavo į policijos 
rankas, uždaromi darbo sto

vyklose. „Jų tikėjimas yra la
bai stiprus", — pareiškė arkiv. 
A. Eksner. 

„Azijos tautų bendruomenė
se jaučiama stipri patriarcha
to ranka, lojalumas, tvarka. 
Nuo pat jaunystės šeimos ska
tina sūnų ruoštis darbui Kris
taus vynuogyne", — Vašingto
ne pareiškė JAV vyskupų kon
ferencijos atstovas, užbaigda
mas savo pasikalbėjimą su 
spaudos atstove tokiais žo
džiais: „Juo didesnė bus dau-
giariopa kultūrinė įtaka Kata
likų Bažnyčioje, tuo ji bus gy
vybingesnė". 

* * * 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Krokuvos vienuolikė „Craco-
via" Lenkijos futbolo gyveni
me vaidino didelę rolę (ją teko 
matyti Vilniuje 1938 m.). Pir
mą kartą Lenkijos meisterio 
vardą „Cracovia" laimėjo 1921 
m., pakartodama dar keturis 
kartus. Šiandieną vienuolikė 
žaidžia tik apygardinėje lygo
je. Tačiau jos vardas „garsėja", 
kadangi beveik po kiekvienų 
rungtynių klubo sirgaliai 
(Lenkijoje jie vadinami „kibi-
cais" — K.B.) senamiestyje 
daužo langus, išvarto automa
šinas, kartu nešdami didelius 
užrašus „Bažnyčia — nekišk 
rankų ne į savo reikalus" arba 
„Šalin vienuolės" ir t.t. 

Įvairūs rasistiniai šūkiai ne 
tik Europoje, bet taip pat Len
kijoje kasdieninė duona. Ta
čiau katalikiškame krašte ir 
tai dar viešai pasisakyti prieš 
Katalikų Bendriją — tikra 
išimtis! 

Šios demonstracijos turi po
litinį akstiną, kadangi vokie
čių okupacijos metu „Craco
via" buvo ne tik praeities fut
bolo garbingas vardas, bet 
taip pat jis reiškė politinį ir 
tautinį pasipriešinimą vokie
čių okupacijai. Neišvežti dar
bams į Vokietiją futbolininkai 
slapta vykdavo į treniruotę, 
tikėdami susilaukti laisvės 
dienų. Po Antrojo pasaulinio 
karo, paėmus komunistams 

Tautos fondo taryba 2001 05 12 Sėdi iš kain-s: TF valdybos pirm Algis Yedtfckas, TF garbes pirm Juozai Gie
draitis, tarybos pirm Jurgis Valaitis, tarybos vicepirm. Pranas Povilaitis, tarybos sekretore Nijole Braženaite-
Paronetto; stovi: Kęstutis K Miklas, Joną.- Vainius, larybos vicepirm. Jonas Vilgalys ir Jonas Pabedinskas. Ta
rybai dar priklauso Algirdas Lukoševičius. Kostas Narvilą, Evaldas Remeza ir Saulius Sirusas 

JAV Demokratų partijos pirm. Terry McAuliffe kalbasi su Lietuvių de
mokratų lygos pirm. Rimu Česoniu. Jų pokalbio tema š.m. gegužės 24 d. 
Washington, IX). buvo Lietuvos pakvietimas į NATO. 

valdžią į savo rankas, „Craco
via" tapo tikros laisvos Lenki
jos simboliu, nes kiekvienas, 
atmetęs komunistinę sistemą, 
stengėsi priklausyti „Craco
via" klubui. Kitas Krokuvos 
klubas „Visla" (tas pats prieš
karinis vardas) priklausė ne
kenčiamai komunistinei poli
cijai. Manding, jis buvo turtin
gas, darydavo „Cracovia" klu
bui įvairių sunkumų, privers
davo perleisti geresnius 
žaidėjus. Bet „Cracovia" klubo 
aikštė netoli Vyslos upės liko 
jo nuosavybė. Ji ne tik gali 
klubą išgelbėti nuo bankroto, 
bet dar grąžinti į praeities 
garsiuosius laikus. Mat Vokie
tijos statybos bendrovė „Ivaco" 
numato išnuomoti 50-čiai me
tų dalį klubo žemės, statyda
ma joje didelį apsipirkimo 
centrą. Už tai „Ivaco" įrengs 
klubui modernišką pastatą, 
atnaujins patį stadioną su 
sėdimom vietom bei kiekvie
nais metais mokės nuomą. 

Pereitais metais pradėti dar
bai. Nugriautas senas klubo 
pastatas (barakas), pratimų 
aikštėje išlieti pamatai, iškilo 
pirmos mūro sienos. Deja, 
prieš 2 mėn. „Ivaco" nutraukė 
darbą, reikalaudama iš klubo 
nuostolių atlyginimo, kadangi 
statybos leidimas buvo at
šauktas, nes didelis žemės plo
tas nėra klubo nuosavybė, bet 
priklauso vienuolynui. Pasiro
dė, kad dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, apie 1912 m., 
klubas šį didelį plotą išnuoma
vo, o komunistiniu laikotarpiu 
ši žemė buvo nusavinta. Da
bar, reprivatizuojant, vienuo
lės šalia vienuolyno nori ge
riau matyti moderniškas 
krautuves vietoje sporto sta
diono. „Cracovia" klubo „kibi-
cai" demonstravo prie miesto 
rotušės, prie vienuolyno. Priei
ta net prie muštynių su polici
ja. 

Klubo gerbėjai laikosi senų 
papročių, statydami klubo 
vardą ir jo ženklą aukščiau 
katalikų tikėjimo. Nerimsta 
„Cracovia" nariai, žaidžiant 
„Vislos" (Vyslos upė lenkiškai 

rašoma „i" raide) komandai jos 
stadione. Jie susipeša su Len
kijos lygos pirmaujančios ko
mandos „kibicais", kartais 
išvežant ambulansais sunkiai 
sužeistus jaunuolius. Tokiu 
keliu trečios lygos vienuolikė 
„garsėja" spaudoje Lenkijos 
aukščiausioje futbolo lygoje, 
aprašant laikraščiuose ne tik 
rungtynių eigą bet ir pešty
nes. 

Vyresnės kartos intelektua
lai gerai prisimena prieška
rinius laikus, tylią klubo kovą 
prieš okupantą galvodami, o 
gal ir svajodami, kaip galima 
būtų grąžinti tuos auksinius 
žibėjimo laikus į dabartį, kaip 
galima „Cracovia" vėl ištrauk
ti iš dumblo, idant jos vardas 
sužibėtų Lenkijos sportiniame 
gyvenime. Mano nuomone, 
tam reikalingos milijoninės 
sumos. Nors klubas turi gražų 
atžalyną, tačiau kol jaunimas 
užaugs, gerus žaidėjus tenka 
nusipirkti vietos ir pasau
linėje „rinkoje". 

APTARTA LIETUVOJE 
ISTORINIO 

TEISINGUMO 
POLITIKA 

Vašingtone, Amerikos žydų 
komitete, buvo surengta ple
narinė diskusija Lietuvoje įgy
vendinamai istorinio teisingu
mo atkūrimo politikai aptarti. 
Diskusijoje, be kitų žymių 
žydų visuomenės veikėjų, 
tarptautinių institucijų at
stovų, dalyvavo ir JAV gyve
nantys Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti nariai. 

Komisijos pirmininkas Ema
nuelis Zingeris pristatė šios 
tarptautinės istorinio teisin
gumo komisijos veiklą, nu
veikto darbo rezultatus. Dis
kusijos dalyviai domėjosi, ar 
komisijos organizuojamų 
mokslinių tyrimų išvados apie 
nacių ir sovietų okupacinių 
režimų nusikaltimus yra plati
namos visuomenei, kaip su 

tyrimų rezultatais supažin
dinamas jaunimas. 

Kalbant apie istorinio teisin
gumo atkūrimą, ypač buvo 
domimasi, kaip vyksta Vii-, 
niuje, Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje saugomų 
Torų perdavimas religinėms 
bendruomenėms. Taip pat pa
sikeista nuomonėmis apie res
titucijos procesą Lietuvoje, 
apie asmenų, įtariamų karo 
nusikaltimais, teisminį perse
kiojimą. Didelio susidomėjimo 
sulaukė ketinimai atstatyti 
Vilniaus senamiestyje charak
teringiausius žydų kvartalo 
pastatus. (Eita) 

BUVUSIO LIETUVOS 
ATSTOVO 

MINĖJIMAS 
Šių metų vasario 15 dieną 

Signatarų namuose, Vilniuje, 
vyko Vasario 16-tosios akto 
signataro, valstybininko, isto
riko, diplomato, ilgus metus 
buvusio Lietuvos atstovo 
Prancūzijoje (1925-1940) Pet
ro Klimo 110-ųjų gimimo me
tinių minėjimas. Pagerbti Pet
rą Klimą, kuris buvo liudinin
kas visų reikšmingiausių Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo įvykių, susirinko ne
įprastai gausus būrys žmonių. 
Pagrindinėje kalboje istorikas 
Česlovas Laurinavičius nu
švietė Petro Klimo darbus nu
statant nepriklausomos Lietu
vos sienas ir jos santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis. 
Asmeniniais prisiminimais 
apie Petro Klimo likimą jam 
sugrįžus iš Sibiro pasidalino jo 
giminės ir pažįstami. Petro 
Klimo filmus iš 1936-1939 m., 
kuriuose įamžinti lietuvių vi
suomenės veikėjai, pristatė jo 
sūnus Petras Klimas. Prog
ramą atliko Petras Venslovas, 
skaitydamas Oskaro Mila
šiaus eilėraščius, ir Danielius 
Praspaliauskas solo saksofo
nu. Ta pačia proga surengtoje 
parodoje buvo rodomi jo rank
raščiai, dienoraštis, knygos, 
daug nuotraukų iš Petro Kli
mo jaunystės ir kai kurie jo 
asmeniniai daiktai. 
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Atsiprašinėjimai ir 
atsilyginimai 

Atrodo, kad gyvename atsi
prašinėjimų laikotarpį, kai 
vaikai, vaikaičiai, provaikai
čiai ir dar vėlesnės kartos at
siprašinėja už istorijos būvyje 
jų tautos ar institucijos pada
rytas skriaudas. Iš tikrųjų at
siprašymai jau yra toks eilinis 
reiškinys, kad beveik prarado 
savo net savo veiksmingumą. 

Kyla klausimas, ar jie ap
skritai svarbūs, pavyzdžiui, ar 
įmanoma keliais sakiniais 
ištrinti iš praeities puslapių 
didžias neteisybes bei skriau
das, padarytas žmogaus žmo
gui, tautos tautai ar bendruo
menės bendruomenei? Tačiau 
dabar, atrodo, jau tokia mada 
ir visai nesistebime, kai net 
Katalikų Bažnyčia popiežiaus 
lūpomis ištaria atsiprašymo 
žodžius kitoms tikinčiųjų ben
druomenėms, kurios anksčiau 
buvo ne vien smerkiamos, bet 
ir persekiojamos — ir vis 
„Jėzaus Kristaus vardu". Kas 
žino, galbūt ateis laikas ir 
Bažnyčia pripažins baisią 
skriaudą, kurią senovės lietu
viams darė, su jos palaimini
mu vykdomi, vadinamieji 
Kryžiaus karai, kol pagaliau 
pati Lietuva, kartu su sąjun
gininke Lenkija ir kitais talki
ninkais, pastatė paskutinį 
kryželį ant kryžiuočių ordino 
kapo... 

Daugiausia, žinoma, šiuo 
metu atsiprašymų girdi žydai, 
nes Antrojo pasaulinio karo 
metu ši tauta kentėjo ypatin
gus persekiojimus ir žudymus. 
Tiems baisiems įvykiams yra 
sugalvotas net specialus ter
minas, kuris siejamas tik su 
žydų pergyvenimais nacių lai
kais — tai holokaustas. Ir iki 
šiol nei viena kita tauta ne
drįso to pavadinimo sau pla
tesniu mastu pritaikyti, nors 
tarp nukentėjusiųjų nuo nacių 
kruvinos rankos buvo kur kas 
daugiau, negu žydai. 

Kol kas dar nepasigirdo nei 
vieno „atsiprašome" iš Mask
vos. Žinoma, dabartinė Rusi
jos valdžia ramia sąžine nusi
plauna rankas dėl praeityje 
vykusių žiaurybių, diriguo
jamų iš to paties Kremliaus, 
kur šiandien ir ji pati sėdi. Tai 
esą buvę Sovietų Sąjungos nu
sikaltimai, tad prie ko čia Ru
sija? Kadangi sovietijos nebė
ra, nėra kam ir atsiprašinėti 
už jos nusikaltimus. Tik kaž
kodėl vengiama užsiminti, 
kad visgi dar tebėra tie patys 
žmonės — kai kurie net aukš
čiausiose valdžios viršūnėse. 

Tokia logika turi ir prak
tišką pusę: nereikia atsilyginti 
nukentėjusiems (arba jų šei
moms) už kadaise jų kruviną 
prakaitą, išlietą, statant savo 

imperiją. Tačiau sakoma, kad 
„žodžiai yra pigūs", todėl 
anksčiau ar vėliau atsipra
šymų, nors ir labai nuolankių 
bei nuoširdžių, jau nebepa
kanka, reikia juos paremti 
konkrečia pinigų suma. O su 
pinigais yra daug sunkiau 
skirtis, negu su vienu kitu sa
kiniu. Tik kai kurios vals
tybės, ypač Vokietija — didy
sis nacizmo lizdas — pagaliau 
ryžtasi atsilyginti buvusiems 
Trečiojo Reicho vergams arba 
jų palikuoniams, ir iš dalies 
Japonija pasiūlė konkrečią pi
nigų sumą buvusių okupuotų 
kraštų moterims, kurias buvo 
suvarę į koncentracijos sto
vyklas ir privertę „aptarnau
ti" japonų karius. 

Po daugiau kaip dvejus me
tus trukusių derybų bei svars-
tybų, gegužės 30 d. Vokietijos 
parlamentas pagaliau patvir
tino nutarimą, išmokėti buvu
siems nacių vergams keturis 
su puse milijardo dolerių. Tuo, 
galima sakyti, po penkias
dešimt šešerių metų buvo ta
rytum užverstas paskutinis 
skaudžios Trečiojo Reicho, na
cizmo ir jo įkūrėjo Adolfo Hit
lerio istorijos puslapis. Kaip 
gaila, kad didžiajai daliai 
anuometinių nacių vergų jokio 
atlyginimo jau nebereikia. Jie 
net negalėjo pajusti moralinio 
atlyginimo, kuris būtų atėjęs 
su atsiprašymu. 

Daugumas tų, kurie tikisi 
gauti didesnę ar mažesnę pi
nigų sumą, gyvena Rytų Euro
poje (jų tarpe yra ir nemažai 
lietuvių), tačiau reikia paste
bėti, kad tame skaičiuje — tik 
apie 10 nuošimčių yra žydų 
tautybės, todėl jų organizaci
jos į Vokietijos nutarimą žiūri 
kiek skeptiškai. Juo labiau, 
kad ir tas atlyginimas dau
giau simboliškas (manoma, 
kad gali vidutiniškai siekti 
nuo 2 iki 7 tūkstančių dole
rių), negu konkretus. Tiesa, 
nemažai žydų jau netrukus po 
karo pabaigos yra gavę tam 
tikras pinigų sumas. Bet kuo
met žmogui pinigo gana? 

Maždaug pusę tos pinigų 
sumos sumokėjo 6,000 Vokie
tijos bendrovių ir įmonių, o 
kita dalis skiriama iš valdžios 
iždo. Beje, daug tų bendrovių 
net neegzistavo nacių laikais, 
todėl negalėtų būti kaltinamos 
vergų darbo pasinaudojimu, 
bet ir jos ryžosi savo dalį ati
duoti, kad Vokietija pagaliau 
„nuplautų nuo savo sąžinės 
praeities dėmes". 

Tik kada bus nuplautos ir 
Raudonojo teroro dėmės, ku
rios visu ryškumu mums vėl 
iškyla su birželio pradžia... 
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LIETUVIŲ TAUTOS 
KELIAS Į TIKRĄJĄ 

DEMOKRATIJĄ 
VYTAUTAS A DAMBRAVA 

e. Norime išgirsti lietuvius 
tėvynėje sakant, jog socialinis teisingumas Lietuvoje 
nėra tuščia, bereikšmė frazė. 

Šiandien apie tokią Lietuvą pilietis nė nesapnuoja. 
Daugeliui Lietuvos piliečių laisvė ir demokratija yra 
tuščios sąvokos. Skaudi tiesa, bet tiesa. 

Žvilgsnis į kaimynines tautas Baltijos kraštuose, 
Centrinėje ir Rytų Europoje — optimizmo irgi neža
dina. Daugelis sutinka, jog nė viename krašte demok
ratijos pagrinde yra nihilizmas, taigi visiškas neigi
mas vertybių, kurios yra vadinamos krikščioniškomis. 
Panašiai yra ir Lietuvoje, kur atrodo nė antikinės pa
goniškos vertybės — lojalumas, darbštumas, patriotiz
mas, garbingumas — nėra įsisavintos, nekalbant apie 
krikščioniškąsias — tikėjimą. 

Šiandien demokratija rankioja žmones be įsitiki
nimų, be moralinių skrupulų. Jų nuomonės gali šo
kinėti iš vienos prasmių konsteliacijos į kitą. Vokiečiai 
tokiam politikui apibūdinti nukalė ir terminą — 
„Mann ohne Eigenschaften" — žmogus be savybių. 

Net Vakarų Europos pasaulyje kai kurių akademikų 
išvedžiojimai daugelį mūsų purtyte nupurto. 

Austrįjoje teisės mokslų profesorius Kelsen užsi

spyrusiai įtikinėja, jog tobulas demokratas istorijoje 
egzistuoja. Egzistuoja ir jo atšvaitai mūsų dienų pa
saulyje. Koks jo vardas? Nepatikėsite, tas asmuo vadi
nasi Poncijus Pilotas. Laimei, italų profesorius Posenti 
ir visa eilė kitų kelia pragarą Kelsenui. 

Atsimenate Piloto klausimą Jėzui: „Kas yra tiesa?*. 
Iš esmės, tai net nebuvo klausimas, o tik numojimas 
ranka į tiesą, jo netiesioginis patvirtinimas, jog tiesa 
neegzistuoja. Pilotas aiškaus atsakymo iš Kristaus ne
laukė. Užuot spaudęs bylą iš esmės, jis leidosi į dery
bas su triukšmaujančia žydų minia, ir toji savo rėks
mingais reikalavimais sprendė Nekaltojo gyvybės bei 
mirties klausimą. 

Piloto žodžiuose, „kas yra tiesa?", atsispindi pclitiko 
skepticizmas, o tai reiškia: netikėti, nepasitikėti, būti 
abejingu, nesuinteresuotu, šaltu. Piloto „credo" yra ne
tikėti nei tiesa, nei gėriu, nei teisingumu. Šitaip jis 
tampa tobulu demokratu. Jis plaunasi rankas, nes ne
nori būti „kaltas dėl šio teisiojo kraujo", tačiau, veng
damas galimų sau komplikacijų, jis paaukoja tiesą, o 
bylos svarstymą pakeičia į jam patogius procedūrinius 
ėjimus. Jo nejaudina Jėzaus likimas: gerai — tai ge
rai, blogai — tai ką gi gali padaryti — blogai. Jam 
svarbu ne nekaltą išteisinti, o savo ėjimais užsitikrinti 
patogiausią išeitį. Moralė jam neegzistuoja, tik demok
ratinės žaidimo formos. Ir jis, ko gero, jaučiasi visą tą 
nemalonų reikalą gana demokratiškai išsprendęs. Kel-
senas Pilotą laiko „tobula demokratu", o mes — tuš
čios laisvės ir tuščios demokratijos simboliu. Kadangi 
nėra tiesos ir gėrio, o tik daugumos rėksminga nuo

monė, tai nebėra prasmės klausti, ar Piloto sprendi
mai yra teisingi. Jo politinis dėsnis: ginti savo intere
sus, o daugiau niekuo nesirūpinti. Toks yra jo pasi
rinktasis paviršutiniškos demokratijos imperatyvas. 

Kadangi demokratijos širdis yra laisvė, o moralinės 
vertybės sudaro pavojų nežabotai laisvei, tai neretai ir 
dabar pilietis tampa tuščios laisvės ir tuščios, be
reikšmės demokratijos artistu, statistu ar bent liudi
ninku. 

Argi reikia stebėtis, kai Lietuvoje, dramatiškų sau
sio 13-osios įvykių minėjimo proga, „Lietuvos ryto" ko-
lumnistas Valatka sako: 

„Laisvė yra labai svarbu, bet mes ne tokią Lietuvą 
gynėme, ne tokią Lietuvą įsivaizdavome... Praėjus 
dešimčiai metų — po okupantų surengtų žudynių žmo
nės pripažįsta laisvės svarbą, bet yra nepatenkinti jos 
kokybe". Autorius rodo susirūpinimą, klausdamas „ar 
kas nors žino, kokia turėjo būti tikroji laisvė?". 

Pirmiausia, pilietis neturi norėti laisvės tiktai sau. 
Laisvė yra nedalijama: ji yra susijusi su tarnyba visai 
žmonijai. Kaip gali demokratija, kurios bazė yra dau
gumos valia, apsaugoti laisvės ir teisingumo vertybes, 
kuriomis dauguma netiki? Laisvė tampa tuščia są
voka, kai ji mums vos vienu ar kitu žvilgsniu darosi 
tiktai įdomi, patraukli ar mums pataikaujanti. Taigi, 
tuščia laisvė. Kai žmonės neturi nieko kito, kaip tiktai 
laukti, ką pasaulis jiems pasiūlys, kada visko reikia 
laukti ir reikalauti iš valstybės, tokiu atveju piliečiai 
patys naikina ir save, ir valstybę. Žmogaus troškimas 
dangaus nesikryžiuoja su jo ištikimybe žemei. Patys 

žmonės, piliečiai, privalome nešti viltį valstybei ir pa
sauliui. 

Noriu pabrėžti, jog valstybė nėra nei tiesos, nei mo
ralės šaltinis. Kokį pagrindą valstybė beturėtų: ideo
logiją, tautą, rasę, klasę ar kurį kitą dydį — valstybė 
nėra absoliutas. Lygiai taip pat valstybės tikslas nėra 
užtikrinti laisvę dėl laisvės, taigi, laisvę be turinio. 
Visuomenės tarpusavio sugyvenimui užtikrinti reikia 
minimalaus teisybės supratimo, gėrio nuovokos, ir vi
sa neturėtų būti kieno nors rankomis manipuliuoja
ma, nes kitaip, kartojant švento Augustino žodžius, 
valstybė taptų piktadarių gauja, veikianti sauvališkai, 
o ne tarnaujanti teisingumui. 

Kartais man atrodo, kad mūsų dienų gyvenime di
džiausia demokratijos užtikrinimo garantija yra jos 
lengvasvoriškumas: geriau atsisakyti principų ir į vis
ką reaguoti „sportiškai", taigi paviršutiniškai, nesijau
dinant. Svarbu būti gudriu, mikliu, protingu ir inteli
gentišku sau. Imtis ko nors rimto, vadinasi, tuo tikėti, 
o tikėjimas kartais gimdo netoleranciją ir net antide
mokratiškus jausmus. 

Dėl šios priežasties, sako vokiečių politologas Her-
der, valstybė, vyriausybė h- net asmenys, užuot priėmę 
ar atmetę principinius sprendimus, dažnai pereina į 
bailią cenzūrą, kurią valstybė ar vyriausybė yra pasi
rengusi modifikuoti, leistis į nuolaidas, taikytis prie 
aplinkybių. Tuščios demokratijos savybė ir yra su
gebėjimas principinį nusistatymą, aiškų teigimą ar 
tvirtinimą pakeisti į siūlymų variantus, diskusinius 
komitetus, išsisukinėti. Bus daugiau 
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VIENOS VALSO POKYLĮ UŽBAIGUS 
Pinigai, kaip jau buvo ne 
kartą skelbta, skiriama Val
dovų rūmų atstatymui. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė 
birželio pradžioje vyksta į Lie
tuvą ir pinigus nuveš. Vil
niaus Banko filiale yra atida
ryta speciali Valdovų rūmų 
atstatymui valiutinė sąskaita. 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
visiems aukotojams. Su Jūsų 
parama kartu atkursime Val
dovų rūmus — Lietuvos vals
tybingumo simbolį! 

Vienos Valso pokyliui pasi
baigus, suskaičiavus visas iš
laidas ir pajamas, reikia pa
sidžiaugti, kad iš viso pelno 
yra 2,451 dol. Tai aukos, su
rinktos iš pokylio dalyvių. Prie 
jau paskelbtų aukų, papildo
mai aukojo: A. ir J. Bakaičiai 
— 120 dol., dr. Meilutė Indrei-
ka-Biskienė — 100 dol.; po 10 
dol. — Adomas Tautkus, A. ir 
A. Tuskeniai, P. Pažerūnas, 
„Svajos" šokeiai: Jurga Am-
brizienė, Birutė Paulauskaitė, 
Linas ir Tomas Umbrasai; 
Virginyus Šarauskas — 5 dol. 

Atstatykimc 
LIETUVOS VALDOVŲ 

RŪMUS! 

„Svajos" šokėjai ir padėjėjai po Labdaringo Vienos vaiso pokylio programos. Iš kaires: Asta Urbonavičiūtė, Gre
ta Germanaitė, Gediminas Gradinskas, Laura Botovskytė, Regimantas Beržanskis, Birutė Paulauskaitė, Jurgi
ta Ambriziene, Kęstutis Arbačiauskis, Aurelija Abromavičiūte, Vaidis Dinsmonas, priekyje — Tomas Gudaus
kas ir Linas Umbrasas. 

TIKRA 
Žinia, kas, Amerikos lietu

vių akimis tas Lietuvos lie
tuvis. Nelaisvoje šalyje augęs, 
sovietijos sugadintas, visą 
amžių baimėje įgyvenęs. Lie
tuvai išsilaisvinus, toks ir li
kęs — nuleista galva, nei iš
didumo, nei savigarbos netu
rįs, kaip buvęs, taip ir likęs, 
nelaisvas žmogus. Ko iš tokio 
tikėtis; ko tikėtis iš sovietų 
laikais išaugintos kartos... Ar
gi palyginsi tokius su ameri
kiečiais. Šitie tai laisvoje ša
lyje augę, tvirti dvasia, pasi
tikintys savimi, drąsiai žvel
giantys į ateitį — miela žiū
rėti!.. 

Man teko studijuoti su to
kiais savimi pasitikinčiais, 
laisvoje šalyje užaugusiais pi
liečiais, jaunais žmonėmis. 
Mums, studentams, dėstytoja 
davė užduotį dviem savaitėm. 
Tiek laiko ir plušom prie tos 
užduoties.. Dviejų savaičių 
pabaigoje įvyko darbų per
žiūra. Sukviesti kiti dėstytojai 
ir specialistai, ir vyresnieji 
studentai išsakė savo nuo
mones apie mūsų darbus, pa
tarė, pamokė. Uch! — atsidu-
some po peržiūros: dar vienas 
didžiulis darbas padarytas. 
Per savaitgalį gerai pailsė
sime, o pirmadienį, vadovau
jami jau kito dėstytojo, kibsi-
sme į naują darbą. 

Bet kas gi čia dabar, — ko
dėl dėstytoja vedasi mus į 
koridorių? Ką ji mums sakys? 
Ką? — šitas užbaigtas dar
bas dar neužbaigtas? Dar rei-

ISTORIJA 
kia suvesti visus duomenis ir 
sprendimus į kompiuterį? 
Kaip? Kodėl? betgi tai didžiu
lis kelių dienų darbas. Ar mū
sų tvarkaraštyje numatyta 
tam laiko? Ne, į tuos klausi
mus atsakymų nėra, — dės
tytojos lūpos kietai sučiaup
tos. Jai reikia vieno — to, ko 
prašo, ko reikalauja, o visa 
kita jos nedomina. Aha, dabar 
aišku: turi užsakovą. Nesun
ku atspėti, kad šios moters 
planas yra pasinaudoti stu
dentais, jų neapmokamu dar
bu, ir užsidirbti pačiai. 
„Kaip? — čia aš išgirstu sa
ve. — Kaip taip?" Ir, išplėtusi 
akis, žiūriu į dėstytoją. Ji šal
tai pakartoja, ką jau sakiusi. 
Dabar aš jau žiūriu į savo 
moksladraugius. Iš jų — jo
kios reakcijos. Sutikimas. Aš 
vėl atsisuku į savo dėstytoją. 
„To, ką jūs dabar užduodate 
aš negaliu padaryt. Ir nema
nau, kad darysiu", — sakau 
jai. Nusišypsau. Apsisuku ir 
nueinu. 

Pirmadienį rytą, įžengusi 
į studiją, randu savo moksla
draugius, palinkusius prie 
kompiuterių. Atrodo, jie jau 
seniai čia — dirba, kad su
spėtų kažką padaryti, prieš 
prasidedant paskaitoms. Nu
leidę galvas, suka akis į šalį 
nuo mano žvilgsnio. Tas pats 
antradienį, trečiadienį. Tre
čiadienį nebeiškenčiu, prieinu 
prie tų, laisvoje šalyje augu
sių, piliečiu. „Kodėl? — klau
siu. — Kodėl jūs dirbat? 

Tikri bičiuliai! Tai Labdaringo Vienos valso pokylio programos dalyviai. 
1998 m. pasaulio jaunimo sportinių šokių <Vmpionai, kauniečiai Lina 
ChatkeviCiOtė ir Donatas Vėželis. Jie apsilankė Meno mokyklėlėje, kur su
sitiko, pašoko, pamokė sportiniu šokiu skyriaus mokinius bei ..Svajop" 
šokėjus Jų bifiuli&kumas atsispindi ir šiost- nu.itr.mkns'.e 

Kurių galų?" J mane nuo kom
piuterių pakyla kelios poros 
akių; mūsų akys susitinka — 
pirmąkart šią savaitę. „Jūs 
bijot? Kuo jūs rizikuojat?" — 
aš nesuprantu. „A, padary
sim... jei liepia... „Ko jums 
bijoti? Juk ji neteisi. Ką galit 
prarasti?" — aš neatstoju. 
„Pažymys... Ji... rašys pažy
mį... Reikia gero pažymio, 
gero pažymių vidurkio... Ir, 
užbaigę studijas, ieškosim 
darbo. O ji... rekomendacijas". 
Ak, Dieve tu mano, — pa
žymiai ir rekomendacijos. Pa
žymiai ir rekomendacijos! Na, 
taip, taip, — juk jos, tos 
„dėstytuvės", rankose, dabar 
yra mūsų pažymys, o vėliau, 
studijoms pasibaigus, gali bū
ti ir rekomendacijos. Na, taip, 
taip — juk šioje visuomenėje 
svarbu užsirekomenduoti (ne
svarbu, kokios aplinkybės) 
kaip mielam, mandagiam, pa
slaugiam žmogui. Net jei tau 
kuolą tašytų ant galvos, jei 
tašo aukštesnis pareigomis 
žmogus, o geriausiai yra nu
duoti, jog esi patenkintas ir... 
švelniai mykti. Konfliktinėse 
situacijose geriausia už
gniaužti savo emocijas, nu
leisti galvą, patylėt, pralaukti 
tą dieną, ir žiūrėk, rytojus 
tau vėl išauš šviesus. Ir tas 
aukštesnis pareigomis žmo
gus bus tavimi patenkintas. 
„O tu... drąsi, " — dar išgirs
tu iš moksladraugių nueida
ma. Brolyti mano, jų dideny
bes pažymiai ir rekomendaci
jos!... 

Po savaitės sužinom savo 
darbo įvertinimus. Manasis, 
kaip nepaklusniosios, žemas, 
ir juntu, kad bendramoksliai 
patylomis džiūgauja: aha, tu 
drąsi ir principinga, mes lai
mėjom! Aš (irgi patylom) 
pykstu — dabar jau ant visų. 

Po kurio laiko viso to įvykio 
proga man teko turėti pokal
bį su aukštu tos mokslo įs
taigos pareigūnu. Jo kabine
te, už uždarų durų. Kaip 
šiandien prisimenu, žmogus, 
rūpestingai uždaręs duris, lė
tai atsisuko ir ilgai ilgai, ir 
įdėmiai žiūrėjo į mane. O aš 
— ką aš? — ar turėjau jam 
ką sakyti? Nemaniau, kad tu
riu ką. Teisintis? — na, ką 
jus! Tad tylėjau ir žiūrėjau — 
jam tiesiai į akis, laukdama. 
„Tu gi iš totalitarinės šalies, 
— pagaliau prabilo, — ii ša
lies, kurioje žmonės turėtų 
būti vergais". Pauzė. „O esi 
— laisvas žmogus". Pauzė. 
„Kai tavo grupėje visi - avys". 

Tai ir visa istorija. Ii paties 
gyvenimo, tikra. 

Audronė Kazlauskienė 
Los Angeles, CA 

SIELOVADA 
KOMUNIJA: BET AŠ 

NEŽINOJAU... 
Susijaudinusi perskaičiau 

„Sielovadoje" apie Komuniją. 
Prieš beveik penkiolika metų 
likau našle. Po kelerių metų 
ištekėjau vėl. Mano antrasis 
vyras buvo išsiskyręs — jį pa
liko žmona, nes susirado kitą. 
Bet nesvarbu. Mes su juo la
bai gerai sutariame. Matyt, 
Dievas mūsų pasigailėjo ir su
teikė mums ramybę, kad taip 
visą laiką ranka rankon gyve
name. 

Sovietinėje Lietuvoje savo 
darbe neturėjau jokių pareigų, 
tad nesukau sau galvos dėl 
bažnyčios — kaip tėvai mus 
vedė jon, taip ir mes savo vai
kus ir patys, vos ne kas sek
madienį eidavome Mišių. Baž
nyčios nenumirė, veikė, nes 
mes visokiais būdais rėmėme 
jas. Gal ne visi žino, kad už 
apšvietimą bažnyčia mokėda
vo gal 10 kartų brangiau, nei 
eiliniai žmonės. Valdžia sten
gėsi visaip išnaudoti bažnyčią 
ir vesti prie uždarymo. Bet 
žmonės, kaip mano šeima ar 
kitokie, savo bažnyčios parė
mimu padėjo jai išsilaikyti. 

Žinojau, kad neturiu teisės 
imti santuokos, nes vyras bu
vo išsiskyręs, nors ir jo kaltės 
buvo mažiausiai. Todėl ir po 
antrųjų vedybų ėjau išpažin
ties, ėjau Komunijos. Po kuni
go atsakymo į klausimą dėl 
Komunijos, ar turiu teisę į ją, 
negalėjau užmigti visą naktį 
ir verkiau. Buvo skaudu. Aiš
ku, aš nežinojau, kad Bažny
čia, per išpažintį duodama 
nuodėmių atleidimą, jei tai 
nuodėmė ištekėti antru kartu, 
nesuteikia man teisės į Komu
niją. Jaučiuosi ir nusikaltusi 
Bažnyčiai, ir pažeminta pačios 
Bažnyčios. Kodėl, ar aš nusi
kaltau? Nesuprantu. Bažny
čios įstatymus sugalvojo tokie 
patys žmonės, kaip ir mes. Tik 
ar jie nesuklydo? Ar neateis 
toks laikas, kai-pasikeis įsta
tymai ir Bažnyčia ateis prie 
žmogaus arčiau? Aš dar gerai 
atsimenu, kaip kunigas giedo
davo bažnyčioje lotyniškai. 
Dabar jau girdisi visur lietu
viški maldos žodžiai. Ne taip 
seniai kunigai nusisukę nuo 
žmonių atlikdavo visas bažny
tines apeigas. Dabar jau atsi
suko į Žmones. Matyt ir Baž
nyčia po truputį artėja prie ei
linių žmonelių. 

Pradėjau klausinėti, kaip 
čia dabar yra, kad turiu jaus
tis labai nusikaltusi. Nors, sa
kau labai atvirai: nežinojau. 
Viena moteris patarė kreiptis 
į kunigus, ieškoti per šv. Tėvą 
vyrui pirmos santuokos panai
kinimo, kad galėtume paimti 
moterystę ir tada galėsime 
priiminėti Komumją. Bet, sa
ko, kad labai dideli pinigai 
kainuoja. Mes jų neturime. Ką 
daryti? Jei aš negaliu imti 
Komunijos, kodėl turiu eiti iš
pažinties, gauti nuodėmių at
leidimą ir vėl — užkliūti už 
varčios, ir vėl i i pradžios. Bet 
juk ai tikinti, man ėjimas į 
bažnyčią yra ne pramoga, bet 
tikėjimas ir pareiga. Meldžiu 
"Dievą, kad Bažnyčia priimtų 
mane, kaip sakė Kristus, tą 
paklydusią avelę, į savo būrį, 
nepaniekintų, bet padarytų 
tokia- pačia lygia, kaip jau
čiausi iki šiolei. Bažnyčia yra 
mano sielos namai ir nejaugi 
neturiu teisės jaustis juose ly
gis su visais, kaip jaučiausi 
iki šiolei? 

P.S. Prašau neskelbti mano 
pavardės, nes tada giminės, 
kurie gal ne viską tino, užjuo-
dins mane savo kalbomis. 

LM. 

BAŽNYČIA NEATSTUMIA 
N U VIENO 

Laišką paprašiau pakomen
tuoti prieš trylika metų į kuni
gus įšventintą, kunigavusį 
Teisiuose, žygaičiuose ir Plun

gėje, o dabar jau penkerius 
metus dirbantį Kražių baž
nyčios klebonu, Aloyzą Bud
rių: 

— Gyvenime atsitinka, kai 
santuoka tampa žmonių ne
laime ir jie nebegali būti kar
tu. Bažnyčia stengiasi išlai
kyti santuoką. Santuoka visai 
nutrūksta, kai vienas iš su
tuoktinių miršta. 

Kristaus Evangelija laikosi 
12-kos kanonų, kuriais įsipa
reigojama laikytis Bažnyčios 
įstatymų. Tie kanonai, taip 
kaip ir paprastame gyvenime, 
tai lyg sudėti kelio ženklai, 
kuriais turi vadovautis, va
žiuodamas keliu. Visiškai har
monijai turi paklusti Baž
nyčios skelbiamai tiesai arba 
Bažnyčios įstatymams. 

Bažnyčia neatstumia nega
vusio moterystės sutvirtinimo 
Sakramento, o stengiasi su
teikti Kristaus paguodą — 
būk Bažnyčioje, nešk savo 
kryžių. Neapsišvietusioje, ne
žinančioje visuomenėje žmo
gus, negalintis eiti priimti Ko
munijos, yra tarsi pažymėtas 
kokiu ženklu, o apsišvietusioje 
visuomenėje tai priimama 
normaliai, kaip ir liepia Baž
nyčios įstatymai. Jis nėra at
stumtas. Tik tam tikrose ap
linkybėse — mirties ar kokio 
susirgimo akivaizdoje tokiam 
žmogui suteikiama Komunija. 
Kad parapijiečiai nemoka su
tikti tokios žinios normaliai — 
tai tik pastoracijos problemos 
— žmones reikia šviesti. 
Vengrijoje ir kitose šalyse to
kioms šeimoms, kurios neturi 
teisės priimti šv. Komuniją 
yra specialios šv. Mišios, kur 
žmonės gerai jaučiasi tarp to
kių pačių. 

Šios moters atveju, jei ji be 
blogos valios priiminėjo Ko
muniją ir nežinojo Bažnyčios 
įstatymo (kaip daug ką prara
do Bažnyčia sovietmečiu!), tai 
nėra nuodėmė. Paprasčiausiai 
dabar, kai ji ar ir jos vyras jau 
žino, jie turi atlikti išpažintį ir 
daugiau nebeimti Komunijos. 
Reikia kreiptis į savo diece
ziją, vyskupą dėl leidimo su
situokti bažnyčioje prieš tai 
stengiantis gauti anų vedybų 
anuliavimą. O po to susituokti 
bažnyčioje. Kelias nėra leng
vas, bet reikia jį nueiti. Tai 
yra Bažnyčios disciplinariniai 
dalykai. 

Bažnyčios įstatymai yra 
griežti, nes stengiamasi išsau
goti šeimą. Tačiau ir tuo pačiu 
ji globoja suklydusį. Na, pa
vyzdžiui, yra ir kunigų tarpe 
visokių atsitikimų, kai kuni
gas meta kunigystę dėl mo
ters. Jis veda, sukuria šeimą, 
bet visą gyvenimą išlieka ku
nigu — gali priimti išpažintį, 
suteikti nuodėmių atleidimą, 
tik negali teikti Komunijos ir 
jos pats priimti. 

Pasaulyje žinomas ne vienas 
atvejis, kai aistra ar meilė mo
teriai paklupdo kunigus ir jie 
meta kunigystę. Žinau vieną 
kunigą, ištarnavusį šešerius 
metus ir raetusį kunigystę dėl 
moters. Po beveik trisdešim
ties metų, užauginęs vaikus, 
sugrįžo atgal kunigystėn. 
Kaip tai atsitiko? Nesigilinant 
į detales, žmogus gavo savo 
buvusios žmonos sutikimą 
•kirtis ir anuliuoti santuoką. 

Nukelta į 5 psi. 

http://nu.it


Bičiulystė 
PLAZDĖKIT BALTOS BURĖS! 

Su dr. Algiu Pauliumi supa
žindino, jau iškeliavęs amži
nybėn, bičiulis Antanas Jarū-
nas — nuo neįprasto valymo 
darbo šutino rankos, o nuo čio
nykštės drėgmės suko pirštus. 
Kur, į kokį daktarą kreiptis, 
— klausiau Antano. Taip jis ir 
suvedė mus pirmą kartą. Ta
da be jokio užmokesčio ar re
cepto gavau iš daktaro vaistų, 
kurie nuramino skausmą. Vė
liau įvykiai taip susiklostė, jog 
ir sūnui prireikė daktaro pa
galbos. Ir vėl dr. Algis tiesė 
mums pagalbos ranką. Mano 
penkiolikametis tapo ne tik 
pacientu, bet ir, daktaro pa
kalbintas, jūrų skautu. Ne tik 
jūrų skautu, Adomas kartu su 
skautais turėjo lankyti ir 
„Spindulio" repeticijas, kiek 
leido jo sveikata. 

Po kiek laiko ir mane dakta
ras įsuko į savo reikalų ratą 
— turėjau mokyti skautus 
šokti salės šokių. Daktaras 
norėjo, jog skautai kuo dau
giau gautų iš šio gyvenimo, 
kad būtų kuo daugiau išprusę. 
Prireikė magnetofono, kad ga
lėtų vykti šokių pamokos. Jį 
kaip mat nupirko daktaras. 
Su tuo magnetofonu dar kele
rius metus šokdinau ir „Lietu
vos Vyčių" studentus, kol jis 
visai nusigrojęs ėmė ir susto
jo... 

Mane stebino ir stebina dr. 
Algio neišsemiama kantrybė 
dirbti su įvairaus plauko pa
augliais, apie kuriuos Lietu
voje būtų pasakyta, kad jie 
yra sunkaus auklėjimo. Tas 

įvairiaspalvis jaunimėlis į 
skautų sueigas, būdavo, suve-
žamas. Kiek kartų į įvairias 
sueigas mano sūnų ir kitus 
vaikinukus vežė pats daktaras 
ar jo žmona Vija! Taip jis pra
tino, mokė, auklėjo savo pa
vyzdžiu tuos paauglius, kurie, 
vėliau paaugę, jau ir patys su
rinkdavo pakeliui gyvenan
čius. Kad tik niekas neliktų be 
užsiėmimo, kad kuo daugiau 
jaunimo įsitrauktų į skautų 
veiklą! Aišku, iš didelio būrio 
ir nubyrėdavo, ne visiems vis
kas tiko, patiko. Juk reikėjo 
daug darbų nuveikti — pasi
ruošti jachtas sezonui — 
gramdyti, valyti, smaluoti, 
perdažyti, o rudeniop pastaty
ti jachtas į elingus. Viską 
skautai atlikdavo daugiau ar 
mažiau patys, talkinant suau
gusiems. 

Vasarą pati didžiausia laimė 
išplaukti į vandenis! Dažniau
siai tai Michigan ežeras. Ach, 
kaip smagu gauti palaikyti 
vairą ir ne tik palaikyti, bet ir 
valdyti vėjo nešamą laivą! Ko
kios mintys apninka jauną 
galvą, kai nuo vėjo įsitempia 
burės, kai stipresnės bangos 
pradeda supti laivą. Romanti
ka persipina su vyriškumu ir 
jėga 

„Dak" — taip malonybiniai 
daktarą Algį vadina jaunimas, 
— negaili vaikų, nevynioja jų į 
šiltas antklodes, bet meta, 
kaip tuos kačiukus vandenin 
ir liepia plaukti... Ir pasilieka 
patys stipriausieji, nesibai
dantys sunkesnio darbo, iš-
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Baltos burės plazda. Nuotrauka premijuota 2001 m. Illinois valstijos Community kolegijų konkurse. 

bandantys patys save ar tin
kami „Dievui, Tėvynei, Arti
mui". 

Nežinau kito tokio namo, 
kur taip dažnai ir tiek daug 
būtų kviečiamas jaunimas tu-
ristauti — nakvynei su pala
pinėmis. Dr. Algio ir Vijos 
Paulių šeima gyvena tolokai 
nuo Čikagos triukšmo, vos ne 
miške. Jų kieme galima gal 
dešimt, o gal daugiau palapi
nių pastatyti. Vaikams tai tik
ri turistiniai žygiai, su keps
niais ant laužo! Pašnekesiai 
per naktį palapinėje... Apie 
kiekvieną išvyką jaunimėlis 
galėtų pasakoti ir pasakoti! 

Kiekvieną šeštadienį „Dak" 
atvyksta į Čikagos Jaunimo 
centrą, kur po lituanistinės 
mokyklos pamokų ir Pedagogi
nio instituto paskaitų, susi
renka beveik visi, iš Lietuvos 
neseniai ar ką tik atvykę, vai
kinukai ir merginos į skautų 
sueigą. Per visą žiemą jie mo
kosi daug dalykų, kuriuos 

skautams reikia žinoti. Dakta
rui padeda vyresnieji. Tai Jim 
Dauparas ir Dhugal Bedford. 
Kiti šiais metais įsijungę gal 
kiek mažiau — studijos uni
versitetuose, darbai neleidžia 
dalyvauti visa koja, bet aš 
žinau, kad jų širdys ir mintys 
yra kartu su jūrų skautais, 
kad jie laukia tos minutės, 
kad ir vėl prisilies prie vairo 
ar burių, kada pūstels palan
kus vėjelis. 

Kaip smagu, kad tokie, kaip 
„Dak", tampa tikrais bičiuliais 
neseniai atvykusiems iš Lietu
vos, ir tie jaunieji skautai jau
čiasi lygūs su „amerikoniu
kais", nes „Dak" visi vaikai 
yra vienodai lygūs, brangūs. 
Kiekviename jis mato žmogų, 
su vienomis ar kitomis sa
vybėmis, tačiau visada su vil-

„timi žvelgia ir mato juose sau 
pamainą — Amerikos lietuvių 
jūrų skautus. 

Ačiū Jums, datare Algi ir Vi
ja, kad judviejų namai yra ir 

Pasiruošimas sueigai. Iš kairės: dr. Algis Paulius, dr. Dhugal Bedford ir 
Jim Dauparas. 

mūsų vaikų namai — čia visa
dos atviros durys visiems. Ir 
jei tamsią naktį pasiklysite, 
žinokite yra tokie dr. Algio 
Pauliaus namai, kur sušlapu
siam leis išdžiūti, o alkaną pa
valgydins, sergantį stengsis 
pagydyti. 

J kelis mano klausimus atsa
ko daktaras Algis Paulius: 

Kaip aš pats tapau Jūros 
skautu? Su skautais, jų veikla 
1945 m. Vokietijoje supažin
dino mokytojas skautininkas 
Juškėnas (gyvena Detroite). 
1949 metais persikėlėme gy
venti į JAV. Buvau žemės 
skautas. Tada, jau iškeliavęs 
Amžinybėn, Levanas buvo gal 
26 m., o aš 14-15 m. Mokiausi 
Čikagos Illinois universitete, 
vėliau tarnavau JAV armijoje 
apie dvejus metus, o po to 
įstojau į Medicinos mokyklą, 
ir po visų egzaminų ir mokslų 
įgijau chirurgo-ortopedo spe
cialybę. Mano pirmoji darbo
vietė buvo Elgin. Ir likau El-
gin. 

Daug žemės skautukų perė
jo į jūrų skautus. Su Levanu 
dirbome iki paskutinės dienos. 
Jis ir Leopoldas Kupcikevičius 
buvo patys geriausi skautų 
bičiuliai, jie prižiūrėdavo, kad 
niekas nedarytų revoliucijos 
— neardytų skautų grupių. 
Geri buvo žmonės. Ne iškart 
tapau jūrų skautu. Iki 1972 
m. jūros skautais nesidomė
jau. Tų metų vasarą važiavau 
į Raką kaip gydytojas. Buvo 
įdomu. Mano vyresnieji vaikai 
(vaikų dr. Algis turi net šešetą 
— Vidas, Linas, Laima, Rima, 

Laive Priekyje Andrius Ramanauskas, už jo iš kairės dr. A. Paulius, 
bures tvarko I) Aukštuolis ir V. Pauliutė 

Už vairo — Adomas Tautkus. Jo nuotraukos puošia šį puslapį 

Juros vilkai Viia Pautienė visada eerai nusiteikusi 

Algis ir Vilija — visi jie — 
jūrų skautai!) susidomėjo jūrų 
skautais ir perėjo į juos. Kas 
man beliko — eiti kartu su 
vaikais! O dabar taip jau esa
me įsisukę, kad gal ir neįsi
vaizduojame savo gyvenimo be 
laivo, be skautų. Nėra didelių 
skirtumų tarp skautų, tai gal 
daugiau žaidimas, nei konku
rencija. Gal tik kitoks skauta-
vimo būdas. Daugiau vyriš
kesnis. 

Nuo 1986 iki 1997 m. dr. Al
gis — jūrų skautų skyriaus 
vedėjas. Jo žmona Vija — 
„Nerijos" tunto tuntininkė. 
Daktaras dabar turi keletą 
rimtų pagalbininkų darbe su 
jaunimu, tai dr. Darius Bart
kus — „Audros" kapitonas, 
Adomas Tautkus — budys — 
jaunių vadovas, Vidas Paulius 
— „Baltijos" kapitonas, Linas 
Paulius — skyriaus vedėjas ir 
Viktoras Garbonkus — budžių 
vadas, kurie jau tęsia šį darbą 
su jaunaisiais, gal daugiausia 
su naująja banga. Turi apie 30 
vaikų nuo 7 metų amžiaus. 

— Nėra taip paprasta ir 
lengva suburti vaikus skau-
tauti, — sako daktaras. Bet il
gainiui įprantama lankyti su
eigas, nors dar ir šiandien at
vykusiems vaikams iš Lietu
vos labiausiai norisi žaisti 
kompiuterinius žaidimus. Lai
kui bėgant, matai kaip auga 
tie vaikai, kaip jie keičiasi ir 
keičiasi į gerąją pusę. Atsiran
da dvasinis ryšys. Kai jie tam
pa inteligentiškesni, manda
gesni. Pati didžiausia proble
ma, kad visi gyvena labai iš
simėtę — toli vieni nuo kitų. 
Surinkti trunka laiko. 

Mūsų laivas „Audra" įsigy
tas apie 1968 metus. Laivus 
padovanojo dr. Kęstutis Ag
linskas. Į vieną laivą telpa 8 
žmonės, o savaitgaliais 12-16 
vaikų. 

Šiuo metu dr. Algis globoja 
jūros skautus bei kandidatus į 
būdžius, jūros bebrus — jau
nius. Po jo skyriaus vedėju yra 
dirbę Petras Jokubauskas, Al
gis Jonušas. Šiuo metu sūnus 
Linas pakviestas būti vedėju. 

Lemonte skautai labai gra
žiai dirba. Problema ta, kad 
Čikagoje trūksta vadovų, o ir 
naujos bangos žmonės nelabai 
domisi skautavimu. 

Tik vieną klausimą užda
viau daktaro žmonai Vijai — 
ar nesunku? 

Vija, šypsodamasi atsako, — 
o kas yra lengva? Žinai, visaip 
būna ir pavargsti ir, atrodo, 
kad jau jėgų nebeturi. Bet 
toks gyvenimas yra įdomesnis, 
ne tik sėdėjimas krėsle. Žinau, 
kad gyvenu. Lėčiau sensti. O 
jei nori sėdėti namie — sėdėk! 
Vieni, gyvendami miške, susi
kuria muziejų, o mes turime 
bakūžę tame miške, bet visa
da pilną žmonių ir šypsenos. 
Kartais mes sukylame — visi 
septyni prieš tėvą — visi 
skrenda lėktuvais į Floridą, o 
mes — su mašina ir dar, kiek 
telpa, tiek pasiimame skautų. 
Bet ką tu padarysi, kad taip 
jau reikia. 

Dr. Algis priduria — kai esi 
tiek užsiėmęs, nebelieka laiko 
smulkmenoms. Tai turbūt irgi 
labai svarbu — darai, kas yra 
svarbiausia. 

Balandžio mėnesio viduryje 
apsilankiau jūrų skautų už
siėmimuose. Pamokos tema — 
laivo paruošimas plaukimo se
zonui, saugos įrengimai. Dhu
gal Bedford — Cambridge uni
versitete apgynęs doktoratą iš 
neurofiziologijos, šiuo metu 
dirbantis viename iš presti
žinių Čikagos universitetų, 
skautams vedė net 14 užsi
ėmimų saugumo technikos 
klausimais — kaip būti sau
giems jachtoje atviruose van
denyse ir t.t. 

Klausiu Dhugal Bedford — 
kaip anglas tampa lietuvių 
jūros skautu? 

— Skautavau namuose — 

Anglijoje nuo mažumė*, tad 
skautavimas man yra kaip da
lis mano gyvenimo. Su lietu
viais skautais mane supažin
dino jūros skautė Viyą Bart
kutė. Taip ir įsitraukiau. Man 
įdomus ir jūsų entuziazmas, 
— kažin ar taip entuziastingai 
dirba amerikiečiai? Jie gal 
daugiau dirba pagal įvairius 
„paragrafus", o čia, pas lietu
vius, daugiau nuoširdumo. 

Jim Dauparas — pagal spe
cialybę — mokytojas, nors ne 
visada juo dirba. Mat turi 
dar ir kitokį verslą, kuris jam 
įdomus. Jim jau seniai skau-
tauja su lietuviais. Daugiau
sia dirba su naujos kartos lie
tuviais. Jis veda sueigas, mo
ko vaikus įsiklausyti, kas yra 
aiškinama, ko reikalaujama. 
Jim neseniai įsigijo net nuo
savą jachtą ir ja žada mokyti 
skautukus buriuoti. Šiek tiek 
kalba lietuviškai. Plaukė su 
„Audra" į Lietuvą per Atlantą. 
Galima sakyti, kad Jim vienas 
svaresnių daktaro padėjėjų — 
jis visada mielai surenka ir 
išvežioja vaikus, globoja juos 
iškylose ir yra atsakingas už 
jų saugumą. Negaili savo lai
ko, mokydamas naujuosius at
vykėlius buriavimo, skautavi-
mo paslapčių. 

Šiais mokslo metais dakta
rui nemažai padeda ir Darius 
Nausėda. Jis yra kandidatas į 
būdžius. 

Prieš baigiantis mokslo me
tams pašnekinau jūrų skautus 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto studentus, pateikdama 
jiems anketą su klausimais. 
Vienas iš klausimų ar galė
tumei aukotis, kaip dr. A. 
Paulius jaunimui? Įdomesni 
atsakymai: Gediminas — ži
noma, jis yra geras pavyzdys, 
bet aš nežinau ar galė&jufctiek 
aukotis. "*••• 

Domas Aukštuolis — jo dar
bas su mumis yra labai pui
kus pavyzdys mums patiems. 
Nežinau, gal ir galėsiu atei
tyje. -

Šarūnas Brazdeikis *yypko-
tis negalėčiau. Bent dStfgE dar 
negaliu pasakyti. '• .T. 

Kristijonas — tiesieg..pi»ku, 
kad toks žmogus mums auko
jasi ir mes turėtumėanSTatei-
tyje sekti jo pavyzdžiu* ••'" '••. 

Ir dar vienas klausimas fkuo 
patinka ir kuo nepatinka 
skautų vadovai? 

Domas A. — dr. PaaHus. yra 
labai draugiškas ir man:, labai 
patinka bendrauti. Ir visiems 
atvykusiems iš Lietuvos, jis 
yra geras vyras. Man nepatin
ka, kad reikia visada jo klau
syti. 

Šarūnas B. — dr. Paulius 
yra vienas iš tų geresnių su 
kuriais gera bendrauti. 

Gediminas — jis yra iibai 
krutas (turbūt — geras? — 
L.T.) vyras. £ ^ 

Aušra — patinka vyresnieji 
skautai, jų geras požiūris į 
mus. Kartais nepatinka, "kad 
reikia laikytis tam tikrųJtai-
syklių. Bet gal be jų negalėsi 
plaukti? •."'> 

Tadas — kad reikia daug 
dirbti. O kitą kartą labai tingi
si. Bet, tiesą sakant, jūros 
skautai — įdomus užsiėmi
mas. 

Ligija Tautktrvfenė 

BAŽNYČIA NEATSTUMIA... 
Atkelta iš 4 psl. 
Jie abu prisiekė gyventi celi
bate. Bažnyčia suspenduoja jo 
teises, bet jis lieka kunigu. 
Jam paliekama teisė, sugrįžti. 

Yra dar ir kitokių atveju. 
Pavyzdžiui, St. Petersburge 
dirbančio kunigo pranciškono 
Grabnicko motina, išauginusi 
vaikus, vyrui mirus, tapo vie
nuole. Šiuo metu ji yra kar
melitų vienuolyno viršininkė. 
Bažnyčia stengiasi padėti vi
siems, neatstumia nė vieno, 
bet yra įstatymai, kurių tu
rime laikytis. 
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GENOCIDO PĖDSAKAIS... 

. 

Laikas negailestingai bėga, 
nusinešdamas amžinybėn Lie
tuvai skaudžių metų įvykius 
.ir gyvus liudininkus. Su jais 
kartu laiko tėkmėje išnyksta 
ir prisiminimų detalės. 

Per ilgesnį laiką žmonės ap
sipranta su savo kančia. Dar 
greičiau užmirštama svetima. 
Daugelio žmonių dorai, uoliai 
ir sąžiningai tarnavusių prieš
karinei nepriklausomai Lietu
vai, patyrusių genocido kan
čias, pavardės ir vardai liks 
nežinomi, užmiršti, jokiuose 
raštuose nepaminėti. 

Istorinė tiesa gyva Lietuvos 
Ypatinguose archyvuose, ku
rie atskleidžia tautos gyvas
tingumą, ištvermę, kančias ir 
pasiaukojančią kovą. Iš gyvo
sios atminties gelmių iškilo 
kankinio, buvusio Lietuvos 
karininko Antano Igaunio dra
matiški išgyvenimai. Nepri
klausomoje Lietuvoje dirbusio 
Lietuyos-Vokietijos pasienio 
apsaugos policijos viršininku 
ir Lietuvos geležinkelių polici
jos viršininko padėjėju. 

Bolševikinei Rusijai okupa
vus Lietuvą 1940 m., antiso-
vietiniais elementais buvo lai
koma labai platus žmonių ra
tas. Žmonių deportacijoms va
dovauti buvo atkomandiruota 
speciali NKVD karininkų gru
pė. Jiems talkino vietiniai ko
laborantai. 

Pagal A. Sniečkaus patvir
tintą 1940.07.07 slaptą „Prieš
valstybinių partijų: tautinin
kų, liaudininkų, krikščionių 
demokratų, šaulių ir kitų va
dovaujančio sąstato žmonių 
likvidacijos paruošiamųjų dar
bų ir operatyvinį likvidacinį 
planą", pirmo masinio suėmi
mo banga buvo 1940 m. liepos 
11-12 naktį. Buvo suimta ir 
ifitremta 2,000 Lietuvos vei-

1940 m. spalio 7 d. buvo su
imtas ir Antanas Igaunis, tuo 
metu dirbęs Lietuvos gele
žinkelio kelių policijos virši
ninko padėjėju. Šio ištver
mingo lietuvio išgyvenimo 
odisėja intriguojančiai įdomi 
ir skausminga. 

Antanas Igaunis gimė 1891 
m. Rokiškio apskrityje ūkinin
kų šeimoje. 1913 m. rudenį 
buvo paimtas į carinės Rusijos 
kariuomenę. 1914 m. dalyvavo 
pietvakarių fronto kariniuose 
veiksmuose prieš austrus-vo-
kiečius. Šiame fronte dalyvavo 

visuose mūšiuose iki 1915 m. 
Tarnaudamas kariuomenėje, 
mokėsi ir išlaikė egzaminus, 
įsigydamas jaunesniojo kari
ninko laipsnį. 

1915 m. apdovanotas 4-to 
laipsnio Šv. Jurgio medaliu. 
Tais pačiais metais apdovano
tas medaliu „Už uolumą", 
1916 m. apdovanotas aukso 
medaliu. 1917 m. apdovanotas 
medaliu su sidabrine juosta. 

Laikotarpyje — nuo 1917. 
12.23 iki 191S.01.25 — užėmė 
štabo karininko pareigas, da
lyvavo Rumunijos fronte. 

Iš karinės tarnybos atleistas 
1918 m. balandžio 3 d. Iš Ru
munijos, per Ukrainą ir vo
kiečių okupuotą Baltarusiją, 
1918 m. rugpjūčio mėn. grįžo į 
Lietuvą. 

Pasitraukus iš Lietuvos vo
kiečių okupacinei valdžiai. An
tanas Igaunis dalyvavo or
ganizuojant Juodupio vals
čiaus valdybą. 1918 m. pabai
goje, įžengus į Lietuvą bolše
vikinei armijai, tarnavo Ro
kiškio apskrityje. Išvijus bol
ševikų armiją iš Lietuvos, nuo 
1919 m. liepos 1 d. buvo mobi
lizuotas į Lietuvos kariuome
nę kaip kariškis. Tarnavo iki 
1924 m. vasario mėn. Lietuvos 
apskričių komendantūrose: 
Rokiškyje, Ašmenoje, Širvin-
tuose, Šakiuose, Vilkaviškyje 
ir Marijampolėje. 1924 m. An
tanas Igaunis. pačiam pra
šant, išėjo į atsargą. 

Marijampolės karo komen
dantas 1923 m. Antaną Igaunį 
charakterizavo: -Karo valdi
ninkas Antanas Igaunis yra 
nepamainomas. Žino puikiau
siai savo darbą, gerai ir punk
tualiai visuomet jį atlieka. 
Fiziniai sveikas ir labai ištver
mingas. Gana gerai išsilavinęs 
ir sumanus. Tarnybos ir ne-
tarnybos metu visuomet man
dagus, kantrus, švelnaus bū
do, blaivus, doras ir sąžinin
gas". 

Antanas Igaunis nuo 1924 
m. balandžio 9 d. iki 1936 m. 
dirbo Lietuvos-Vokietijos pa
sienio apsaugos policijos baro 
viršininku. Priklausė Lietuvos 
jaunimo sąjungai ir Šaulių su
karintai organizacijai. 

1936 m. Antanas Igaunis 
buvo pervestas į Kauną ir pa
skirtas Lietuvos geležinkelio 
kelių policijos viršininko pa
dėjėju, kur dirbo iki 1940 m. 
spalio 7 d., t.y. iki arešto die-

S K E L B I A I 

Atskridęs iš Maskvos, A. Igaunis, kartu su jo laukusiais šeimos nariais, tuojau buvo pakviestas pas konsulą Ani
ceta Simutį. Iš kairės sėdi: E. Čiurlienė, V. Igaunier.e, A. Igaunis, A. Igaunis, Jr., E. Kisonytė; stovi: konsulas A. 
Simutis, dr. J.K. Valiūnas. 

Vaainjrtono International oro uoste 1059 m rialnndžio 10 d po ilgų 
iSskyrimo metų su.sit.iko Valerija ir Antanas Igaumai 

nos. 
Antanas Igaunis buvo tik

ras patriotas, visas įgytas ži
nias ir praktinę patirtį panau
dojo Lietuvos laisvės iškovoji
mui bei įtvirtinimui. Visas sa
vo pareigas atliko sąžiningai, 
dirbo su užsidegimu, įkvėptas 
Lietuvos laisvės entuziazmo. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas dviem ordinais ir 
dviem medaliais. 

Bolševikinė valdžia negalėjo 
palikti ramybėje, kaip dauge
lio kitų, dorai ir sąžiningai at
liekančių savo pareigas nepri
klausomoje Lietuvoje, ir An
tano Igaunio. 

Bolševikai-komunistai pa
reigas ir darbo funkcijas, ku
rias privalėjo atlikti nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
atsakingi pareigūnai ir pilie
čiai, vertino kaip nusikalti
mus, taikydami savo okupa
cinės valstybės baudžiamuo
sius kodeksus. Jie gerai su
prato, kad, tik sunaikinę Lie
tuvos inteligentiją, pažangius 
ir darbščius jos piliečius, galės 
įsitvirtinti „amžinai" Lietuvos 
žemėje. Todėl be sąžinės ir 
mažiausio gailesčio, taikydami 
žvėriškiausius metodus, sui
minėjo Lietuvos piliečius, so
dino į kalėjimus, inkriminavo 
nusikaltimais, kankino ir vežė 
į lėtos mirties lagerius. Kitus 
piliečius trėmė į negyvenamus 
rajonus, kur badu ir nuo šalčio 
išmirė milijonai tauriausių ir 
darbščiausių žmonių, pavers
tų kankiniais. 

Antanas Igaunis buvo kal
tinamas, kad, dirbdamas pa
sienio policijos viršininku, ve
dė aktyvų žvalgybinį darbą. 
Dalyvavo malšinant valstiečių 
„revoliucinį" judėjimą Suvalki
joje (faktiškai, tai nebuvo re
voliucinis judėjimas), vedė ak
tyvią kovą prieš pogrindines 
komunistines organizacijas. 
Dirbdamas Lietuvos geležin
kelio kelių policijos viršininko 
padėjėju, rinko žvalgybines ži
nias apie Raudonosios armijos 
dalinius, jų dislokaciją, gink
luotę ir judėjimą 1939 m. 

1941 m. balandžio 23 d. An
tanas Igaunis SSSR Ypatingo
jo pasitarimo, pagal baudžia
mojo kodekso (okupacinės vals
tybes) 58 str. 3-13 p., buvo 
nuteistas 8 metams pataisos 
darbų lagerio. Išvežtas į Komi
jos ASSR lagerius Pečioroje, 
kur išbuvo nuo 1940 m. spalio 
iki 1943 m. balandžio mėn. 
Antanas Igaunis išbuvo žiau
rioje okupantų nelaisvėje 19 
metų. Tačiau, kur buvo ir ką 
veikė likusius nelaisvės metus 
(16,5 m.), kruopščiai buvo sle
piama, nes, užklausus SSSR 
archyvuose, buvo vengiama 
pateikti informaciją. 

Antanas Igaunis buvo vedęs 
plačiai Lietuvoje žinomo knyg
nešio Antano Baltrušaičio 
vienturtę dukterį Valeriją. Tu
rėjo 3 sūnus ir 1 dukterį. 
Areštavus vyrą, likusi žmona 
su 4 vaikais atsidūrė labai 
sunkiose gyvenimo sąlygose. 
Tačiau bolševikams-komunis-
tams, vykdžiusiems lietuvių 
tautos genocidą, tai nerūpėjo. 

Artėjant antrai sovietinei 

okupacijai, vengdama savo vy
ro likimo, Igaunio žmona su 
vaikais ir senais tėvais 1944 
m. pasitraukė į Vakarus. Besi
traukiančio karo audrose šei
ma išsiskirstė ir pasimetė, ta
čiau po įvairių pergyvenimų 
bei negandų laimingi susitiko 
Vokietijoje. 

Buvęs knygnešių adminis
tratorius Antanas Baltrušaitis 
— „Antanėlis", 1949 m. mirė 
Vokietijoje. Antano Igaunio 
žmona su savo motina, sūnu
mi Antanu ir dukra Julija 
emigravo į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Dvyniai sūnūs, 
Norbertas ir Leonas, emigravo 
į Australiją, kur dirbo ir gyve
no iki mirties. 

Visi šeimos nariai, palikę 
savo gimtinę tėvynę Lietuvą, 
skaudžiai išgyveno netekties 
ilgesį ir įsikūrimo sunkumus 
svetimose šalyse. Tačiau, bū
dami tvirtos dvasios, užgrū
dinti sunkumų, su viltimi ma
tyti Lietuvą vėl laisvą, rado 
jėgų savyje įsikurti ir prisitai
kyti svetingose šalyse, kurios 
glaudė ne tik laikinam gyveni
mui, bet ir Amžinybei. 

Tačiau šeimą, o ypač A. 
Igaunio žmoną, kankino neži
nia, nerimas ir nuolatinė bai
mė dėl žiauraus vyro likimo. 

Valerija Igaunienė nenulei
do rankų ir neprarado vilties 
dar pamatyti savo vyrą. Per 
gimines ir pažįstamus pavyko 
sužinoti, kad jis dar gyvas. Il
gesys ir meilė suteikė dvasi
nių jėgų kreiptis į Amerikos 
vyriausybę, kuri parodė jaudi
nantį gilų humaniškumą ir 
supratimą, suteikdama paža
dą išduoti Antanui Igauniui 
įvažiavimo vizą, jei tik rusai 
leis jam išvykti. Praėjo daug 

spėliojimo, vilties ir nevilties, 
jaudinančio skaudaus laukimo 
mėnesių, po 19 netekties me
tų, kol gavo iš N. Chruščiovo 
žodį, kad Antanas Igaunis bus 
išleistas. 

1959 m. balandžio 10 d. An
tanas Igaunis, po 19 metų ver
gijos, badu ir šalčiu žudytas, 
atskrido ir nusileido Vašingto
no International oro uoste. 
Čia jo laukė su ašaromis aky
se, be galo pasiilgę, kaip iš mi
rusių prisikėlusio, šeima, šei
mos artimieji, Lietuvos konsu
las Anicetas Simutis, dr. J. K. 
Valiūnas ir kt. 

l a č i a u neilgai teko džiaug
tis susitikimo laime ir laisve. 
Neįsivaizduojamai sunkios 
vergijos sąlygos kalėjimuose ir 
lageriuose pakirto Antano 
Igaunio sveikatą. Jis mirė 
1961 m. kovo 25 d., nors ir ne 
išsiilgtoje tėvynėje Lietuvoje, 
tačiau svetingoje antrojoje tė
vynėje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kuri ir priglaudė 
Amžinybėn. 

Negailestinga gyvenimo 
lemtis leido pabūti su šeima 
apie 2 metus. Bendram Am
žinajam poilsiui 1975 m. pri
gludo ir žmona, Valerija Igau
nienė. 

Dabartiniu metu, šios tra
giškos šeimos, yra likę dvi at
žalos: sūnus Antanas ir dukra 
Julija, kurie gyvena JAV. 

Šie tragiški Igaunių šeimos 
išgyvenimai, paremti istorine 
archyvine medžiaga, amžinai 
kaltins* rusiškuosius okupan
tus ir jų pakalikus, už mūsų 
tautos genocidą. 

Buvęs politinis kalinys 
ir rezistentas 

J o n a s Dai l idė 

ZANETOS REIKALAI 
P R A N Ė Š L U T I E N Ė 

Praėjo šešios savaitės ir iš 
tos šeimos neturėjau jokių ži
nių, tiktai žinojau, jog Michi-
gano ligoninės gydytojas pa
prašė, kad būtų padaryta tre
čioji kaulų čiulpų transplanta
cijos operacija Žanetai Kato-
wice ligoninėje. Tą žinią gavau 
iš Helen Salan, kuri yra 
„Healing the Children" orga
nizacijos pirmininkė. Su H. 
Salan Lithuanian Mercy Lift 
ir aš asmeniškai esu turėjusi 
reikalų nuo pat mūsų organi
zacijų įsteigimų. Trečią dieną 
po Velykų Žaneta ir jos mama 
Vida Rutkauskienė buvo atvy
kę į Vilnių iš Kauno susipa
žinimui. Žaneta buvo už vairo. 
Kitą savaitę trise: Žaneta, jos 
mama ir Žanetos sužadėtinis, 
išvažiavo nuosavu automobi
liu į Katowice. 

Per tą laiką H. Salan gavo 
# laišką iš Žanetos su jų pa

reikštu noru atvykti į JAV, į 
jų ligoninę gydytis. Reikia ne
pamiršti, kad Žanetai donoro 
dar nėra, nors dr. Holovviecki 
buvo pataręs ieškoti tarp gimi
nių pačiame Kaune ir iš vietų, 
kur šeimos yra kilę. V. Rut
kauskienė net pasiūlė 40,000 
litų tam žmogui, kuris botų 
atitinkamas donoras. Buvo pe

reita per 20 giminystės žmo
nių ir niekas neturėjo su ati
tinkamu antigenu kraujyje. 
Tai nereiškia, kad atvykus į 
JAV ir transplantacija, pada
ryta Michigan valstijoje, iš
spręs Žanetos ateities gyve
nimą. Yra nauja procedūra, 
kur paima kraują iš bamba
gyslės ir persodina laukian
čiam žmogui. Ta procedūra, 
mano nuomone, yra eksperi
mentinė, bet vis tiek reikia pa
bandyti. Tie, kurie anksčiau 
gydėsi ir yra pagydyti, turėjo 
brolių arba seserų, kurie buvo 
donorai, todėl persodinimai 
pavyko. Taip pat jie buvo vai
kai, o „Healing the Children" 
jais rūpinosi. Žaneta nebe vai
kas, ji 20 metų moteris ir ne
įeina į tą vaikų programą. Rei
kia pačiam išsirūpinti apmo
kėjimo lėšas. 

Iš kur tie pinigai? Kai buvau 
vienoje kitoje operoje arba 
koncerte Vilniuje, teko pasi
kalbėti su svečiais iš Ameri
kos, kurie siuntė pinigus į 
Kauno bankus arba kitas są
skaitas. Ir tie žmonės prisi
dėjo prie Žanetos ateities gy
vybės. Gaila, kad viskas pa
slaptyje, negali sužinoti iš šei
mos, kiek ten tų pinigų su-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUOUUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frar* Zapots k Off Mgr Auka* 

S. Kana kafca Uatuvttkai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 W«st 9Sth Street 
Tet (708) 424-8664 

(773)581-6864 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Wimk>w VVashers Necded! -
40.000 per year. We nced 100 crcws. 
No exp. necessary Will train Mušt 
have valid dnver's licensc and trans-
portaūon. Mušt be fluent in English. 
L-A. McMabon Wl ndo w VVashing. 
Tel. 800-8204155. 

Paskutinis labdaringas daiktų 
išpardavimas! Drabužiai ir balai 

suaugusiems, vaikams, naujagimiams 
(nauji ir naudoti) — tik už 25cnt. ar $1.00. 

penktadienį, birželio 1 d. nuo 9 v.r. iki 6 
v.v.; šeštadieni, birželio 2 d. nuo 9 v.r. iki 3 
v.p.p. ESCCA, 1321 AstNiry, Evanftoa, 

1L. (Autobusu stotelė: Ridge & Dempster). 

Moteris perka darbą senyvo 
amžiaus žmonių ar vaikų 

priežiūroje su grįžimu namo. 
Vairuoja automobilį, kalba 

angliškai, turi geras 
rekomendacijas. 

Tel. 773-843-9579. 

55 metų moteris, mokanti 
elementarią buitinę anglų 

kalbą, norėtų prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmones ir gyventi 
kartu. TeL 773-927-8299. 

Parduodu žolei pjauti 
mašiną, naują „Singer" 

siuvimo mašiną, mikrobangų 
krosnelę, nenaudotą invalido 

tualetinę kėdę. 
TeL 708-952-4497. 

Pranciškoną vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebnnkport, ME 04046. 

Mini venų vežioja 
po Ameriką. 

Tel. 773-405-8861 arba 
773-927-8831. Palikti žinutę. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

OrK.i773| 221 • S7S1 
E(71S)4S-71M 
S. (773)! 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vision 
Bos.: 708-361-0800 
V«*lvk*773«478» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemieačiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, švarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės iš 

, ,For your service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

tel. 773-585-9067 arba 
773-585-6709. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

teL 708-387-2067. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Secariry). 

Tel. 630-789-1928. 

V. AL. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3 # » W, 79 S t 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

rinkta ir kiek ir kam išleista. 
Niekada nesulaukiau są

skaitos iš dr. V. Holowiecki ir 
nežinojau, kodėl mano sąsiu
vinyje yra laiškai su neatsaky
tais klausimais. Kai lankėsi 
Vida R., turėjau progos suži
noti, kad iš tos sąskaitos buvo 
sumokėtas pirmas mokestis 
15,000 dolerių, arba Žanetos 
nebotų galima ten paguldyti. 
Kaip a i supratau, dar buvo 
įmokėta 9,000 dol. iš sąskai
tos. Po to Vida R. prašys Ligo
nių kasos sumokėti kitas 
išlaidas. Gaila, kad pinigų rei
kalu sunku susikalbėti. Atro
do, jog buvo manoma LML su
rinktus pinigus pervesti į tą 
sąskaitą. Sumokėsime Michi
gan gydymo įstaigai, kai vis
kas išaiškės, po jų 50,000 dol. 

Dar neužtenka, buvau rašiu
si, kad turėjau ryšius su Svei
katos apsaugos ministerijos 
nieko nežinančiais ir nieko ne
galinčiais išspręsti asmenimis, 
bet užimančiais šiltas vietas. 
Vėl ministro įstaigoje nebuvo. 
Jie irgi man siūlė pervesti pi
nigus jiems. Turiu laišką. Tą 
patį galvojo ir Ligonių kasos 
viršininkas. Būdama Vilniuje, 
apsilankiau SAM ir tiesiai 
šviesiai paklausiau, kas jiems 
davė teise bandyti pasiskirti 
žmonių suaukotus pinigus 
sau? Rankas trina, nežino, ką 
atsakyti. 

Iš tos pačios raštinės pasi
kalbėjau su Ligonių kasos di
rektorium, kuris tą patį norėjo 
padaryti. Paaiškinau jam, kad 
tie pinigai surinkti gydyti Ža

netą ir norėčiau žinoti, ką jie 
yra pridėję. Taip ir paliko, ne
gaunant atsakymų. 

Grįžtant atgal, per susitiki
mą Vilniuje jau buvo kalbama 
apie Rutkauskienės susiraši
nėjimą tiesiai su Helen Salan, 
nes Rutkauskienė gavo jos ad
resą iš Ernesto, kuris gydėsi 
ten dar šiais metais, ir jis nuo
širdžiai atjaucįa Žanetos prob
lemas. 

Helen Solan man skambino 
ir pranešė, kad atsirado „žalia 
kortelė", ar aš apie ją neži
nau? Vėl paslaptingi dalykai! 
Per susitikimą niekas nieko 
nesakė, tiktai, kad jie susi
mokės savo kelionės išlaidas 
ir kad kartu važiuos Žanetos 
sužadėtinis, kadangi jis palai
ko ją morališkai. Nieko nesa
kiau, tik klausiausi. 

Motina nedirba nuo to laiko, 
kai Žaneta susirgo. Tai buvo 
1997 m., nes ją turi prižiūrėti. 
Rodos, kad sužadėtinis irgi be
darbis, nes yra studentas. 

Gegužės 22 d. laiške Helen 
Salan siųstame Žanetai, nori 
žinoti, kas vyksta. Dabar ban
dysiu paaiškinti. 

Helen Salan prašo iš jų: ko
pijos vizos arba „žalios korte
lės" fakso kopijos ir visos doku
mentacijos, kuri turi būti su 
gavimo kortele (ji gauta Kali
fornijoje). Yra atidaryta sąs
kaita Michigan banke ir pra
šo pervesti 50,000 dol. 

Iš JAV yra jiems išsiųsti visi 
banko pervedimui numeriai. 

Nukelta į 7 psl 

http://su.sit.iko


TARP MŪSŲ KALBANT 
MUZIKA IR DAINOS 

Mošų tarpe yra žmonių, ku
riems rūpi ne vien dabartis ir 
ateitis, kurie dar domisi praei
ties įvykiais ir anksčiau pasi
reiškusiais asmenimis. Vienas 
tokių yra praėjusią savaitę 
šioje skiltyje paminėtas Pra
nas Jakavičius (Frank Jaco-
ba). Jis gimė 1909 m. birželio 
30 d. Čikagoje. Mirė 1966 m. 
liepos 15 d. gimtajame mieste. 
Vadinasi, netrukus sukaks 92 
metai nuo jo gimimo ir 35 m. 
nuo mirties. 

Pranas Jakavičius pradėjo 
dainuoti Čikagoje veikusiuose 
„Ateities žiedo" ir Brighton 
Parko lietuvių vaikų choruose. 
Lygiagrečiai mokėsi smuikuo
ti. Paskui grojo J. Grušo ir K. 
Steponavičiaus vadovautuose 
orkestruose. Lankydamas 
aukštesniąją mokyklą, pradėjo 
lavinti balsą. Jo mokytojais 
buvo Mark Love ir Alice Ste-
phens (Steponavičienė). Lind-
bloom mokykloje atlikdavo pa
grindinius vaidmenis muziki
niuose pastatymuose. Baigda
mas mokyklą įsijungė į „Biru
tės" chorą. 1908 m. įsteigtas 
„Birutės" choras, pamėgęs 
operetinę muziką, statydavo 
lietuvių kalba atliekamas ope
retes. Pranas Jakavičius de
biutavo operetės „Bailus dak
taras" pastatyme. Jo sultingas 
basbaritono balsas ir gabi vai
dyba sulaukė pasisekimo. Vė
liau jis dainavo „Birutės" cho
ro koncertiniu būdu statytoje 
operoje „Cavaleria Rusticana" 
ir įvairiuose „Birutės" choro 
rengtuose koncertuose. 

1934 m. Pasaulinės parodos 
metu Čikagos Civic operos 
rengtose dainavimo varžybose 
laimėjo pirmąją vietą ir su
darė sutartį dainuoti „Boris 
Godunov" bei „Cavaleria Rus
ticana" operų pastatymuose. 
Dėl Civic operoje vykusių ad
ministracinių pasikeitimų dai
navimui sudaryta sutartis ne
buvo ištesėta. 

Pranas Jakavičius 1936 m. 
Berardinelle operos mokyklos 
surengtame „La Traviata" 
spektaklyje atlikęs Germont 
vaidmenį, atkreipė muzikos 
kritikų dėmesį. Bematant at
sirado agentų, kviečiančių 
vykti į New Yorką ir Hofly-
woodą. Tačiau Pranas Jaka
vičius nesusiviliojo. 

Nepaisant didelio pasiseki
mo scenoje, Pranas Jakavi
čius, save jau vadinęs Frank 
Jacoba, susigundė gerai atly
ginamu darbu viename di
džiausių Čikagos naktiniame 
klube. Čia jis prigyo ir tapo 
garsenybe. Apie tai buvo pla
čiau parašyta ankstyvesnėje 
„Tarp mūsų kalbant" skiltyje. 

Yra (o gal, tiksliau pasakius, 
buvo) ir daugiau muzikoje pa
sireiškusių Jakavičių. Pavyz
džiui, Marija Jakavičaitė (Ja-
kavičiūtė), kuri 1920 m. įstojo 
į organizuojamą Lietuvos 
operą. Pradžioje dainavo cho
re, o vėliau jai teko atlikti 
mažesnius vaidmenis „Faus
to", „Rigoletto", „Carmen" ir 
kitose operose. Ji lankė muzi
kos mokyklą. Lavino balsą pas 
solistus VI. Grigaitienę, Al. 
Kutkų ir Oresto Marini. Gie
dojo Įgulos ir Katedros bažny
čių choruose. 1924 m. atvyku
si į JAV, dainavo „Orpheum 
Circuit" ir „Balaban and Katz" 
grupėse. Vėliau aktyviai reiš
kėsi J. Vaičkaus teatre. 1925 
m. ištekėjusi už Čikagoje 
(Bridgeporte) gyvenusio foto
grafo Petro Kondrato (Cond-
rat) apsigyveno Long Beach, 
CA. 

Kai kurie Čikagos lietuviai 
ypatingai po II pas. karo atvy
kusieji, tikriausiai dar prisi
mena violončelistą, saksofo
nistą, lengvosios (estradinės) 
muzikos korėją Artūrą Jaka
vičių. Jis gimė 1914 m. ba
landžio 6 d. Rygoje. Mirė 1958 

m. gruodžio 11 d. Čikagoje. 
Studijavo Klaipėdos ir Kauno 
muzikos konservatorijose. 
Studijuodamas grojo Klaipė
doje (Sommer Cafe), Kaune 
(Metropolyje), Birštone ir kt. 
Vėliau Kauno Radiofono ir 
Valstybinio teatro orkestruo
se. 1940 m. pasitraukė į Vo-
kietiją. Gyvendamas Augsbur-
go-Haunstettino stovykloje, 
grojo savo suorganizuotuose 
orkestruose. 1950 m. atvyko į 
JAV. Pradžioje gyveno India
na Harbor, Ind., o paskui Či
kagoje. Talkino simfoninio po
būdžio orkestro „Atžala" orga
nizavimui. Ilgiausiai grojo 
Balio Pakšto orkestre. Patyręs 
lietuvių kompozicijų trūkumą 
šokių muzikoje, ėmėsi kūry
binių pastangų. Sukūrė „Mo
tule mano", „Tu pradingai 
kaip ryto saulė", „Spaudos val
są Nr. 2", „Laisvajai Lietuvai". 
Dainoms žodžius (tekstą) daž
niausiai parūpindavo Andrius 
Mironas. „Draugo" dienraščio 
lengvosios muzikos konkurse, 
jo kūrinys „Nebėra laimės 
man" laimėjo antrąją premiją. 
Beje, tąsyk pirmoji premija 
nebuvo paskirta. Taipgi jis su
kūrė „Ave Maria, tremtinių 
motina". Jis pats šį kūrinį vio
lončele atliko lietuvių Šv. Kry
žiaus bažnyčioje, pamaldose 
už žuvusius tautiečius. Artūro 
Jakavičiaus gyvybę pakirto 
prikibusi plaučių liga. Jam 
mirus, Balys Pakštas „Drau
go" dienraštyje rašė: „Artūras 
buvo menininkas iš Dievo ma
lonės. Jis turėjo nepaprastai 
gražų toną, dar puikesnę in
terpretaciją ir besąlyginę mei
lę muzikai". 

Rašant apie Artūrą Jaka
vičių, nevalia praleisti ir kitų 
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Muzikinė grupė „Dyvai" pasiruošusi dalyvauti liaudiškų dainų ir roko festivalyje, ruošiamame birželio 
pradžioje Vilniuje. Ruošia populiarioji Lietuvos televizijos laida „Duokim garo!". G. Žilinkso (Elta) nuotr. 

Jakavičių. Tai yra smuikinin
ko Broniaus, Donato (gyvenu
sio Venecueloje) ir pianisto, 
akordeonisto (gyvenusio Ar
gentinoje). Taipgi nepamiršti
na ir Liudo Jakavičiaus dukra 
Gražina, filmų pasaulyje žino
ma Marčia Bell vardu. Negali
ma pamiršti ir Lietuvos vals
tybinių teatrų aktorės Graži
nos Jakavičiūtės-Šaltenienės. 

Artūras, Liudas, Bronius 
(Donatas) yra Liudviko Jaka
vičiaus (slap. — Lietuvanis) 
sūnūs. Liudvikas Jakavičius, 
gimęs 1871 m. Akmenėje ir 
miręs 1941 m. Anykščiuose, 
kadaise garsėjo slaptu lietu
viškų knygų platinimu. 

Petras Petrutis 
Naudotasi Lituanistikos tyrimo 

ir studijų centre, Žilevieiaus-Krei-
vėno muzikologijos archyve sutelk
ta medžiaga. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TIKRAI SKAUDU 

Grįžus į New Yorką po 19 
metų gyvenimo Dalias, radau 
vietinę lietuvių bendruomenę 
labai liūdnoje padėtyje — blo
gesnėje negu kada tik atvy
kome į Ameriką, nes turėjome 
Apreiškimo parapiją su lietu
vių klebonu ir patalpomis, ku
rias galėjome naudoti įvai
riems renginiams ir susirinki
mams kada tik norėjome. 

Dabartinė New Yorko lietu
vių padėtis yra tikrai liūdna, 
nes prarandame Kultūros ži
dinį. Židinys buvo statytas 
bendromis pastangomis — 
pranciškonų ir New Yorko lie
tuvių. Pranciškonai nupirko 
sklypą ir prižiūrėjo statybą, o 
New Yorko lietuviai suaukojo 
pinigus statymui. Šimtai nuo
širdžių darbuotojų jungėsi į 
lėšų telkimo darbą, pravedinė-
dami net du „Bingo" žaidimus 
ir rinkdami aukas. 

Dabar tėvai pranciškonai 
panoro Židinį parduoti ir nu
sprendė, kad New Yorko lietu
viams Židinys nebereikalin
gas, kas neatitinka teisybei. 
Židinyje vyko lituanistinės 
mokyklos pamokos, triskart 
savaitėje sportavo jaunimas, 
turėjo įvykti Kaziuko mugė, 
50-ties metų lituanistinės mo
kyklos sukakties minėjimas ir 
t.t 

Mano a.a. vyras Vytautas, 
prieš mums išsikeliant iš New 
Yorko, priklausė teisinei ko
misijai, kuri surašė kontraktą 
tarp Židinio tarybos ir tėvų 
pranciškonų dėl Židinio ad
ministravimo bei tvarkymo. 
Aš esu skaičiusi tą kontraktą 
ir mano atmintyje įstrigo min
tis, kad tik tokiu atveju, jei 
New Yorko lietuviams Židinys 
nebereikalingas arba jie nesu
geba Židinio išlaikyti, Židinys 
pereina pranciškonų nuožiū
rai. Toks buvo tėvu pran
ciškonu pažadas New Yor

ko visuomenei. 
Grįžusi į New Yorką, namo 

rūsyje suradau pirmą versiją 
to kontrakto. Man įstrigusi 
mintis visiškai pasitvirtino. 
Tėvų pranciškonų sprendimas 
padarytas grynai finansine 
plotme, užmirštant visas kitas 
plotmes. 

Todėl šiandien labai skaudu, 
kad New Yorko lietuvių kul
tūrinė veikla taip staigiai nu
traukiama. Ypatingai skaudu, 
kad šią veiklą nutraukia lietu
viai vienuoliai pranciškonai. 

Mara Vygantienė 
Great Neck, NY 

DĖL „TĖVE MŪSŲ" 
šv. Rašto vertėjai, nepai

sant, kokios tikybos jie būtų, 
tiek senovėje, tiek dabar — 
Viešpaties maldos žodžius visi 
verčia vienodai: „Ir nevesk 
mūsų į pagundą", žr. Mato 
6:13 ir Luko 11:4. 

Turime neužmiršti, kad ly
giai tą patį matome viso pa
saulio krikščionijos įvairių 
tautybių ir įvairių kalbų Šv. 
Rašto vertimuose. 

Niekas nedrįsta Kristaus 
maldos žodžius keisti. Čia 
išimtį sudaro tik lietuviai. 
Štai 1989 metų Romos Mi
šiolo 196-me puslapyje lietu

viams rašoma naujoviškai: „Ir 
neleisk mūsų gundyti". 

Šią naujovę tik vien lietu
viams užtvirtino aukštoji hie
rarchija: kardinolas I. R. Knox 
1980 metais ir mūsų vysku
pai: L. Povilonis 1981, 1982 
m., J. Preikšas 1988 m. bei P. 
A. Baltakis 1989 metais. 

Kaip šis svarbus teksto pa
keitimas įvyko, detaliai žino 
Vatikane gyvenas prel. Ladas 
Tulaba. 

Svarbu: praslinkus 12 metų 
po minėto Mišiolo išleidimo, 
susilaukėme Šv. Rašto verti
mo kelis naujus leidinius: 
1998 metais pasirodė puiki ir 
stambi šv. Rašto knyga, kurią 
užtvirtino būsimasis kardino
las J. Bačkis 1997.III.4, Impri-
matur Nr. 74. 

Kunigo V. Aliulio paruoštos 
Ekumeninės biblijos sulaukė
me 1999 metais, o 2000 me
tais pasirodė ilgai lauktas 
prof. dr. kun. Algirdo Jurėno 
Šv. Rašto išsamus vertimas! 

Įsidėmėtina: visi šie nauji 
vertimai vieningai atmeta Mi
šiolo versiją ir naudoja senąjį 
tekstą: „Ir nevesk mūsų į pa
gundą". Deja, per Mišias gir
dime ne biblinį tekstą, o mi-
šiolinį. 

Kaip matome, įvyksta savo
tiškas disonansas: Šv. Rašte 
vienaip, o pamaldose — ki
taip! Pasigendame suvienodi
nimo. Kas čia turėtų laimėti, 
negi senoji biblija nusilenks 
mišiolui? 

Linkima nedelsiant, remian
tis kardinolo A. J. Bačkio Im-
primatur Nr. 74 iš 1997 m. 
kovo 4 dienos, šią disharmo
niją užbaigti. 

Šia proga tiktų apmąstyti 1 
Kor 10:13; Apr 3:10 ir Mt 
26:41. 

Kun. dr. Eugenius Gerulis 
Pasadena, FL 

LELIŪNIEČIAI IEŠKO 
PARTNERIU 

Šis laiškas buvo adresuotas 
Draugo fondo pirmininkui 
Broniui Juodeliui. Laiško pra
džia skambėjo taip: „rašau 
Jums todėl, kad asmeniškai 
mano šeimai savo laiku esate 
labai padėjęs. Šį kartą krei
piuosi jau kaip naujai įkurtos 

organizacijos pirmininkė su 
viltimi, kad padėsite pavie
šinti mūsų, Anykščių krašto 
šeimų, auginančių vaikus, 
bėdas". Toliau autorė išdėsto 
reikalą, kuris yra skirtas pla
tesniam skaitytojų ratui: 

„Šiuo, ypač sunkiu Lietuvai 
metu, daugelis šeimų, augi
nančių vaikus, atsidūrė di
džiulėje neviltyje. Neturėda
mi lėšų, žmonės negalės įdirb
ti ir apsodinti žemės. Norė
dami sau, o tuo pačiu ir vals
tybei, padėti, sukūrėme ir 
įregistravome nevyriausybinę 
organizaciją 'Anykščių krašto 
leliūniečių bendrija'. Mūsų or
ganizacijos įstatuose įrašyta: 
organizuoti ir skatinti visų gy
ventojų veiklą gerinant savo 
ateitį, sprendžiant užimtumą 
bei socialinius poreikius; ben
dradarbiauti su kitomis nevy
riausybinėmis organizacijo
mis; išaiškinti asocialias šei
mas, taip pat šeimas, turin
čias sunkių invalidų ir sutri
kusio intelekto žmonių, teikti 
jiems materialinę pagalbą ir 
t.t. 

Kad užsidirbtume savo veik
lai vystyti, svajojame pradėti 
verslą. Pirmiausia norėtume 
įsigyti 2-jų galų namą, kuris 
priklauso rajono vartotojų 
kooperatyvui. Tarybiniais lai
kais jame buvo parduotuvė. 
Namas stovi šalia judraus ke
lio Kaunas-Rokiškis. Projek
tuojame čia atidaryti 'greitą 
užkandėlį'. Turime aukščiau
sios klasės virėją, kuri yra dir
busi Palangoje. Įrengtume 
lauke poilsio aikštelę su pa
vėsinėmis. Galėtume rengti ir 
diskotekų vakarus jaunimui. 
Tuo pačiu sukurtume darbo 
vietų. Mūsų veikloje norėtų 
dalyvauti daug jaunų šeimų, 
kurios šiuo metu vos egzistuo
ja. Svajonėse matome daug 
gražių dalykų, tik viskas atsi
muša į pinigus, kurių reikia 
pradėti verslui. Kreipėmės į 
Seimo narį Antaną Baurą, ku
ris žada rugpjūčio mėn. gale 
supažindinti su bavarais. Bet 
laikas eina, per tą laiką jau 
galėtume patys užsidirbti. La
bai norėtųsi veikti, galva 
plyšta nuo idėjų. Norisi padėti 
savo krašto žmonėms, kurie 
yra labai nusivylę gyvenimu. 
Mūsų vietovėje yra net dvi ali
nės, kurios dirba pilnu pajė
gumu. Daugelis šeimų degra
duoja. Kviečiame tas moteris 
ateiti pas mus, ruošėme Ve
lykų dieną vaišių stalą. Mus 
parėmė 'Žemaitijos pieno' 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. gegužės 
29 d., Livonia, Michigan, mirė mūsų mylimas Vyras, 
Tėvelis, Senelis ir Uošvis 

A. t A. 
EDMUNDAS SVENTICKAS 
Velionis gyveno Livonia, MI. Gimė 1924 m. rugpjūčio 

15 d., Kaune. Į JAV atvyko 1949 m. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Regina, sūnus Edvardas 

ir marti Alma, vaikaičiai Tomas, Elenutė ir Rūta; dukra 
Irena ir žentas Tomas Gedvilai, vaikaitė Kristina bei daug 
kitų giminių Lietuvoje, JAV ir Kanadoje. 

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus 
atnašaujamos š.m. birželio 1 d. 10 v.r. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Po Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukra su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 

Tel. 313-554-1275. 

Aš esu dangiškuose namuose, mano brangieji, 
Su džiaugsmu ir ramybe širdy. 
Čia neapsakomas grožis ir laimė, 
Nesibaigianti raminanti šviesa. 

Visi gyvenimo skausmai ir vargai jau pasibaigę, 
Visi rūpesčiai jau užmiršti. 
Aš pasiekiau ramybę amžinąją, 
Grįždama į Viešpaties namus. 

Kai jūsų žemiški darbai bus baigti, 
Jis ir jus taip švelniai pasišauks pas save. 
Koks bus džiaugsmas vėl visiems susitikti, 
Aš jūsų lauksiu, pasitiksiu, sugrįžtant namo. 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A. 
ONA 

MAILAITĖ 
DRŪTIENĖ 

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią ir 
niekuomet neužmirštamą Žmoną, Mamytę ir Močiutę, 
kuri sugrįžo į Viešpaties Namus 1995 m. birželi© 5 d. 
Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos Švč. Mergelės 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje, 
keliuose vienuolynuose ir Bartininkų parapijoje, 
Lietuvoje. 
Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Onutę savo 
maldose. 

Liūdinti šeima: vyras Antanas, dukterys 
Joana, Ramutė ir Teresė su šeimomis. 

Anykščių skyrius, 'SOS vaikai' 
(vadovė Elena Kubilienė). 
Pažymėjome Mamyčių dieną. 
Patalpas laikinai suteikė Le
liūnų pradinė mokykla. Esa
me gavę dovanėlių mokykli
niams vaikams iš samariečių 
krepšio. Tai buvo nepamirš
tamas įvykis, nes kancelia
rinės prekės, higienos reik
menys, apavas ir drabužiai 
yra labai brangūs. 

Kreipiamės į kraštiečius ir 
visus geros valios žmones, 
prašydami mums kaip nors' 
padėti. Jeigu atsirastų rė
mėjų, galėtume atsiųsti savo 
veiklos planą. Būtume dėkingi 
už tai, kad galėtume susikurti 
sau ir savo vaikams šviesesnį 
rytojų. 

Su pagarba 
Birutė Janušauskienė 

, Anykščių krašto leliūniečių 
bendrijos" pirmininkė. 

Leliūnai, Anvkščių rajonas, 
4931". 

ŽANETA... 
Atkelta iš 6 psl. 
Taip pat turi būti duotas žo
dis, kad sužadėtinis neatva
žiuoja. Vida Rutkauskienė no
rėjo atsiųsti prižadėjimo laiš
ką už 32,000 dol. Laiško gydo
moji institucija nepriima. 

* Kauno gatvių papuoši
mui gėlėmis šiemet skirta 
55,000 litų. „Tai minimali su
ma. Už ją nupirktais daigais 
galėsime apsodinti dalį Lais 
vės alėjos, kai kurias'Vilniaus 
Sapiegos gatvių vietas, papuo
šime Maironio paminklo ap
linką*', sakė UAB „Apželdini 
mas" vadovas Jurgis Maceina 
Jo teigimu, norint padabint: 
miestą puošniais gėlynais 
reiktų keliolika kartų dides
nės sumos, nei skirta šiemet 

(KD. M M 

Gegužes apyvarta testinės serijos 
„Lietuvos Raudonoji knyga" du naujus pažto ženklus, skirtus nykstan
tiems Lietuvos augalams — tyrulinei erikai ir vandeninei plaumonei 
ženklų autore yra Aušrelė Ratkevičienė G. Svitojaus i Eltai nuotr 

* M 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

-
-f 

2212 West Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnamjam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiam Kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

* „Židinio" pamaldos su šv. 
Jttiiiomis vyks birželio 2 ch, 
šeštadienį, 4 val.p.p. Tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro, Čikagoje. Pamaldų te
ima - „Birželis, Lietuva ir mes 
- per Mariją Jėzaus širdžiai". 

Cicero LB apylinkės val
dyba, kartu su Cicero sky
riaus ALTo valdyba, ruošia 
Tragiškųjų birželio įvykių pa
minėjimą šį sekmadienį, bir
želio 3 d., šv. Antano parapi
jos patalpose: 9 vai. ryte bus 
Mišios bažnyčioje, o po jų — 
akademinė dalis parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys Bronius 
Nainys, meninę programą at
liks vietinės pajėgos. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti 
Mišiose ir salėje, tuo pagerb
sime savo tautos kankinius. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus Šį šeš
tadienį, birželio 2 d., 9:30 vai. 
r., seselių motiniškame name, 
2601 W. Marąuette Rd., Chi-
cago. Mišias aukos kun. Mark 
Brummel, CMF, „US Catholic 
Magazine" redaktorius. 

Vytauto Didžiojo šauliu 
rinktinė gegužinę ruošia šį 
sekmadienį, birželio 3 d., Šau
lių namuose, 2417 W. 43 Str., 
Chicago. Pradžia -»12 vai. Pel
nas skiriamas Šaulių sąjungos 
žurnalui „Trimitas". Bus ska
nių lietuviškų patiekalų, gau
sių laimėjimų, veiks „Šaltinė
lis", o šokiams gros ir visus 
linksmins Kosto Ramanausko 
orkestras. Visi šauliai ir lietu-

" viškoji visuomenė kviečiama 
atsilankyti, linksmai praleisti 
laiką'Ir paremti žurnalą. 

Dailininkės Rasos Sutkų-
tės linksmos dekoracijos puoš 
labdaros koncerto „Laumės 
juosta" sceną sekmadienį, bir
želio 10 d., 12:30 vai. p.p., Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te, Lietuvių fondo salėje (cent
ro rūsyje). Visus maloniai 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
Vaikų globos būrelis. Bilietai 
iš.anksto gaunami „Seklyčio
je" ir PLC po šv. Mišių. 

Stasė Petersonienė, Peda
goginio lituanistikos instituto 
direktorė, pasakos apie kuni
gą Alfonsą Lipniūną birželio 3 
d. vyksiančiame Čikagos ir 
apylinkių Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos seselių rėmėjų me
tiniame narių susirinkime. 
Susirinkimas vyks po 8 vai.r. 
šv. Mišių M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Mar
ąuette Parke. Susirinkimo 
metu ruošiami pusryčiai, val
dybos pranešimai, bus renka
mas nario mokestis, vyks lai
mėjimai ir kt. Taip pat bus 
renkama nauja valdyba. Na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

BĖGLIO I LAISVĘ 
ATMINIMAS 

Šv. Mišios už bėglio iš rusų 
okupuotos Lietuvos su žvejybi
niu laiveliu į laisvę 1951 metų 
vasarą — Edmundo Paulaus
ko — sielą bus aukojamos šį 
šeštadienį, birželio 2 d. 11 vai. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Park. 

Jas užprašė velionio draugė 
Irena Garuckienė jau gavusi 
urną su mirusiojo palaikais, 
kurie gerokai vėliau bus ve
žami palaidoti į gimtąjį Pa
nevėžį (ten gyvena E. Pau
lausko sesuo ir kiti artimieji ir 
ten jis planavo pats dar su
grįžti gyventi;. 

E. Paulauskas staiga mirė 
gegužės 14 d., ankstyvą rytą, 
savo bute — dr. J. Adoma
vičiaus „Sodyboje". Birželio 16 
d. jis būtų šventęs savo 69-jį 
gimtadienį, o liepos 17-ąją — 
50 metų sukaktį nuo jo ir kitų 
dviejų likimo draugų (Juozo 
Grišmanausko ir Liongino Ku-
blicko) istorinio žygio į laisvę. 
Jų, tada tikru stebuklu laiky
tas šuolis į laisvę, labai prisi
dėjo prie okupuotos Lietuvos 
bylos • pristatymo visame pa
saulyje. 

Ateikime pasimelsti už šio 
daug likimo smūgių patyrusio 
mūsų tautiečio sielą. Atiduo
kime jam paskutinę pagarbą! 

E.Š. 

GALITE PEIKTI 
IŠSVAJOTĄ NAMĄ 

Šį sekmadienį, birželio 3 d., 
tarp 1 ir 3 vai. p.p., visi kvie
čiami apžiūrėti namus Čika
gos pietvakarių rajone. Namai 
labai tinkami šeimai su vai
kais ir parduodami prieinamo
mis kainomis, įmokėjus tik 2 
proc., arba 1,000 dol. Tai tik
rai gera proga įsigyti namą ge
roje apylinkėje, kurioje daug 
gerų mokyklų, puikus susieki
mas, maži mokesčiai, didelis, 
erdvus parkas ir lengvai pa
siekiami darbai. 

Galima apžiūrėti gerai ir 
naujai įrengtus namus šiais 
adresais: 5620 S. Artesian, 
6136 S. Fairfield. 6432 S. Tal-
man (yra ir daugiau). Skam
binkite Irmai L. Morales, 
Neighborhood Housing Servi
ces of Chicago, Inc., Chicago 
Lawn/Gage Park, tel. 773-778-
7862. Nepraleiskite progos! 

Roma ne Rima! Praėjusio 
šeštadienio Šeimų skyriuje 
buvo aprašyta įdomioji karatė 
čempionė Roma Mikšytė, bet 
kažkaip po nuotraukomis jos 
vardas pakeistas į Rimą... At
siprašome Romos ir straipsnio 
autoriaus E. Šulaičio. 

St<<-llpi m . » i 
• Amerikos Lietuviu ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S JFranrisco, Chicago, IL 60632. 

Nuolatinę pagalbą Lietuvos žmonėms teikiantieji dr. Arūnas Gasparaitis, dr. Rimantas Benetis, Jack Irwin. 
Joan ir dr. Rimvydas Nemickas pasibaigus „Atviro žodžio forumui" gegužes 11d PLC Bočių menėje. 

I n d r ė s Tijūnėlienės nuotr. 

ATVIRO ZODZIO FORUMAS -
AMERIKIEČIAI LIETUVOJE 

Lietuvių rašytojų draugijos pirm m: n k f St.» 
„Draugą* 

IVti'rsonionė mielai skaito 
R. Šula ič io nuotr 

Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, .,Bočių menėje", gegu
žės mėn. 11 d. vyko ,Atviro 
žodžio" forumas, pavadintas 
„Amerikiečiai Lietuvoje". Va
karą rengė Lietuvos vaikų glo
bos būrelis ..Saulutė". 

Indrė Tijūnėlienė pradėjo 
vakarą apgailestaudama, du 
prelegentai negalėjo atvykti: 
gydytoja Renata Variakojytė 
Staniškienė turėjo budėti ligo
ninėje ir negalėjo papasakoti 
apie savo kelione į Lietuvą su 
amerikiečiais gydytojais, ku
rie dalinosi žiniomis apie 
skausmo malšinimo metodiką; 
dėl akių operacijos vakaronėje 
nedalyvavo geradaris Robert 
Dūda ir jo kolegė Ginger Hau-
ghton. R. Dūda, buvęs JAV 
kariuomenės vadas, vyko į 
Lietuvą ieškoti savo šaknų, 
bet kartu rado būdą Lietuvai 
padėti. Savo jėgomis ir per pa
žįstamus kariuomenėje jis ir 
karo medicinos gailestingoji 
sesuo Ginger Houghton yra 
surinkę vartotų, bet dar vei
kiančių medicinos aparatų ir 
per „Saulutę" bei „Lithuanian 
Mercy Lift" juos pasiuntę į 
Lietuvą. Šį pavasarį jiedu 
buvo išvykę į Nevadą. Pasi-
samdę sunkvežimuką, važiavo 
iš vakarų į rytus rinkti net 
septynių kraujo valymo apa
ratų (jie dabar sandėlyje, 
laukia persiuntimo į Lietuvą). 

Jack Invin vakaronės daly
vius nustebino savo entuziaz
mu. Paaiškėjo, kad jis tik 
prieš dieną buvo grįžęs iš Lie
tuvos. Jack Irvvin - tai lietu
vių kilmės mokytojas (school 
cousellor), jau išėjęs į pensiją 
paskyrė daug laiko ir energi
jos svaigalų ir narkotikų ven
gimo (prevencijos) programai. 
Jack Irvvin gyveno senoje, įsi
kūrusioje po Pirmojo pasauli
nio karo, lietuvių imigrantų 
gyvenvietėje - Illinois valsti
jos Kewanee mieste. Jis įsi
jungė į Illinois valdžios remia
mą programą „Snovvball". ku
ri skirta darbui su jaunuo
liais, kad jie vieni kitus teigia
mai veiktų. Jie išmoksta įdo
miai ir smagiai gyventi, neger
dami alkoholinių gėrimų ir ne
vartodami narkotikų. 1993 m. 
Jack Invin vyko į Lietuvą su 
A.P.P.L.E. grupe. Jis Lietuvos 
mokytojus supažindino su Illi
nois veikiančia programa. Lie
tuva jį taip sudomino, kad nuo 
tos vasaros jis vyksta ten kar
tais net du kartus per metus. 
Jack Invin pasakojo forumo 
dalyviams apie „Sniego gniūž
tės" įsikūrimą Lietuvoje. Su
abejojo ar judėjimo pavadinimo 
yra pakankamai tikslus verti
mas, nes iš tikrųjų juo norėta 
pasakyti apie sniego kamuolį, 
kuris risdamasis didėja. 

Pirmasis „Sniego gniūžtės" 
skyrius Lietuvoje įsikūrė 
Kaune 1994 m. Naują skyrių 
turi remti kitas skyrius, todėl 
į Lietuvą iš Amerikos 1994 m. 
vyko 10 paauglių ir 4 suaugu
sieji. Jie Lietuvoje išbuvo tris 
savaites. „Snowbair Illinois 
valstijoje finansiškai remia tik 
darbą savo valstijoje, todėl 
amerikiečių grupė pati turėjo 

sutelkti lėšas išvykai. Jie par
davinėjo kepsnius ir dirbo 
panašius darbus, kol kiekvie
nam iš savo kišenės beliko 
pridėti apie 200 dol. Nuo to 
laiko, deja, Kauno skyrius at
siskyrė nuo bendro judėjimo, 
kai direktorius nebenorėjo da
lintis pastangomis su kitais. 
Kėdainiuose taip pat veikia 
grupė, neužsiregistravusi kar
tu su pagrindine organizacija. 
Tačiau skyriai įsikūrė Vilniu
je, Utenoje, Panevėžyje, Klai
pėdoje. Dabar skyrius kuriasi 
Kupiškyje. 

Ko šis judėjimas siekia? 
Jack Invin paaiškino, kad, jo 
manymu, Lietuvos įstatymai 
nepadeda gerinti situacijos šia 
prasme. 18 metų jaunuoliams 
galima pirkti vyną ir alų, o 
suėjus 21 metams, galima 
pirkti ir kitus alkoholinius gė
rimus. Jis teigia, kad visi al
koholiniai gėrimai vis vien 
kenkia jauniems. Jei atidedi 
tą pirmą išgėrimą, laikrodį 
sulėtini. Programos tikslas -
jaunimas moko ir veikia vieni 
kitus. Supažindinama su pro
grama, tada ieškoma potencia
lių vadovų, kurie gali vesti 
užsiėmimus kitiems. 

„Snowbair veikla jau išsi
plėtusi Lenkijoje, Latvijoje, 
Ukrainoje. Lietuvoje vyko 
bendra stovykla, į kurią 
suvažiavo jaunuoliai ir jų va
dovai iš šių kraštų. Tarpusa
vyje jie rado bendrą kalbą -
lenkų ir anglų. Vieni kitiems 
vertėjavo. Vyko žaidimai, pa
sirodymai, dainos, paskaitos ir 
pan. Įdomu, kad viena daina 
buvo pradėta Amerikos lenkų, 
kurie išmokė dainuoti Lenki
jos jaunuolius, o šie - stovyk
los dalyvius Lietuvoje. 

Jack Invin pasakojo, kad 
judėjimas veikia įvairiuose 
centruose Lietuvoje. Centrus 
remia mokytojų, šeimų, dva
sinės pagalbos organizacijos. 
Panevėžio rajone įjungtos net 
devynios kaimo mokyklos. Lie
tuvos katalikų mokyklų sek
retoriatas kvietė supažindinti 
katalikų parapyas ir mokyk
las su tikslais ir „Snowbair 
metodika. Specialiose sesijose 
Anykščiuose dalyvavo devy
nios mokyklos, viena parapija 
iš Lietuvos ir viena parapija iš 
Latvijos. 

Kokie mitai skleidžiami Lie
tuvoje ir JAV jaunuolių tarpe: 
1. visi geria; 2. negalima ne
geriant linksmintis ir boti 
linksmam. Besiformuojant 
grupei Kupiškyje, susipaži
nimo programoje atskirose 
sesijose dalyvavo specialiai 
tam tikslui mokyklos vedėjos 
paskirti tėvai. 

„Sniego gniūžtės" grupė dir
ba su gimnazistais. Veikla 
pradėta su jaunesniaisiais - 6-
8 klasių vaikais („Snovvfla-
ke"). • „Tiltas" - tai programa 
universitetinio amžiaus jauni
mui pagal amerikiečių „Se-
gue". Formuojasi grupes vy
resniems - „Snowcap". 
„Snovrbair vykdo alkoholio ir 
narkotikų vengimo programą. 
Jack Invin pasakojo, kad Lie
tuvoje šiuo metu veikia net 82 

Alcoholics Anonymous skyriai 
žmonėms, kurie prisipažįsta, 
kad jie alkoholikai. Jų susirin
kimuose dalyvauja bent du 
sveikstantys alkoholikai kuni
gai. Jack Invin turėjo progos 
aplankyti alkoholizmo reabi
litacijos programos vykdymo 
centrus Lietuvoje. Daugelis jų 
- primityvūs. Kai kuriose ligo
ninėse naudojami vakarietiški 
modeliai (Minnesota Model) 
gydymo būdai, bet tai išimtis, 
ir be to pacientai už dalyva
vimą tose programose turi 
brangiai mokėti. Kartu su ko
legomis jie nutarė, kad ka
lėjimas Kaune švariau ir ge
riau tvarkomas negu reabilita
cijos ligoninės. 

1992 m. Jack Irwin nuvyko į 
Lietuvą kaip turistas. Nuo to 
laiko jo darbas su Lietuvos 
jaunimu, įjungiant ir ameri
kiečius, tapo prasmingiausiu 
darbu jo gyvenime. Įdomus su
tapimas - šiuo metu Lietuvos 
ateitininkų elektroninė konfe
rencija kaip tik diskutuoja 
panašiais klausimais. 

Antrasis kalbėtojas buvo dr. 
Rimantas Benetis, kuris kartu 
su operacine komanda 2001 
m. kovo mėn. atliko pirmąją 
širdies persodinimo operaciją 
Kaune - Medicinos universite
to Širdies centre. Prelegentas 
pasidalino mintimis, kaip prie 
to prieita ir kokios pagalbos 
sulaukiama iš svetur. Širdies 
persodinimui buvo ruošiamasi 
dvejus metus. Kaip visada, 
buvo ginčijamasi, ar verta da
ryti vieną brangiai kainuo
jančią operaciją, ar 4-5 mažes
nes. Ekonominiai argumentai 
atidėjo pirmąją operaciją kele
riems metams. Kai mirė 41 m. 
dzūkas ir motina sutiko ati
duoti sūnaus organus trans
plantacijai, jo širdį gavo 54 
metų darbininkas. Šiuo metu 
širdies persodinimo laukia 7 
ligoniai, 2 - širdies ir plaučių. 

Lietuvoje dar nėra paplitęs 
organų dovanojimas - dono
rystė. Vakaro dalyviai apie tai 
diskutavo. Reikėtų paminėti, 
kad Italijoje buvo panaši situ
acija, kol banditų nušauto ber
niuko tėvų humanistinis poel
gis - padovanoti sūnaus 
organus gelbstint kit^ žmogų 
- nepadaro pen-ersmo žmonių 
sąmonėje. Anot prelegento, 
reiktų pasimokyti iš čekų, ku
rie masto, kad žmogus pra
leidžia gyvenimą visuomenėje 

ir po jo mirties jo kūnas lyg ir 
priklauso visuomenei. 

Kauno medicinos universite
to Širdies centras įkurtas tik 
šiais metais. Centre dirba 500 
darbuotojų: kardiologijos, ra
diologijos ir chirurgijos klini
kose. Pats dr. Benetis kardio
logijos klinikoje dirba nuo 
1994 m. Prieš jį čia dirbo dr. 
Jocius, dr. Brėdikis. Dr. Be-
nečio mokslinis kelias įdomus 
tuo, kad jis dirbo chirurgu ir 
ortopedu Ukmergėj, paskui at
vyko į Kauną, vėliau moks
lines žinias gilino Danijoje, 
Švedijoje. Belgijoje ir Angli
joje. Retkarčiais ir dabar 
grįžta į Švediją. Jo manymu, 
darbas įvairiose ligoninėse 
naudingas, nes racionaliai 
išnaudoja talentą ir intelektą. 

Kauno medicinos universi
tete vystoma daug medicinos 
sričių. Prelegentas akcentavo, 
kad šiuo metu daug dėmesio 
kreipiama į medicinos seserų 
mokymą. Baigusios kursus, 
seserys dirba administracinį 
darbą kaip vyresniosios medi
cinos seserys („head nurses"). 
Pirmieji sveikatos vadybos 
programos („Health Adminis-
tration" ar „Health Services 
Management") magistrantai 
dirba universiteto centrų ad
ministracijose. I Kauno medi
cinos universitetą atvyksta 
studijuoti studentai iš kitur -
Libano, Pakistano, Indijos, 
Ceikmo, Bangladešo, nes Lie
tuvoje mokslas pigesnis. Baigę 
mokslus, jauni specialistai 
gali grįžti į savo kraštą, gavę 
gerą patirtį. Iš viso Kauno 
medicinos universitete dirba 
4,500 žmonių, yra 2,200 pa
cientų lovų, veikia 27 klinikos. 
Vien kardiochirurgijos klinika 
paguldo 1,600 ligonių per me
tus. Universitetas aptarnauja 
ne tik Kauno regiono gyvento
jus, bet čionai atvyksta pa
cientų iš Baltarusijos, Latvi
jos, Rusijos. 

Dr. Benetis paminėjo, kad 
Lietuvoje dar trūksta medici

nos priemonių. Jis .buvo be 
galo dėkingas tokiems huma
nistams kaip Robert Dūda ir 
Ginger Houthon, kurie siunčia 
konteinerius su labdara ne 
vien į Kauną, bet ir į Marijam
polę, Simno vaikų namus. 
Dirbtiniai kraujo apytakos 
aparatai, kuriuos jie parūpino, 
nors ir naudoti, bet vis dar 
veikia. 

Šalia amerikiečių geradarių 
dr. Benetis paminėjo ir Liuve
no (Belgijos) medicinos kolegų 
parūpintas stipendijas anes
teziologams iš Lietuvos. Jie 
mokosi dvejus metus, įgauna 
patirties. Švedai globoja Lie
tuvos chirurgus. Prie Čikagos 
gyvenantis kardiologas dr. 
Rimgaudas Nemickas yra glo
bojęs ne vieną Lietuvos kar
diologą, kurie turėjo progos 
aplankyti Loyola universiteto 
ligoninę ir Illinois Masonic li
goninę. Prelegentas taip pat 
dėkojo dr. Arūnui Gasparai-
čiui, kuris dirba University of 
Chicago radiologijos katedroj. 
Mokslinių kelionių ir žinių 
pasidalinimo pagalba svar
besnė už aparatus - tokia pre
legento nuomonė. Ateis laikas, 
kai Lietuva pati galės nusi
pirkti aparatūrą, tačiau ko
legų bendradarbiavimas išliks 
ir toliau vaidins svarbų vaid
menį. Metodikos žinios ir pa
tirties pasidalinimas visada 
bus svarbus. 

„Saulutė" yra organizavusi 
ne vieną „Atviro žodžio" fo
rumą, ne vieną labdaros lėšų 
telkimo koncertą, ypač remia 
invalidus ir našlaičius Lietu
voje. Grupė tiesia tiltus tarp 
geradarių JAV ir institucijų 
bei asmenų Lietuvoje. Dau
giau informacijos apie „Sau
lutės" veiklą ir projektus gali
ma gauti rašant: „Saulute-
Sunlight Orphan Aid", 419 
VVeidner Road, Buffalo Grove, 
IL 60089, arba .elektroniniu 
paštu: donatast@aol.com 

Ramunė Kubiliūte 

Lietuvos vaiku globos būrelio „Saulutė" nuolatiniai talkininkai Algis Jo
nynas, dr Linas Simonaitis ir Monika SiliOnaitė su teveliu Dariumi 
gegužės 12 d rytą padėjo krauti siuntinius Indrės TŲūnelien** nuotr. 

Gegužes 12 d PLC; I^monte i du sunkvežimius buvo pakrauta daugiau kaip 700 „Saulutes" siuntinių. Lietuvos 
vaiku K!O1>O« Inm-lis dėkoja at.nisirms Į talka. Norintys prisidėti prie Šalpos darbų kvieeiami skambinti Ramin
tai Marchortienei '6:H))243 94H8 Indrės Tįjūnėllenės nuotr 
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