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Daugiau dešiniųjų kandidatų \ 
prezidentus — nauda 

kairiesiems 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. Nors kai kurias iš šių par-

(BNS) — Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vado
vas parlamentaras Vytautas 
Landsbergis įspėja, kad dau-

tijų remia tik po 1 proc. ar 
1,5 rinkėjų, sudėjus visų par
tijų elektoratą, pasak V. 
Landsbergio, „gaunasi ne taip 

giau negu vieno dešiniųjų jau ir mažai". „Vienyti rinkė-
kandidato iškėlimas į prezi- jus už vieną kandidatą yra 
dentus bus naudingas kairie
siems. „Tai bus tiesioginė pa
galba pokomunistinei kairei", 
pareiškė V. Landsbergis. 

Prieš kurį laiką kelios vidu
rio ir dešiniosios partijos pra
dėjo dialogą dėl vadinamųjų 
pirminių kandidato į Lietuvos 
prezidentus rinkimų, per ku
riuos išaiškėtų bendras šio 
politinio spektro jėgų kandi
datas. Kai kuriose demokra
tinėse valstybėse pirminiai 
rinkimai yra įprastas reiški
nys, suteikiantis galimybę vi
suomenei dalyvauti kandida
to paieškose. 

Savo galimą kandidatą pre
zidento rinkimuose svarsto 
Lietuvos liberalų sąjunga. 
AnksCiau Lietuvos centro są
junga (CS) ir Kazio Bobelio 

daug svarbiau negu vienyti 
partijas. (.) Diskusijos dėl de
šiniųjų partijų jungimosi yra 
mažiau perspektyvios. Jos tik 
nukreiptų dėmesį", teigė jis. 

V. Landsbergis pažymėjo, 
jog Lietuvos dešinieji turėtų 
imti pavyzdį iš Bulgarijos de
šiniųjų bei Baltarusijos opozi
cijos, kurie sugebėjo susitarti 
dėl vieno kandidato į prezi
dentus. Pirminiai rinkimai, 
pasak V. Landsbergio, atspin
dėtų „demokratijos raidą ir 
brandą" Lietuvoje. 

V. Landsbergio nuomone, 
pirminiuose dešiniųjų kan
didato į prezidentus rinkiniuo
se galėtų dalyvauti ir dabar
tinis valstybės vadovas Val
das Adamkus , jeigu jis apsi
spręstų kandidatuoti antrai 

vadovaujama politinė partija kadencijai, tačiau pažymėjo, 
„Lietuvos krikščionys demok- jog partijos negali laukti, kol 
ratai* pareiškė nepritariančios prezidentas priims sprendi-
pirminiams rinkimams. Cen
tristų nuomone, tai per daug 
kainuotų ir nebūtų patikima, 
o krikščionių demokratų nuo
mone, geriausias dešiniųjų 
kandidatas ir taip aiškus — 
partijos vadovas K Bobelis. 

Konservatorių vadovas tei
gė, jog dėl vieno dešiniųjų 
kandidato iškėlimo sutaria 
TS (LK), Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 

mą. „Jis yra padaręs užuo
minų. Tačiau partijom gyven
ti užuominomis yra sunku. 
Mes darome tai, ką galime 
daryti", sakė V. Landsbergis. 

Jis neatmetė galimybės, jog 
V. Adamkui vėliau priėmus 
sprendimą dėl kandidatavi
mo, jis galėtų tartis dėl para
mos su bendru dešiniųjų iš
rinktu kandidatu. 

. . . . , . . • T • * Prezidentas Valdas 
taip pat šią idėją remia Lie- . , , ,. „ 
tuvos tautininkų sąjunga, A d a ™ k u » ..nenormalia pava-
Tėvynės liaudies partija, De- d m ° Š1U0 m e t u susidariusią 
mokratų partija ir Moder- Padėt,, kuomet artėjant moks-
niųjų krikščionių demokratų l o m f u P™dz ,a i- d a l l s m o k y " 

. tojų iki šiol negavo atostoginių 
_ L__ pinigų. Apie tai buvo kalbėta 

* I i Lietuvos televizijos pirmadienį vykusiame prezi-
naųjienų (LTN) direkcijos Q e n t 0 susitikime su švietimo 
vadovės pareigų praėjusią i r mokslo ministru Algirdu savaitę pasitraukusi žurna
listė Aurelija Arlauskienė 
naujųjų Lietuvos radijo ir te-
levizįjos (LRT) vadovų vyk
domą valstybinio kanalo pert
varkymą vadina pasirengimu 
artėjantiems rinkimams: 
„Manau, Lietuvos televizija 
iki šiol buvo paskutinis bas
tionas, kuris per rinkimus iš
likdavo neutralus ir nepatai-

Monkevičiumi bei viceminist
re Vaiva Vėbraite. Pasak pre
zidento patarėjo Dariaus Kuo
lio, prezidentas parėmė A. 
Monkevičiaus pasiūlymą, kad 
išeities iš susidariusios padė
ties turėtų ieškoti Finansų 
ministerija kartu su problemų 
nesugebančiomis išspręsti sa
vivaldybėmis. 1BNS1 

* Lietuvos par lamentara i 
kaudavo jokiai partijai". Ne- vyks į Baltarusiją stebėti 
kompetentingu vadovavimu rugsėjo pradžioje vyksiančių 
LRT generalinį direktorių 
Valentiną Milaknį ir televizi
jos direktorę Ritą Miliutę ap
kaltinusi A Arlauskienė tei-

prezidento rinkimų. Tačiau 
neaišku, kiek parlamentarų 
vyks j Baltarusiją. Kaip sakė 
Seimo pirmininko pavaduoto-

gia, kad daug atgarsio visuo- jas, socialliberalas Artūras 
menėje sulaukęs jos atsistaty
dinimas televizijoje likusiems 
žurnalistams jau davė nau
dos. (Lž. Elta) 

* Liberalų sąjungos va
dovai Rolandas Paksas ir 
Eugenijus Gentvilas demonst
ruoja laikiną vienybę, tačiau 
neatsisako konkurencijos atei
tyje. Buvęs ūkio ministras ir 
laikinasis premjeras E. Gent-

Skardžius, tai lems finansinės 
galimybės. Pasak A. Skar
džiaus, į Baltarusiją turėtų 
vykti 4 Seimo nariai, atsto
vaujantys didžiausioms — So
cialdemokratinės koalicijos. 
Liberalų. Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) ir Tėvynės 
sąjungos (konservatorių) — 
frakcijoms ir dalyvaujantys 
Seimo delegacijų Europos 

vilas nepateks į dabartinės Saugumo ir bendradarbiavimo 
kadencijos Seimą, tačiau organizacijos (ESBO) bei Eu-
greičiausiai taps liberalų su
darytos šešėlinės vyriausybės 
vadovu, taip pat Liberalų są
jungos kandidatu į preziden
tus bei šios partijos vadovu. 
Dabartiniam liberalų pirmi
ninkui, dukart buvusiam 
premjerui Rolandui Paksui 
teks pasitenkinti opozicijos va
dovo vaidmeniu. Galutinai at
sisakoma plano „E. Gentvilas 
— į Seimą", nes tam iškilo 
nenumatytų kliūčių. rxn. EIUI 

Latvijos sostine Ryga šeštadienį paminėjo miesto 800 metų jsbiliejų. Latvijos prezidentes Vairus Vykęs PrdbctfjM 
(trečia iš dešines) ir jos vyro Imanto kvietimu šioje šventėje be '£:•> politikų i? viso pasaulio, dalyvavo Estijos preziden
tas Lennart Meri su žmona. Lietuvos prezidentą.- Vaidas Adam- ,- su žmona Alma ir Vokietijos prezidentas Johanes 
Rau su žmona (dešinėje/. AFI-Elta r.uotr 

ropos Tarybos parlamentinių 
asamblėjų veikloje. BNS. 

* Baltijos jūroje žūklau
j an tys Lietuvos žvejai, iš val
džios ilgai reikalavę naujų 
prieplaukų savo laivams, da
bar nesutaria, kas jas turėtų 
valdyti. Naujas žvejybos uos
tas Smiltelės upės žiotyse 
jau statomas, į jį per kelerius 
metus ketinama investuoti 
apie 20 mln. litų valstybės 
l ė šų (LR.Elta) 

Vytautas Šustauskas nuslėpė 
savo teistumą nuo rinkėjų 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Pažyma, įrodanti 
Seimo nario Vytauto Šus
tausko teistumą, Lietuvoje 
gali sukelti naują politinį 
skandalą ne tik todėl, kad 
Laisvės sąjungos vadovas nuo 
rinkėjų neteisėtai nuslėpė 
žinias apie savo teistumą, bet 
ir dėl to, kad ji buvo slepiama. 

Kaip pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas", V. Šustaus
ką kompromituojanti pažyma 
iš Maskvos iki Lietuvos Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) keliavo net 7 mėne
sius. 

Rusijos Vidaus reikalų mi
nisterijos Vyriausiasis infor
macijos centras savo pažymą 
apie V. Šustausko teistumą 
Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijai išsiuntė 2001 metų 
sausio mėnesį. Tačiau VRK 
pirmininkui Zenonui Vaigaus-
kui Lietuvos Teisingumo mi
nisterija prieš 7 mėnesius 
Maskvoje išuotą dokumentą 
apie Seimo nario V. Šustaus
ko teistumą perdavė vos 
prieš pusantros savaitės. Ke
liomis dienomis anksčiau nei 
VRK pažymą apie V. Šus-

* Vyriausioji r inkimų ko
misija (VRK) svarstys, ar 
Seimo narys Vytautas Šus
tauskas nepažeidė Seimo rin
kimų įstatymo, nuslėpdamas 
nuo rinkėjų faktą apie savo 
teistumą. Į posėdį yra pa
kviestas ir pats V. Šustaus
kas, tačiau, kaip sakė VRK 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas, seimūnas atsisakė atvyk
ti, aiškindamas tuo, jog VRK 
neturi pagrindo svarstyti šj 
klausimą. Jstatymas reikalau
ja kandidatų į Seimą savo an
ketose nurodyti teistumą už 
sunkų smurtinį nusikaltimą 
prieš asmenį. VRK sprendi
mas gali tapti Seimui pagrin
du pradėti V. Šustausko ap
kaltos procedūrą, kuri gali 
baigtis jo įgaliojimo atėmimu. 
Tačiau nuo 1995 m. birželio 8 
d., priėmus įstatymo pataisas, 
piktybinis chuliganizmas buvo 
išbrauktas iš sunkių nusikal
timų sąrašo. <BNSI 

* Seimo vicepirmininko 
Vytenio Andriukaičio nuo
mone, teisininkai ir Vyriausio
ji rinkimų komisija turėtų tar
ti savo žodį dėl Seimo nario 
Vytauto Šustausko, nuo rin
kėjų nuslėpusio žinias apie sa
vo buvusį teistumą. Gavus at
sakymus į teisinius klausimus, 
ši problema, kaip spėjo V. An
driukaitis, iškils ir Seime. <E!ta> 

tausko teistumą iš Karelijos 
vidaus reikalų ministerijos 
gavo „Lietuvos rytas". Sis 
dokumentas į Kareliją iš 
Maskvos išsiųstas liepos 25 
dieną. Dienraštis atkreipia 
dėmesį į tai, kad Vyriausioji 
rinkimų komisija dokumen
tą gavo tik po to, kai slėpti 
pažymą nebebuvo prasmės, 
nes ją gavo ir laikraštis. 

Rusijos Vidaus reikalų mi
nisterijos Vyriausiojo infor
macijos centro išuuotoje pažy
moje nurodoma, kad V. Šus
tauskas 1973 m. spalio 20 d. 
buvo nuteistas Vyborgo liau
dies teismo 2 metams lais
vės atėmimo. Kai V. Šustaus
kas buvo nuteistas, Rusijos 
Federacijos baudžiamojo ko
dekso 7 str. piktybinį chuliga
nizmą apibrėžė kaip sunkų 
nusikaltimą. Šis straipsnis 
Rusijoje galioja iki šiol. Pikty
biniu chuliganizmu laikomi 
veiksmai, šiurkščiai pažei
džiantys visuomeninę tvarką 
ir pasižymintys išskirtiniu ci
nizmu bei įžūlumu. Tuo metu 
Lietuvos SSR baudžiamaja
me kodekse piktybinis chu
liganizmas taip pat buvo lai
komas sunkiu nusikaltimu. 
Būsimasis Seimo narys sėdėjo 
Leningrado kalėjime, o į lais
vę buvo išleistas 10 mėnesių 
ir 15 dienų pirma laiko — 
1974 m. vasario 11d. 

Teisingumo viceministras 
Gintaras Švedas sakė, jog jis 
ketina aiškintis, kur galėjo 
taip ilgai šis laiškas užsibūti 
ir kodėl VRK jį gavo tik po 
to, kai šią informaciją su
žinojo dienraštis. „Jei tai įvy
ko dėl Teisingumo ministeri
jos darbuotojų kaltės, kažkas 
turės būti atleistas iš darbo", 
sakė G. Švedas. Tačiau po to 
viceministras pridūrė, kad 
gali būti kaltas ir Rusijos 
paštas: „Tokios pažymos iš 
Rusijos kartais keliauja ir 
kelerius metus". 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas pirmadienį pareiškė užuo
jautą žuvusiųjų ir nukentėju
siųjų Ukrainos šachtininkų 
šeimoms bei artimiesiems. 
Sekmadienį per sprogimą Za-
siadkos šachtoje Donecke ir po 
to kilusį gaisrą žuvo 36 žmo
nės, 27 angliakasiai yra ligo
ninėje, dar 10 angliakasių liki
mas nežinomas. Sprogimas 
šachtoje įvyko 1.200 metrų gy
lyje. Spėjama, jog sprogo ang
lių dulkių ir metano mišinys. 

* Tarptaut inėse minu pa
ieškos pratybose Estijoje 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
laivas „Kuršis" ieško karo me
tais ar sovietmečiu paskan
dintų sprogmenų. Pratybos 
„Open Spirit 2001", kurios 
kasmet vyksta vis kitoje vals
tybėje, prasidėjo sekmadienį ir 
tęsis iki rugsėjo 19 d. Pasta
ruoju metu Baltijos jūroje šie 
sprogmenys nesukėlė tragiškų 
padarinių, tačiau žvejai, ypač 
Estijos pakrantėje, vis dar su
randa vieną kitą miną. Praty
bų metu kariškiai ne tik valo 
jūros dugną, bet ir palaiko sa
vo profesinį pasirengimą. Mi
nų paieškos laivą Lietuvai yra 
perdavusi Vokietija. Laivo 
įgulą sudaro 42 žmonės, jos 
ginkluotė yra 40 mm patranka 
ir 2 povandeniniai robotai mi
nų paieškai. BNS 

* Badavęs bei bandęs 
viešai susideginti tauragiš
kis darbininkas sumanė naują 
protesto renginį dėl nesumo
kėto atlyginimo — žygį pėsčio
mis į Vilnių, kuris gali baigtis 
neaiškiu „lemtingu žingsniu". 
Įmonės „Tauragės tauras" 
darbuotojas Stasys Andrei-
kėnas žygį maršrutu Tauragė-
Kryžkalnis - Kaunas - Vilnius 
pradeda trečiadienį. Pakeliui 
jis ketina bendrauti su sutik
tais žmonėmis. Kaip teigiama 
jo išplatintame „paskutiniaja
me pareiškime", prieš žen
giant „lemtingą žingsnį", jis 
nori sužinoti, ar jį palaiko ir 
supranta panašaus likimo 
žmonės. Pareiškime nenurodo
ma, kokį „lemtingą žingsnį" 
planuoja S. Andreikėnas. 47 
metų tauragiškis pernai lapk
ričio 3 d. ketino susideginti 
priešais prezidentūrą Vilniuje 
dėl to, kad „Tauragės tauras" 
jam nesumoka įsiskolinto atly
ginimo. Tačiau jam sutrukdė 
policininkai. Vėliau medikai 
ištyrė S. Andreikėno psichinę 
sveikatą, bet sutrikimų nera
do. 'BNS I 

* Lietuvos gyventojams 
bus išdalinta daugiau kaip 
200,000 citrinų. Šį renginį 
ruošia firma „Colgate-Palmo
live", pristatydama naują dan
tų pastą „Herbai White". Ren
ginys tęsis visą mėnesį 16-koje 
Lietuvos miestų. Pasak rengė
jų, citrina simbolizuoja pag
rindinį naujosios dantų pastos 
privalumą — natūralų dantų 
balinimo efektą, kurį suteikia 
pastos sudėtinė dalis citrina. 
Citrinas ketinama atgabenti 
iš Argentinos. Liepos mėnesį 
paskelbusi „Palmolive mėne
siu", firma gatvėse ir įstaigose 
moterims išdalino 50,000 
rožių. BNS i 

L ^Tėvynėje pasižvalgius 
* Se imo vadovo A r t ū r o 

Pau lausko poilsis Kryme 
tapo staigmena Ukrainos pre
zidentui Leonid Kučma. A. 
Paulauskas su žmona, dviem 
vaikais, apsaugos karininku ir 
dar keliais jį lydinčiais asme
nimis išskrido į Kijevą, iš kur 
vyks poilsiauti į Krymo pusia
salį. Nors oficialiai yra teigia
ma, kad A. Paulauskas į Uk
rainą išvyko pasinaudojęs šį 
pavasarį gautu Ukrainos pre
zidento L. Kučma kvietimu at
važiuoti pailsėti Kryme, Uk
rainos prezidentūra A. Pau
lausko viešnagės į Krymą iš
vakarėse nieko nežinojo apie 
jo atostogų planus. Dienraščio 
žiniomis, L. Kučma „kvieti
mas" A. Paulauskui atsirado 
šį pavasarį- Viešėdamas Vil
niuje, Ukrainos prezidentas 
mandagiai pasiūlė A. Paulaus
kui kada nors aplankyti Kry
mą. 'BNS i 

* P i e t ų Amerikoje, Mage
lano sąs iauryje avariją paty
rusio Lietuvos laivo „Erida-
nas" dėl prasto oro nepavyks
ta paskandinti vandenyne. 
Čilės valdžios nurodymu Pun
ta Areno uoste stovintis laivas 
turi būti nedelsiant pašalin
tas, tačiau blogos oro sąlygos 
gelbėtojams neleidžia laivo 
nuplukdyti į gelmę ir paskan
dinti. J Punta Areno uostą at-
plukdžius nuo seklumos nu
temptą „Eridaną", iš jo buvo 
visiškai išpumpuotas kuras ir 
kiti teršalai. Laivą buvo nu
tarta nuskandinti, nes remon
tuoti laivą bendrovei neapsi
moka finansiškai. Laivo nete
kusi bendrovė patyrė 10 mln. 
Lt nuostolį. Dar maždaug tiek 
pat kainuoja laivo nutempimo, 
kuro išpumpavimo, aplinkos, 
išsiliejus tepalams, aplink lai
vą išvalymo darbai. IBNS. 

* Ol impin is d isko met i 
mo čempionas ir pasaulio 
vicečempionas Virgilijus Alek
na Tarptautinės lengvosios 
atletikos federacijos (IAAF) 
.Auksinės lygos" serijos var
žybose Šveicarijoje iškovojo 
pirmąją vietą. <LR, EIU> 

* Lie tuva p a p r a š ė Vo
kiet i jos i šduot i Dianą ir Vik
torą Djačenkas, įtariamus ban
dant parduoti nužudyto kun. 
Ričardo Mikutavičiaus kolek
ciją. D. Djačenkienė yra Onos 
Daujotienės dukra. O. Daujo
tienė — buvusi kunigo nužu
dymo organizatoriaus Vlado 
Belecko sutuoktinė — buvo 
sulaikyta liepos pabaigoje, 
jai pateikti kaltinimai dėl nu
sikalstamu būdu gauto turto 
įgijimo ir paradavimo. Vil
niaus antrasis apylinkės teis
mas D. ir V. Djačenkoms sky
rė kardomąjį kalinimą — su
ėmimą, o rugpjūčio 6 d. pri
ėmė nutarimą patraukti juos 
kaltinamaisiais. Lietuvos pi
liečiai — 33 metų D. Djačen
kienė ir 42 metų V. Djačenka 
buvo sulaikyti liepos 24 d. Y©-
kietijoje, kur gyveno Rizum-
Lingholmo mieste. Generali-

*nės prokuratūros Organizuo
tų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamentas šiuo 
metu tiria bylą, kurioje D. ir 
V. Djačenkos su dar keliais 
asmenimis yra kaltinami dėl 
nusikalstamu būdu gauto tur
to įgijimo ir pardavimo, ben
drininkavimo, taip pat kon
trabandos, kai buvo bando
ma parduoti pagrobtus iš 
kun. R. Mikutavičiaus kolekci
jos paveikslus. <BNS> 

* „Kopdamas gimnazijos 
la ip ta is , staiga pakėliau akis 
ir pamačiau apačion besilei
džiančią liekną, geltonplaukę, 
mėlynakę mergaitę. Tada nė 
neįtariau, kad tai — būsimoji 
klasės draugė Alma, kuri po 
šešerių metų tapo mano žmo
na", prisiminė prezidentas 
Valdas Adamkus. Tą 1945-ųjų 
rudenį ant Eichštate (Vokieti
ja) steigiamos lietuvių gim
nazijos laiptų susitiko Valdas 
Adamkus ir Alma Nutautai-
tė. Šių metų rugsėjo 1-ąją jie 
Vilniuje jau švęs savo auksi
nes vestuves. <LR, EIU) 

* N e a t m e t a m a galimybė, 
jog artėjančiuose prezidento 
rinkimuose liberalai nekels 
savo kandidato, bet parems 
dabartinio prezidento Valdo 
Adamkaus kandidatūrą. 

(LZ.E1U) 

* Lie tuvos knygų leidė
j a i gal i dž iūgau t i — kitų 
metų spalį Lietuva viešnios 
teisėmis dalyvaus kasmeti
nėje Frankfurto knygų mu
gėje. Pasak Frankfurto knygų 
mugės koordinatorės Rasos 
Drazdauskienės, mokesčių 
mokėtojams ši viešnagė kai
nuos apie 5 ml. litų. <*• Q u ) 

* Kurš iu nerijos nacio
nal in io p a r k o valdytojams 
iškilmingai įteiktas UNESCO 
pažymėjimas, patvirtinantis, 
jog ši nuostabi vieta įtraukta į 
pasaulio kultūros ir gamto6 
paveldo vertybių sąrašą. 

(LR.K. Elta) 
* Klaipėdos a laus daryk

la „Švyturys" tapo Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės rėmė
ja. Šiais metais reprezentaci
nės komandos išlaidoms alu
dariai skirs 200,000 litų. 

* 2000 meta i s , palyginti 
su 1999-aisiais, užsieniečių 
išlaidos Lietuvoje sumažėjo 38 
proc., o Lietuvos gyventojų iš
laidos užsienyje buvo 34 proc. 
mažesnės. ILR.LŽ. Eitai 

* Teisėsaugos pareigū
na i su la ikė pirmuosius įta
riamuosius, galėjusius liepos 
6-osios naktį išardyti 8 met
rus pakaunės geležinkelio 
bėgių. Kauno miesto apylin
kės teismas leido mėnesiui 
suimti 17-metį Edgarą Jocį iš 
Neveronių, kurį Kauno apy
gardos prokuratūros Organi
zuotų nusikaltimų ir korup
cijos tyrimo skyriaus proku
rorai bei Valstybės saugumo 
departamento pareigūnai įta
ria dalyvavus liepos 6-osios 
naktį išardant pakaunės ge
ležinkelį ties Neveronimis. Pa
kaunės policija linkusi pris
kirti įtariamuosius vietinės 
reikšmės mušeivoms bei ilga
pirščiams. Neatmetama prie
laida, kad tai buvo girtavimo 
pasekmė, net ne chuliganiz
mas. Atmetama prielaida, kad 
jie išardyti vagiant metalą ar 
turint politinių tikslų suga
dinti valstybės dienos šventę. 

(KD, Elta) 
* Rimas Kurt inai t i s nesi

sieloja, jog tenka pakilti iš 
Lietuvos sporto vadovo kėdės. 
Susitaikęs su politine realybe, 
jis neatmeta galimybės kada 
nors sugrįžti į Kūno kultū
ros departamento generalinio 
direktoriaus postą. (LR, EIU) 

KALENDORIUS"" 
Rugpjūčio 21 d.: šv Pijus X; Bu

kontas, Gaudvydas. Joana, Kazimie
ra (Kazė), Medeine, Pijus, Žaibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Ipolitas. Karijo
tas, Marija, Rimantė. Siuitas, Taut-
minas. Violeta. Zygfridas. 

• • 

http://EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


• 

• 

: 

j DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 21d . , an t radienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MASAŽAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Masažas yra rankomis ar 
mechaniškai minkštų kūno 
dalių judinimas sveikatos ir 
gijimo pagerinimui. Europoje 
urvų piešiniai nurodo gy
domąjį polytį, naudotą jau 
15,000 metų prieš Kristų. 

Masažo technika skiriasi 
savo kilme ir sėkmingumu. 
Klasikinis vakarietiškas ma
sažas išvystytas Europoje ir 
Amerikoje prieš daugiau negu 
200 metų. Pagal vakariečių 
medicinos supratimą, mecha-
ninis-neurologinis masažas 
laikomas talkinančiu gydy
mui. 

Dabartinis masažas ir kūno 
mankšt inimas daug kuo ski
riasi nuo azijietiškojo ir tradi
cinės kinų medicinos, kas api
ma energijos balansą, raume
nų apvalkalo suminkštinimą 
ir pailginimą. 

Vakariečių masažas esti 
penkeriopas: 1. judinimas ar 
odos glostymas (effleurage); 2. 
pakeliantys, suspaudžiantys 
ar sugniauži anty s judesiai 
(petrissage); 3. dviejų paviršių 
t rynimas vieno prieš kitą (fric-
tion); 4. plakimas (tapota-
ment); 5. audinių išjudinimas 
(vibration). 

Masažo nauda 

Masažas gali sukelti daugelį 
fizinių, protinių ir jausminių 
gerovių. Iš kūniškų minėtinas 
odos sveikumas, bendras at
sipalaidavimas, pagerėjusi 
kraujotaka, padidėjęs atsparu
mas — imunitetas, raumenų 
atsipalaidavimas, jungiamojo 
audinio lankstumas, pagerėję 
sąnarių judesiai, skausmo 
sumažėjimas, geresnis augi
mas ir išsivystymas. 

Masažas gerina protinę ir 
jausminę gerovę, įskaitant 
prašviesėjusį protavimą, su
mažėjusį baimingumą, savi
jautos pagerėjimą ir jausminį-
emocinį atsipalaidavimą. Ma
sažas pagerina kraujotaką 
raumenyse ir giliuosiuose au
diniuose, bet odoje — tik šiek 
tiek. J i s nepadidina endomor-
fino, ka ip skausmo malšintojo, 
išsiskyrimo. 

Masažas nedaromas tam 
žmogui, kuriam jis gali pablo
ginti esamą stovį ar išplėsti 
uždegimą, sukelti kraujavimą 
bei pakenkti apsilpusioms 
kūno dalims. Atsargiai su 
masažu tiems, kurie vartoja 
kai kuriuos vaistus, ypač 
keičiančius jutimą ar būdą, 
paveikiančius kraują ir krau
jotaką. 

Masažo skausmingumas 

Jo s t iprumas įvairuoja: nuo 
lengvo prisilietimo iki giliųjų 
dalių spaudimo. Priklausomai 
nuo negerovės pobūdžio, ma
sažas gali būti ir nebūti 
skausmingas. Apskritai 
skausmas turi būti ligoniui 
pakenčiamas ir masažuojant 
jis turi lengvėti, o ne didėti. 

M a s a ž o d a ž n u m a s 
įvairuoja 

Jo dažnumas įvairuoja pagal 
negerovės ypatingumą ir gydo
mosios vietos plotą. Kai kur ie ' 
masažo būdai tik po 10 seansų 
teikia tikrą masažo pajėgumą. 
Iš namų ateinantiems masa
žas teikiamas tik kaip dalis 
atsitaisymo. 

T r y n i m o (rr ict ion) 
m a s a ž a s 

Jis sukelia raumenyse ar 
sausgyslėse paraudimą, kas 
skatina gijimą. Ligonis turi 
būti patogioje padėtyje. Saus
gysles ištempiamos, o raume
nys tr inami atsipalaidavę 

Masažisto pirštai juda ka r tu 
su oda. Labai t inka minkštųjų 
audinių negerovėms gydyti. 
Trynimas turi būti pakanka
mai gilus ir platus . Minkštieji 
audiniai t r inami per skaidu
las. 

Trynimo masažo i lgumas 
aštriais atvejais t r u n k a keletą 
minučių. Chroniškos nege
rovės atveju toks,* vis gilė
jant is , masažas gali t ruk t i 15-
20 minučių. 

Šaltinis: D.Placzek, M.D. 
„Orthopedic Physical Therapy 
Secrets", 2001. 

ALMOS A D A M K I E N Ė S 
F O N D O STOVYKLA 

S E R G A N T I E M S VAIKAMS 

Bronchine a s tma sergantys 
Almos Adamkienės fondo glo
bojamų kaimo mokyklų vaikai 
turės galimybę dvi dienas pra
leisti Abromiškių sanatorijoje 
Trakų rajone. Stovyklą-mo-
kyklą jiems čia rengia Lietu
vos alergiškų vaikų klubų 
sąjunga ir Almos Adamkienės 
labdaros bei paramos fondas. 

Stovyklą remia viena pa
grindinių Almos Adamkienės 
fondo akcijų pagalbininkė far
macijos įmonė „GlaxoSmith-
Knne". . 

Bronchine as tma sergan
tiems vaikams labai reikalin
gos žinios apie j ų ligą, patar i 
mai, kaip ją nugalėt i , gali
mybė pabūti su likimo drau
gais, patirt i naujų įspūdžių, — 
sakė Lietuvos alergiškų vaikų 
klubų sąjungos prezidentė 
doc. Jolanta Kudzytė. Pasak 
doc. J.Kudzytės, visa ta i vai
ka i ir ras Abromiškėse j iems 
organizuojamoje stovykloje. 

Į stovyklą pakviesti bron
chine as tma sergantys vaikai 
iš 17 Lietuvos kaimo mokyklų. 
Stovykla veiks rugpjūčio 21-22 
d. Atidarant ją, dalyvaus Al
ma Adamkienė, vaikų gydyto
jai. 

Į stovyklos programą į trauk
tos astmos kontrolės pamokos, 
vaikams bus surengta ekskur
sija po apylinkes, vaikų teat ro 
spektaklis, vyks pramoginės 
televizijos laidos va ikams fil
mavimas. (Elta) 

SIŪLOMA 
PASITIKRINTI D Ė L ŽIV 

VIRUSO 

Iki rugsėjo 15 dienos 
Klaipėdoje vyks akcija, kurios 
metu septyniose miesto gydy
mo įstaigose bus galima ano
nimiškai ir nemokamai pasi
tikrinti kraują dėl ŽIV ir 
hepatito C. 

Jau daugiau nei 36 mln. 
žmonių XXI amžių sutiko, 
būdami ŽrV infekuoti a r ser
gantys AIDS. Nuo epidemijos 
pradžios 1980 metais pasau
lyje 17 mln. žmonių mirė nuo 
AIDS, skelbia oficialioji s ta t is
tika. Lietuvos AIDS centro 
specialistai baiminasi , kad 
kintantis virusas gali i ššaukt i 
ŽIV epidemijos protrūkį ir čia. 
Kad būtų galima įvertinti ir 
prognozuoti galimos epidemi
jos paplitimą, nuo rugpjūčio 6 
iki rugsėjo 15 dienos Klai
pėdoje ir organizuojama akci
ja, per kurią bus galima ano
nimiškai pasit ikrinti kraują 
dėl ŽIV ir hepati to C. 

Pasitikrinti ir pasikonsul
tuoti galima anonimiškai ir 
nemokamai Priklausomybes 
ligų centre bei šio centro ano
niminiuose konsultaciniuose 
kabinetuose, Klaipėdos mies
to. Jūrininkų bei Senamiesčio 
pirmines sveikatos priežiūros 
centruose, taip pat Odos bei 
venerinių ligų centre. 'Kltru 

DRAUGAS 

KAD ŽINOTUME APIE NEŽINOMUS 

Dr. Viktoras Meižis, Sveikatos apsaufos ministerijos Užsienio ir Europos integracijos skyriaus direktorius, se
suo Dora Zapf, Salvatorian Missions, paskyrusios labdaros Lietuvai, vedėja, dr. Kirstukas, Palangos ligoninės 
direktorius, Viligaile Lendraitienė. LML administratore, Daina Rudaitienė, LML baliaus lėšų telkinio vadovė, 
Irena Birukaite, Palangos globos namų direktorė. Ramutė Rikienė, vyr. slaugytoja, ir dvi globos namų gyvento
jos. P r a n ė s Šlut ienės nuotr. 

Lietuvos dukterų draugijos 
pirmininkę, kad ligoninėje la
bai reikėtų trijų indų plovimo 
mašinų. Lietuvos Dukterys 
sutiko ir greitu laiku mašinos 
bus ligoninėje pastatytos. 
Lithuanian Mercy Lift nuper
ka dalį reikalingų TB vaistų, 
tas taip pat sutaupo pinigų. 
Dr. Globytė kreipiasi į Lietu
vos firmas, prašydama para
mos. Prie remonto darbų prisi
deda ligoninės darbuotojai, su 
jų pagalba darbai atliekami 
greičiau. Ligoninėje matyti , 
kad darbuotojai dirba kar tu ir 
stengiasi kuo daugiau patys 
gerinti ligoninės padėtį, j ie ne
laukia ir daug nesitiki iš 
valdžios. Sunku dr. Globytei 
prisipažinti, kad pagalbos dar 
vis reikia. Ji laukia tos dienos, 
kai jie galės kitiems padėti. 

Dvi skirtingos įstaigos — dvi 
darbščios, jautrios moterys, 
atiduodančios savo širdį ligo
niams. Aplankius ir pamačius 
sunkiai dirbančius, sunku ne
padėti. 

Bus daugiau 

S p a u d a galinga ir turi daug 
įtakos mūsų gyvenime. Kas 
dieną per televiziją, radiją ir 
laikraščius gird:.me apie 
įvairius įvykius ir a ts i t ikimus. 
Spauda nuteikia žmones po
zityviai ar negatyviai. Deja, 
sensacijos ir negatyvios žinios 
p r i t r auk ia daugiau klausy
tojų, skaitytojų. Tas vyksta vi
same pasaulyje, geros žinios 
neuž tek t ina i pasiekia skaity
tojus. Vienuolika metų, kai 
a p l a n k a u Lietuvą, vis pana
šūs k laus imai : „Kas blogai? Ar 
ga l ima pasi t ikėt i gydytojais ir 
ligoninių darbuotojais? Ar 
jūsų L i thuan ian Mercy Lift 
s iuntos t ikra i pasiekia ligo
nius?" Sugrįžus iš Lietuvos, 
n u t a r i a u parašyt i apie tuos, 
kur ie sunkiai dirba, kur ių 
pas tangos y ra nežinomos, ku
rių meilė jų ligoniams ir tėvy
nei n ė r a žinoma. Kas metai 
t u r iu progos aplankyti nema
žai ligoninių, slaugos ligoninių 
ir senelių namų. Važinėju po 
visą Lietuvą, l ankau dides
nius miestus ir kaimelius, 
š i a m k a r t u i noriu papasakoti 
apie gerus darbus , kuriuos at
lieka dr. Marija Mickūnienė, 
Žemaičių Kalvarijos senelių 
n a m ų vedėja, ir dr. Vita Glo
bytė, Šiaulių Tuberkuliozės ir 
plaučių ligų ligoninės vyr. gy
dytoja. 

Atvyks tan t į Žemaičių Kal
variją, iš Žemaičių plento ma
tyti gražioji bažnyčia ir kal
vos. Senelių namai yra prie 
bažnyčios. Du maži seni pas
ta ta i apgyvendina 14 senelių 
— 13 moterų ir 1 vyrą. Sene
lių amž iaus vidurkis 90 metų. 
Dr. Marijos Mickūnienės švel
n u m a s tuoj pat pasirodo, lan
k a n t senelius. Močiutės apsi
kab ina dr. Mickūnienę ir pra
deda pasakot i apie kasdienius 
re ika lus . Dr. Marija atidžiai 
k lauso , glostydama močiutės 
ranką . J e i nebūtų dr. Mic
kūn ienės , seneliai neturėtų 
k u r gyventi . Dauguma buvo 
pal ikt i šeimų, viena net buvo 
u ž r a k i n t a tvar te , badaujanti . 
•Pasta ta i , kuriuose gyvena se
nel ia i , buvo apleisti, niekas 
juose nebegyveno, reikėjo 
d a u g remonto. Dirbdama 
miestelyje gydytoja, dr. Mic
kūn ienė matė , kad reikia kur 
nors senelius, kuriais niekas 
nes i rūpina , apgyvendinti. Su 
savo darbščiu vyru jie pa
siryžo įsteigti globos namus. 
Pasisekė gauti pas ta tus ir pa
tys pradėjo namelius remon
tuot i . Nors pasta ta i seni, vi
duje švaru, šilta, šeimyniška 
nuota ika . Prie darbų priside
da dukte rys ir žentai. Kas 
nuostabiausia , kad Mickūnai 
paliko Vilnių ir apsigyveno 
Žemaičių Kalvarijoje. 

L i thuan ian Mercy Lift 
a ts iųs tos higienos priemonės 
ir vaistai sumažina išlaidas. 
A. a. Venos Laurait ienės atmi
nimui aukos buvo panaudoja
mos pristatyti du kambarius 
prie namelių ir nupirktas au
tobusiukas . Mašina naudoja

ma nuvežti senelius į ligoninę, 
aplankyti sergančius kaimuo
se ir atsivežti sergančius ar 
prekes į namelius. Aiškiai ma
tyti, kad namelių gyventojai 
patenkinti pas dr. Mickū
nienę. Netrūksta norinčių ap
sigyventi nameliuose, tik vie
tų nėra. 

Dr. Vita Globytė, Šiaulių 
Tuberkuliozės ir plaučių ligų 
ligoninės vyriausia gydytoja 
— puikios administratorės pa
vyzdys. J i su savo entuzias
tingų moterų štabu vadovauja 
120 lovų ligoninei. Dr. Globytė 
nedejuoja, kad viskas blogai, j i 
ieško ir randa būdų padėti 
sergantiesiems tuberkulioze. 
Ligoninėje remontai vis vyks
ta, du aukštai beveik sutvar
kyti, trečias dar nepradėtas. 
Vaikučiai guli naujose lovose, 
kurias nupirko Čikagos Lietu
vos Dukterų draugija. Žaidi
mų kambarys buvo įsteigtas 
St. Petersburg, Floridos, Lie
tuvos Dukterų. Po šių metų 
viešnagės sugrįžusi kreipiausi 
į Joaną Krutulienę, Čikagos Viligaile Lendrai t i enė 

AKIŲ ALERGIJA IR UŽTERŠTUMAS 
Paskutiniaisiais dešimtme

čiais vis opesne problema tam
pa aplinkos užterštumas. 
Didžiausiu kalt ininku laiko
mas nuolat didėjantis auto
mobilių skaičius. Ištyrus auto
mobilių teršalų poveikį žmo
gaus organizmo apsauginiams 
mechanizmams, nustatytas 
tiesioginis ryšys t a rp aplinkos 
užterštumo masto ir alergiškų 
asmenų skaičiaus. Alergija pa
prastai pasireiškia odos, kvė
pavimo takų, akių alerginėmis 
reakcijomis a r būdingais aler
giniais simptomais. J i gali 
apimti tik kai kuriuos organus 
ar sritis arba visą organizmą. 

Kas b ū d i n g a akiu 
alergijai? 

Akių vokai ir junginė greitai 
reaguoja į alergeną ir dažnai 
pasireiškia alerginis vokų pa-
burkimas, junginės alerginis 
uždegimas — alerginis kon-
junktyvitas. Alerginį konjunk-
tyvitą galima vadinti alergine 
reakcija, kurios metu gamina
mi specifiniai antikūniai aler
genui. Alergenas veikia aša
rose esančius mastocitus, pas
tarieji aktyvina uždegimo me
diatorius. Svarbiausi uždegi
mo mediatoriai — histaminas, 
prostaglandinai — vėliau su
kelia būdingus akių alergijos 
simptomus: niežėjimą, parau
dimą, ašarojimą ir t.t. 

Kas gali sukel t i akių 
alergiją? 

Akių alergiją gali sukelti tie
siogiai į akį patekę akių lašai 
a r tepalai, pakartotinis ar net 
ilgalaikis vaistų vartojimas. 
Kontaktinių lęšių tirpalai ar 
patys kontaktiniai lęšiai taip 
pat gali sukelti alerginį kon-
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junktyvitą. Aplinkos ore esan
tys alergenai — augalų žieda
dulkės, namų dulkės, gyvūnų 
pūkai , automobilių teršalai, 
tabako dūmai, kosmetikos 
priemonės — labai dažnai su
kelia akių alergines reakcijas. 

Kokie būdingi a k i ų 
alergijos požymiai? 

Svarbiausias alerginio kon-
junktyvito simptomas yra 
akių niežėjimas. Kartu akys 
parausta , ašaroja, a ts i randa 
deginimo jausmas, paburksta 
vokai. Akių alergiją gali lydėti 
kitos alerginės organizmo re
akcijos ir pasireikšti staiga, 
pvz., kar tu su alergine sloga 
augalų žydėjimo metu (sezoni
nis alerginis konjunktyvitas) 
arba su odos alergijos požy
miais. 

Kas būdinga lėt inei ak ių 
alergijai? 

Lėtinis alerginis konjunkty
vitas yra nesezoninis ir pasi
reiškia keletą kartų per metus 
paūmėjusiais alergijos simpto
mais. J į dažnai sukelia namų 
dulkės, kai kurie maisto pro
duktai, kosmetikos priemonės, 
aplinkos teršalai (pvz., auto
mobilių išmetamose dujose 
esančios medžiagos prilimpa 
prie akių ašarų plėvelės ir su
kelia lėtinį alerginį konjunk-
tyvitą). Lėtinei akių alergijai 
būdingas mažesnis uždegi
mas. Pacientus vargina nedi
delis akių paraudimas, degini
mas, niežėjimas. Akys tampa 
jautr ios šviesai. 

Ar ašarų t rūkumas 
sudaro sąlygas ak ių 
alergijai ats irast i? 

Lėtinė akių alergija ir ašarų 
t rūkumas yra susiję, jų simp

tomai labai panašūs , todėl 
juos netgi sunku atskirti. 
Akių sausumas dažnai lydi 
akių alergiją, todėl gydant 
vieną ligą, reikia nepamiršti ir 
kitos. 

Ar vaikai d a ž n i a u serga 
alerginiu konjunktyv i tu 

nei suaugusiej i? 

Vaikai ir j aun i asmenys yra 
daug jautresni visiems alerge
nams, todėl ir akių alergija 
jiems pasitaiko daug dažniau. 

Kaip n u s t a t o m a s 
alerginis konjunktyvi tas? 

Paprastai akių alergiją nus
tatyti nėra sudėtinga. Diagno
zei patvirtinti t ir iamos jungi
nių nuograndos, at l iekamas 
kraujo tyrimas. Eozinofilai — 
tai baltųjų kraujo ląstelių 
rūšis. J ie visada lydi alergines 
reakcijas ir būna junginių 
nuograndose. Alergologijos ka
binetuose atl iekami specialūs 
testai odos alergenams nusta
tyti. 

Kaip g y d o m a akių 
alergija? 

Aišku, svarbiausia reikia pa
naikinti alergeną, kuris sukė
lė alergiją. Jeigu lašinote ko
kių nors akių lašų, reikia jų 
nebevartoti. Je igu nešiojate 
kontaktinius lęšius, reikia 
šiuo metu jų nenešioti, o už
sidėti akinius. Akių alergijos 
simptomai gali praeiti savai
me. Staiga atsiradusios aler
ginės reakcijos metu akių 
niežėjimą ir paraudimą labai 
palengvina šalti akių kompre
sai. Tačiau kai akių alergija 
yra lėtinė, pvz., nulemta ap
linkos užteršimo, j i vis pasi
kartoja. Todėl neretai reika
lingas specifinis gydymas, 
kurį jums paskirs akių gydyto
jas. Paprastai skiriama spe
cialių akių lašų nuo alergijos. 
Populiarūs tokie akių lašai, 
kurie veikia ir akių uždegimo 
simptomus, ir alergines reak
cijas. Gliukokortikoidų lašai 
(deksametazono, prednizolo
no) paprastai vartojami esant 
sunkioms alerginėms reakci
joms. Šie lašai taip pat gali 
turėti šalutinių poveikių, todėl 
nepatart ina jų vartoti ilgiau 
nei 2 savaites. 

„Sveikas žmogus", 2001 m. balandis 

ŽUVIS LABAI 
NAUDINGA ŠIRDŽIAI 

Šiandien pasaulyje žmonės 
daugiausia serga ir daugiau
sia miršta nuo širdies ir krau
jagyslių ligų (2000 m. Pasau
linės Sveikatos Organizacijos 
duomenimis, jos sudaro 30,3 
proc. visų mirties priežasčių), 
ypač nuo išeminės širdies li
gos. Amerikos medikų asocia-

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centefIofsur9efyandbfeasthMltr1.cofn 

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

Lietuviams sutvarkys darios už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 S t . O a k . L a w n . I L 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

•H 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory H 1 B . I L 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. MJD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame Betuvrtk* 
6918 W. Archer Ava. SU. 5 ir 6 

Chicaao,lL 60836 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal auaftartma. 

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

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Š u t e 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

cijos žurnalas paskelbė nau
jausius pranešimus apie kelis 
rizikos faktorius, kuriuos, 
kaip spėjama, gali lemti mity
ba. Net keturiolika metų vals
tybiniu mastu vykdyto tyrimo 
metu buvo stebimos 79,839 
moterys, jų mitybos ir gyven
senos įpročiai. Paaiškėjo, kad 
mažesnė tikimybė susirgti 
išemine širdies ligą yra toms 
moterims, kurios žuvies valgd 
bent du ir daugiau kartų per 
savaitę. Taigi žuvies mėgėjos 
gali tikėtis naujų širdies prie
puolių beveik du kartus re
čiau. Tačiau, anot tyrinėtojų, 
tai nereiškia, kad reikia valgy
ti tik žuvį ir kad to pakaks no* 
rint būti sveikam. 

http://www.centefIofsur9efyandbfeasthMltr1.cofn
http://St.Oak.Lawn.IL
http://H1b.IL


EUROPOJE ŽMONIŲ 
JUDĖeJIMAS VIS DAR VYKSTA 

E. RINGUS 

Sovietų Sąjungai sugriuvus 
ir respublikoms atgavus ne
priklausomybe, gyventojų 
kraustymasis vėl atgijo. į savo 
gimtines iš įvairių sovietijos 
kampų didesniu spartumu 
pradėjo grįžti išvežtieji ar 
savanoriai, apsigyvenę kitose 
respublikose. Visų pirma į Ru
sija grįžo Maskvos aparatči-
kai, vadovavę įvairiose res
publikose. Juos sekė mažesni, 
o vėliau tie, kurie nenorėjo 
prisitaikyti prie naujų sąlygų 
ir mokytis vietinių kalbų. 
Maskvos šaltiniai skelbia, kad 
per paskutinius dešimt metų 
iš vadinamo „artimo užsie
nio" kraštų į Rusiją grįžo 10 
milijonų. Putin vyriausybė 
bando apskaičiuoti, kiek dar 
jų tautiečių gyvena buvusiose 
respublikose, bando ginti jų 
interesus ir jų pagalba įtakoti 
vietines vyriausybes. 

Po dešimties metų, gyven
tojų judėjimui nusistovėjus, 
visos buvusios sovietinės res
publikos nutarė suskaičiuoti 
savo gyventojus. Didžiausią 
susirūpinimą savo piliečių 
skaičiumi rodo pati Rusija, 
valdanti šeštadalį planetos 
su tik 140 milijonų gyventojų. 
Rusįjos demografijos biuras 
kasmet skelbia pesimistiškas 
naujienas: rusų skaičius ma
žėja, ir ne tik Rusijoje, bet jų 
vadinamame „artimame už
sienyje". Iš buvusių respub
likų į Rusiją grįžo 10 mln. ir, 
jeigu Rusijoje sąlygos būtų 
geresnės, dauguma užsiliku
sių galbūt sugrįžtų. 

Demografinis biuras patei
kia tokius duomenis. Pačioje 
Rusijos Federalinėje Respub
likoje šiuo metu priskaičiuo
jama apie 118 mln. gyvento
jų, rusai sudaro 82.3 proc. Šią 
statistiką komentuojant, pa
stebima, kad visose „etninėse 
srityse" rusų skaičius nuolatos 
mažėja, o vietinių didėja, taip 
kad: Dagestane rusų mažu
ma nukrito iki 6 proc., Ingu-
šetijoje iki 0.3 proc., Čečėni
joje dar žemiau. Nors pasaulio 
žiniasklaidoje apie Čečėniją 
skelbiama, kad dabar mažiau 
kovų šiame drąsiame krašte, 
jos vyksta kasdien ir galo 
nematyti. Maskvai sunku ras
ti bendradarbių, o vietiniai ka
riai smarkiai baudžia savus 
išdavikus. 

Po dešimties metų neprik
lausomo gyvenimo visos buvu
sios respublikos bando nu
statyti gyventojų skaičių ir jų 
etninę pusiausvyrą. Rusams 
rūpi jų tautiečių likimas, pa
dėtis, skaičius ir judėjimo 
kryptis. Maskvos demografi
nis biuras numato, kad, jeigu 
sąlygos nepasikeis, buvusio
se respublikose rusų skaičius, 

ypač Vidurinėje Azijoje, priar
tės iki nulio. 

Pagal pateiktus duomenis, 
Lietuvoje rasta 3.5 mln. gy
ventojų. Tame skaičiuje lietu
viais užsirašė 81.6 proc., o ru
sais — 280,000. Per paskuti
nius 10 metų rusų skaičius 
čia sumažėjo tik 5,000. 

Latvijoje registruota 2.3 
mln. gyentojų. Rusais užsirašė 
699,500 arba 29.4 proc. Per 
paskutinius 10 metų rusų 
skaičius nukrito 4.6 proc. 
Biuras pastebi, kad Latvijoje 
yra didžiausias mišrių šei
mų skaičius. 

Estijoje užregistruota 1.3 
mln. Rusų mažumą sudaro 
25.6 proc. Per dešimt metų 
nepriklausomo gyvenimo ru
sų skaičius nukrito iš 350,000 
iki 320,000. 

Daug liūdnesnės žinios atei
na iš mūsų kito kaimyno — 
Baltarusijos. Ši Stalino sukur
ta respublika po kelių aud
ringų metų, po kelių val
džių, išsirinko psichiškai ne
pastovų, buvusį kolchozo va
dovą A. Lukašenką. Per savo 
prezidentavimo laikotarpį Lu
kašenka yra pirmasis, nuta
ręs panaikinti Bialoviežoje 
pasirašytą istorinį aktą, griau
nantį Sovietų Sąjungą ir skel
biantį Rusiją, Ukrainą bei 
Baltarusiją nepriklausomomis 
valstybėmis. Už mėnesio Bal
tarusijoje įvyks prezidenti
niai rinkimai. Apie juos Va
karų spaudoje rašoma ne
daug, nes galimybių, kad bus 
išrinktas opozicijos kandida
tas, nedaug. Dabartinis prezi
dentas jau paskelbė, kad val
džios jis niekam neatiduos, 
netgi jeigu prieitų iki pilieti
nio karo. 

Nepaisant, kad Baltarusijoje 
gudais užsirašė 8.1 mln., o 
rūsiais 1.2 mln. Lukašenka 
sugebėjo tapti prezidentu, su
kurti diktatūrinį režimą ir no
ri grąžinti Baltarusiją į Mask
vos glėbį. Šie rinkimai nu
lems krašto likimą, o Lietu
vai gali suteikti nemalonu
mų. Gudų spaudoje ne taip 
retai pasitaiko pretenzijų į 
lietuviškus simbolius ir netgi 
Vilnių. 

Iki perestroikos Kazachsta
ne vietiniai gyventojai sudarė 
mažumą. Vyravo atvežti ru
sai ir kitos tautos, ištremtos 
beveik iš visų sovietijos kam
pų. Jų tarpe daugiausia uk
rainiečių ir vokiečių. Atgavus 
nepriklausomybę, į Ukrainą 
grįžo 5 mln., į Vokietiją, po 
300 metų, grįžo 2 mln. Ka
zachų kalba padaryta valsty
binė, o rašyba, kaip ir kitose 
Vidurinės Azijos šalyse, pa
keista į lotynų raidyną. Dau
giausia rusų tebegyvena Uk-

JAV LB Vidurio vakarų apygardos gegužinėje, vykusioje rugpjūčio 12 d. Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. Iš 
kaires: LR garbes gen. konsulas Vaclovas Kleiza. Ra.mond Celetti. Asta Kleiziene. JAV ; 
John Tefft. Vid. vakarų apygardos pirm. Birutė A. Vindašiene Kil 
Giedrius Apuokas. Bronius Nainys. 

ambasadorius Lietuvai 
Vindašiene. Edita Apuokiene, LR gen. konsulas Čikagoje 

Vytauto Jasihevičiaus nuotrauka. 

BUS KEIČIAMA TELEFONŲ 
NUMERACIJOS SISTEMA 

Nuo šių metų rugsėjo 1 die
nos bus pradėta keisti Lietu
vos Respublikoje šiuo metu 
galiojanti telefono ryšio nu
meracijos sistema. Fiksuoto 
telefono ryšio paslaugoms 
teikti skirti telefono ryšio nu
meriai bus visiškai pakeisti 
iki 2002 m. gruodžio 31 d. 
Judriojo radijo ryšio paslau
goms teikti skirti telefono 
ryšio numeriai bus visiškai 
pakeisti iki 2003 m. kovo 1 d. 

Ryšių reguliavimo tarnyba 
patvirtino Nacionalinio telefo
no ryšio numeracijos plano 
įdiegimo bendruosius princi
pus bei grafiką. Jis yra priva
lomas visiems Lietuvos Respub
likos telekomunikacijų ope
ratoriams ir telekomunikacijų 
paslaugų teikėjams. 

Naujasis tarptautinis telefo
no ryšio numeris pailgės vienu 
skaitmeniu ir bus 11 skait
menų ilgio: trijų skaitmenų 
šalies kodas 370 ir aštuonių 
skaitmenų nacionalinis reikš
minis numeris. 

Nacionalinio telefono ryšio 
numeracijos plano įdiegimo 
bendrieji principai bei tvarka 
nustato, kad iki bendro tarp
miestinio prefikso 0 įvedimo 
dienos tarpmiestinis prefiksas 
yra 8. Naujasis tarpmiestinis 
prefiksas 0 galės būti įvestas 
tik tada, kai bus uždaryti se-

rainoje — 9 mln., Kazachsta
ne 4.4 mln., Uzbekistane 1.2 
mln.; mažiausiai liko Inguše-
tijoje, Čečėnijoje ir Armėnijo
je. 

Po 10 metų nepriklausomo 
gyvenimo gyventojų skaičius 
sumažėjo beveik visose Euro
pos respublikose. Del sunkių 
ekonominių sąlygų migracija 
vėl padidėjo į Vakarų Europą 
ir Ameriką. 

nieji pagalbos telefonai 01, 02, 
03 ir 04. Naujasis bendras pa
galbos telefonas 112, pakei
siantis šiuo metu galiojančius 
senuosius pagalbos telefonus 
01, 02, 03 ir 04, bus diegiamas 
atskiru grafiku. 

Tarptautinis prefiksas iki 
2003 metų sausio 1 dienos liks 
810, o po šios datos visuose 
telekomunikacijų tinkluose 
bus įvestas vienas tarptauti
nis prefiksas 00. Judriojo radi
jo ryšio tinkluose tarptautinis 
prefiksas gali būti „+". Apie 
pasikeitusius numerius Nacio
nalinio numeracijos plano die
gimo metu telekomunikacijų 
operatoriai privalės informuo
ti paslaugų vartotojus viešai 
skelbiamu nemokamu tinklo 
informacinės tarnybos telefo
nu, taip pat viešai skelbti in
formaciją apie keičiamus nu
merius per visuomenės infor
mavimo priemones. 
- Ryšių tarnyba pateikė kelis 
telefono ryšio numerių keiti
mo pavyzdžius. Jeigu Vilniaus 
miesto AB ^Lietuvos teleko-
mas" abonento senasis telefo
no ryšio numeris yra 334455 
(tarpmiestinio skambučio at
veju 8 22 334455, tarptautinis 
numeris yra 370 2 334455), tai 
po numerio pakeitimo Vil
niaus miesto abonento nume
ris bus 2334455 (tarpmiestinio 
skambučio atveju iki vienodo 
tarpmiestinio prefikso 0 įve
dimo — 8 5 2334455, po vieno
do tarpmiestinio prefikso 0 
įvedimo — 0 5 2334455, tarp
tautinis numerio formatas bus 
370 5 2334455). Jeigu Vil
niaus miesto AB „Lietuvos te-
lekomas" abonento senasis te
lefono ryšio numeris praside
da 2 ir yra 223344 (tarpmiesti
nio skambučio atveju 8 22 
223344, tarptautinis numerio 

formatas yra 370 2 223344), 
tai po numerio pakeitimo Vil
niaus miesto abonento nume
ris bus 2123344 (tarpmiestinio 
skambučio atveju iki vienodo 
tarpmiestinio prefikso 0 įve
dimo kurį laiką bus 8 5 
2123344, po vienodo tarpmies
tinio prefikso 0 įvedimo — 0 5 
2123344, tarptautinis nume
rio formatas bus 370 5 
2123344). 

Jeigu UAB „Omnitel" abo
nento senasis telefono ryšio 
numeris yra 8 298 22334, 
tarptautinis numerio formatas 
yra 370 98 22334# tai po nu
merio pakeitimo UAB „Omni-
tel" abonento telefono ryšio 
numeris iki vienodo tarpmies
tinio prefikso 0 įvedimo bus 8 
698 22334, po vienodo tarp
miestinio prefikso 0 įvedimo 
— 0 698 22334 (tarptautinis 
numerio formatas bus 370 698 
22334). 

Jeigu UAB „Bitė GSM" abo
nento senasis telefono ryšio 
numeris yra 8 299 22334 
(tarptautinis numerio formatas 
yra 370 99 22334), tai po nu
merio pakeitimo UAB JBitė 
GSM" abonento telefono ryšio 
numeris iki vienodo tarpmies
tinio prefikso 0 įvedimo bus 8 
699 22334, po vienodo tarp
miestinio prefikso 0 įvedimo 
— 0 699 22334 (tarptautinis 
numerio formatas bus 370 699 
22334). 

Jeigu UAB.„Tele2" abonento 
senasis telefono ryšio numeris 
yra 8 284 22334, tarptautinis 
numerio formatas yra 370 84 
22334, tai po numerio pakeiti
mo UAB „Tele2" abonento te
lefono ryšio numeris iki vieno
do tarpmiestinio prefikso 0 
įvedimo bus 8 684 22334, po 
vienodo tarpmiestinio prefikso 
0 įvedimo — 0 684 22334 
(tarptautinis numerio forma
tas bus 370 684 22334). (Elta) 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 21 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Ko ieškome, tai ir 
atrandame 

Nežinia, net kaip pavadinti 
tuos malonius vasariškus, 
įvairių organizacijų ir kitų 
visuomeninių vienetų ruošia
mus, šurmulius, dėl kurių 
datų kartais gerokai pasi
varžoma, o jų kvietimais mir
gėte mirga lietuviškos spau
dos puslapiai. Va, kad ir 
„Drauge" kiekvieno mėnesio 
pradžioje skelbiamame rengi
nių kalendoriuje, tų vasaros 
renginių — kaip grybų lietin
gą vasarą: tik rinkis, daly
vauk ir mėgaukis. 

Ruošti bet ką vasarą po at
viru dangumi yra beveik rizi
kinga — gal lis, gal bus audra 
arba tokie karščiai, kad „ku
gelį šeimininkės galės tiesiai 
ant cementinių šaligatvių 
kepti, nereikės nei orkaitės..." 
Bet visgi žmonės rizikuoja. O 
kaip kitaip? Jeigu tuos kelis 
mėnesius neužimsi svarbiais 
darbais savo organizacijos ar 
sambūrio narių, iki rudens jie 
gali išsiskirstyti kaip tos pa
tarlės „Samuolio bitės". Be to, 
tai neblogas būdas papildyti 
iždą, nes šventėse paprastai 
visi darbai atliekami savano
rių rankomis — kainuoja tik 
„žaliavos". 

Bet atsiranda nenumatyta 
problema: kaip tokius susi
būrimus pavadinti? Labai jau 
prigijęs „gegužinės" vardas, 
tad jį dažniausiai žmonės ir 
vartoja. Antra vertus, šiek 
tiek nelogiškai skamba, kai 
liepą, rugpjūtį ar rugsėjį 
ruošiama „gegužinė" (juk, ro
dos, tas vardas tik gegužės 
mėnesio pobūviams tinka), juo 
labiau, kai' „atsargesni" ruo
šėjai sumano savo švente 
ruošti ne lauke, o kažkur 
salėje. „Gegužinė" salėje? Tai 
kažkaip nesiderina... 

Visgi ir „Draugas" įprastų 
tradicijų neatsisako: kasmet, 
dažniausiai rugpjūčio mėnesį, 
suruošia vasaros švente. Ne
reikia mums toli patogios vie
tos šventei ieškoti — tėvų ma
rijonų dosnumo dėka, čia pat, 
prie dienraščio pastato, yra 
pavėsingas, žalias, eglių, pu
šų ir lapuočių medžių šešė
liais nuklostytas, plotas, ga
lintis sutalpinti nemažai sve
čių. Ir kaip gera, kad, ypač 
pastaraisiais dvejais metais, 
jis buvo sausakimšai pripildy
tas šaunia, triukšminga, jau
natviška, lietuviška publika! 

Tai vis neseniai atvykę 
mūsų tautiečiai, mielai atsi
lankantys į „Draugo" vasaros 
šventes, atsivežantys savo 
vaikus, kuriems mūsų admi
nistracija ir darbščioji dien
raščio leidėjų valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė, parū

pina įvairių pramogų, o vyres
niesiems — muzikos, užkan
džių, skysto atsigaivinimo. 
sveikatos patikrinimų, meni
nę programą ir daug kitokių 
priedų, kad susirinkusieji bū
tų patenkinti, kad išsivežtų 
gerus įspūdžius apie vienin
telį lietuvišką dienraštį, lei
džiamą už Lietuvos ribų. 

Čia ir norisi ypač gerą žodį 
pasakyti apie mūsų naujaku
rius tautiečius. Tai iš esmes 
lietuvybės šiame krašte išli
kimo laidas. Tik pasidairy
kime aplinkui: antrosios ban
gos imigratų gretas veikiai 
retina laikas, apkraudamas jų 
belinkstančius pečius senat
vės negaliomis. Ir matai, kaip 
jie byra iš mūsų tarpo, tary
tum sausas smėlis iš nesanda
riai užgniaužtos saujos. Jie 
savo misiją jau atliko — visas 
jėgas, visą gyvenimą atidavė 
šeimai, visuomeninei veiklai, 
tolimos, prarastos, bet nuolat 
pasilgstamos, tėvynes labui. 
Galbūt jiems laikas pailsėti, 
pasidžiaugti, kad tėvynė lais
va. Tik ne visi ir ta prabanga 
gali pasimėgauti — organiza
cijose, veiklos baruose lieka 
didelės spragos, jeigu jie nu
sprendžia „savanaudiškai pa-
pensininkauti". Tad ir vėl įsi
jungia į darbus. Ir nenuosta
bu, jeigu skaudžiai atsidūsta: 
„O kas bus, kai mes visiškai 
nepajėgsime?" 

Išeitis vis tik yra. Jeigu at
kreipsime dėmesį į naujausią 
imigrantų bangą, ateitis neat
rodys tokia beviltiška. Tiesa, 
gal jie tą visuomeninę veiklą 
kiek kitaip supranta, - gal jų 
pažiūros ir skiriasi, bet tai 
kas? Juk vadinamosios antro
sios bangos pažiūros ir veiklos 
metodai labai skyrėsi ankstes
niųjų imigrantų, kuriuos, at
vykusieji iš pabėgėlių sto
vyklų Vokietijoje, rado šiame 
krašte. O vis dėlto, čia veikė 
lietuviškos mokyklos, klestėjo 
parapijos, žydėti žydėjo orga
nizacijų, sambūrių, draugijų 
veikla. Tik kažkodėl anuome
tiniai „naujieji imigrantai" 
buvo įsitikinę, kad jie gali ge
riau, kad į tą veiklą įsijungti 
jiems neįmanoma. 

Dabar užsienio lietuvių is
torija vėl kartojasi. Galbūt ji 
taip kartosis — ir tuo būdu at
sinaujins — amžinai, kol tik 
svetimuose kraštuose gyvens 
mūsų tautiečiai. Nebijokime 
pasikeitimų, nebijokime, kad 
kažkas kažką kitaip nori da
ryti. Ieškokime savuosiuose. 
kas yra gera, neskubėdami su 
kritika ar papeikimais. Pa
prastai, ko ieškome, tą ir 
atrandame... 

• 

• 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 

Nr.l© 
Aš mėginau ką 

nors apie tai sužinoti, bet nieko nepatyriau. Mat tas 
profesorius, kuria gyvenęs kaip emigrantas Švedijoje, 
jau buvo miręs. Kitas žmogus, į kurį a i buvau kreipu
sis liuo reikalu, vienas lietuvis kunigas, manė, kad jie 
ii tikrųjų galėjo boti pavogti. Taigi man liko tik žinia, 
kad mano pastabos kažkieno buvo panaudotos. 

Pb Lietuvos išsilaisvinimo 1990 metais a i vėl susi
siekiau su ponia Kačinskiene. Štai ką ji man parašė. 

Kai jie grįžo i i Sibiro, po kelerių metų jos vyras mi
rė. Vėliau ji vėl buvo tardoma. Nors jau buvo atli
kusi savo penkerių metų bausmę, bet kadangi ji visą 
laiką neigė, kad ji buvo turėjusi kokius nors ryšius su 
partizanais, tai ji buvo dar kartą paimta į KGB reples. 
Man buvo ii galvos išėję, ką tik ji ir a i žinojom, mūsų at
siminimų dainelė, kurią a i tada visą laiką tralialiuo-
davau, kad a i ją paminėjau savo rašinyje. Ir mano 
laiškus perimdavo NKVD. Poniai Kačinskienei buvo 
griežtai pasakyta nepalaikyti ryšių su Vakarais. O ji 
išsigandusi mano adresą slapstė vis kitoje vietoje ir 
pagaliau jį prarado. Tik po išsilaisvinimo vėl sužinojo 
mano adresą ii vienos lietuvio gydytojo dukters, su 

kuria aš buvau susidraugavusi, ir dabar vėl laiškai 
skraido šen ir ten. 

O Girdava? Prieš daug metų buvo tik svajonė senąją 
gimtinę dar kartą pamatyti, ir mano mokyklos draugė 
vis sakydavo: „Anemarija, mes vis tiek kada nors ten 
nuvažiuosime". O aš sau mąstydavau: „Svajok tu sau, 
o aš niekad nenoriu pakliūti dar kartą ten, kur ru
sai..." 

— Bet juk ir ten dabar kitaip. 
Dabar aš ten buvau kartu su ja jau trečią kartą. 

Kartu važiavo ir kitos Girdavietės: tai Brigita Trene-
pohl, kuri kaip ir aš kilusi iš to paties Ilgojo namo. 

Mūsų gimtinė dabar jau beveik mirusi. Kas nebuvo 
sunaikinta karo, viskas jau žlugo. Rusai, kurie dabar 
ten gyvena, sutinka mus draugiškai, globoja mus, nors 
ir patys vos galą su galu suduria. Šie žmonės praeities 
nekaltina, jie nori taikos, kaip ir mes. Taip ir aš vis 
prisimenu tuos sunkius laikus, bet be neapykantos. .Vš 
manau, kad praeities kalčių skaičiavimą reikia' 
baigti. Jei aš dabar savo praeitį pasakoju, tai tik norė
dama, kad ano laiko daugiau nebūtų ir jis būtų už
mirštas. 

Mano istorija 
Aš, Anemarija Bobeth, gimusi 1935 m. Girdavoje. 

Mano tėvai buvo Hermanas Bobethas ir Šarlotė Bo-
bethienė, gimimo Kommnik. 

Aš turėjau seserį ir du brolius: Renata, gimusi 1938 
m., Hansas — 1940 m. Ir Joachimas, gimęs 1941 me
tais. 

Mano seneliai Bobetai ir mano senelis Komnikas 
taip pat gyveno Girdavoje. Seneliai Bobetai Bažnyčios 
gatvėje (Kirchenstrasse), o senelis Komnikas tame pa
čiame, kaip ir mes, Ilgajame name Naujojo Kaimo gat
vėje (Neuendorfer Strasse). Senelė Komnikienė buvo 
jau labai seniai mirusi. Aš esu gimusi Kanalo gatvėje, 
kai aš ėjau trečius metus, mano tėvai persikėlė į Nau
jojo kaimo gatvės Ilgąjį Namą, pažymėtą 12 numeriu. 
Tas namas buvo tiesiai prieš didžiuosius kapinių var
tus. Namas tebestovi ir šiandien, bet kapinių jau nėra. 
Mano tėvas dirbo apskrities taupomojoje kasoje Girda
voje. Tai buvo saulėta vaikystė, kurią sudrumstė pik
tojo karo siaubas. 

Aš eidavau kiekvieną dieną tėvo parsivesti pietų. 
Beveik visada aš bėgdavau tiesiai be gatvių kryžkelių. 
Tik Kalno gatve, kurios kampe aš turėdavau laukti 
tėvo. Ten buvo maisto prekių parduotuvė, o joje ir aš 
kartais šio to nusipirkdavau. 

Paskui tėvas buvo pašauktas į kariuomenę ir namo 
grįždavo tik per atostogas. O išlydėdami visuomet at
sisveikindavome su gausiomis ašaromis. Ir vis dėlto 
tada aš dar visai nesupratau, kodėl mes verkiame. 
Kad vieną dieną jis gali visai nebegrįžti, tada a i dar 
nepagalvodavau. Mes tada dar nejautėme, kad gali 
būti karas. 

Aš nebeprisimenu, kada tai atsitiko, kai mūsų mo
kykla buvo paversta ligonine. Stogas buvo nudažytas 
baltai ir tik viduryje buvo paliktas raudonų čerpių 
kryžius. Tai buvo Raudonojo Kryžiaus ženklas. Dabar 
mūsų mokykla įsikūrė keliuose pastatuose prie Tur

gaus aikštės. Tai buvusių dabar tuščių parduotuvių 
patalpos, kurių apatinių aukštų languose puikavosi 
išpuoštų lėlių vitrinos. 

Mano motina, kuri jau anksčiau išgabeno vaikus, 
taip pat ir visas šeimas iš Berlyno, dabar buvo užsi
ėmusi jau kaip Raudonojo kryžiaus sesuo ar sanitarė, 
o gal gydytoja, aš to nežinojau. Mes gyvenome kaip tik 
netoli mokyklos. 

Tada naktimis prasidėjo lėktuvų aliarmai (antsk
rydžiai). Mus pakeldavo iš miego ir vesdavo į rūsį. Kai 
ką prisimenu dar ir šiandien. Savotiškai skambėjo, kai 
rūsyje zyzdavo išgąsdinti uodai. Visada. Tą zyzimą rū
syje a i dar atsimenu ir šiandien, kai tik kur nors 
išgirstu uodą. 

Kartais kapinėse, kuriose ligi tol buvo laisvas plotas, 
buvo laidojami kareiviai. Laidojimas buvo palydimas 
šūvių. Tai gąsdindavo, mes ištempdavome ausis. Iš 
kur tuos kritusius atveždavo, aš ligšiol nežinau. Ar kai 
kuriuos ii ligoninės, ar gal iš vis artėjančio fronto. 
Kaskart vis daugiau baltų kryžių. Medinių. 1943 metų 
vasaros pabaigoje du šimtai metrų nuo mūsų namo 
nukrito lėktuvas. Jame žuvo šeši kareiviai. Ir jie buvo 
ten palaidoti... Manau, kad jie turėjo boti palaidoti 
savo gimtosiose vietose. Buvo padaryta išimtis: tarp 
žuvusiųjų buvo vienas kilmingas bajoras, ir jis buvo 
išvežtas laidoti į savo gimtinę. Mes, mokiniai, turėjo
me kapus prižiūrėti, kai kurie jų buvo skirti vienam, 
kituose palaidota po kelis ar keliolika... 

Tai buvo tikriausiai 1944 metų rugpjūtį ar rugsėjį 
(Bus daugiau» 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

GEROJI IŠBANDYMŲ NAUJIENA 
20 e i l i n i s s e k m a d i e n i s 

Šio sekmadienio skaitiniuo
se iš pažiūros nelengva įžvelg
ti „Gerąją Naujieną". Skaito
me, kaip Jeremijas buvo įmes
tas į šulinį, kur įklimpo į 
dumblą ir kone mirė iš bado. 
„Laiške žydams" girdime įspė
jimą, jog mums dar „neteko 
priešintis iki kraujo, grumian
tis su nuodėme". Pa ts Jėzus 
Evangelijoje sako atėjęs nešti 
„ne ramybes, o nesantarvės". 
Panagrinėkime šiuos skaiti
nius iš eilės, kad geriau su
prastume, ką jais mums bylo
ja Viešpats. 

Jeremijas iš tikrųjų niekad 
nebuvo populiarus, nes kalbė
jo tiesą ir skelbė apie Judo 
pasmerkimą. Babiloniečiai bu
vo kur kas galingesni. Vienin
telė galimybė kažkaip išlikti 
buvo pasiduoti. Jeremijas nuo
lat kalbėjo savo tautai apie 
pasidavimą, tačiau dėl to buvo 
kaltinamas neištikimybe. Ka
ralius leido didžiūnams pa
sielgti su Jeremiju pagal tau
toje vyravusias nuotaikas. 
Įleidę pranašą į vandens tal
pyklą jie tikėjosi jį perauk-
lėsią. Žydų didžiūnai norėjo 
išgirsti iš pranašo ne Dievo 
valią, bet tai, kas patiktų 
jiems. Jeremijas nebuvo mazo-
chistas. Jis anaiptol nesi
džiaugė jam tenkančiais iš
bandymais, ir tai liudija jo 
skundas (plg. J e r 15, 10-18). 
Jeremijas taip pat nenorėjo, 
kad per jo pranašystes jo ša
liai būtų skelbiamas pasmer
kimas. Tačiau Dievas leido tai 
dėl žmonių netikėjimo. Tai 
buvo Jeremijui skirtasis Dievo 
žodis, ir šis žodis buvo kaip 
ugnis, liepsnojanti jo širdyje, 
kurios pranašas neįstengė nu
slopinti (plg. Jer 20, 7-9). 

Ar Jeremijas sulaukė savo 
vilčių išsipildymo? Daugeliui 
žmonių -svajonių išsipildymas 
reiškia paviršinių troškimų 
patenkinimą ar elgesį, atitin
kantį norus. Šia prasme Jere
mijo troškimai nebuvo paten
kinti. Tačiau galiausiai jis 
buvo apdovanotas pilnatve to
kiu apstumu, apie kurį sie
kiantieji trumpalaikio pasi
tenkinimo negali nė svajoti. 
„Prieš tave jie kovos, bet tavęs 
neįveiks, nes aš esu su tavimi, 
kad tave išgelbėčiau" (Jer 1, 
19). Nuostabiausia Jeremijo 
pranašystė yra pats jo gyveni
mas. Krikščioniškoji tradicija 
šio išjuokto ir persekioto pra
našo gyvenime įžvelgė pra
našystę apie Jėzaus likimą. 

Skaitinyje iš „Laiško žy
dams" kalbama apie priešini
mąsi iki kraujo išliejimo. Laiš
ko autorius kreipiasi į krikš
čionis, išgyvenančius tikėjimo 
krizę. Persekiojimų ar nera
mumų laikotarpiu ats iranda 
pagunda dezertyruoti. Anks
tesniame skyriuje laiško auto
rius vardijo daugybę tikėjimo 
pirmtakų, pradėdamas nuo 
Abelio. Jie visi kentėjo dėl 
savo tikėjimo. Šis „liudytojų 
debesis" supa šiandienos 
krikščionis kaip galinga atmi
nimo nuoroda, raginanti iš
tverti tikėjime. „Laiško žy
dams" autorius nurodo mums 
Jėzų. kuris „nepaisydamas gė
dos, iškentėjo kryžių". Kryžius 
atvedė jį į šlovę, todėl „esame 
kviečiami žvelgti į savo tikėji-
mo vadovą ir ištobulintoja 
Jėzų". Kitais žodžiais tariant, 
tarime siekti gilios asmenines 
bendrystės su tuo, kuris teikia 
pilnatvę ir rodo, kas yra tikro
ji pilnatvė. 

Jei priimame šią tikrąją pil
natvę ir Jėzaus siūlomą kelią, 
susiduriame su opozicija. Apie 
Šias priešybes Jėzus ir kalba Sv Onos bažnyčia Vilniuje 

Evangelijos skaitinyje. Jėzaus 
žodžiai, jog j is atėjo atnešti ne 
santarvės, reiškia, jog jo atė
jimas neišvengiamai sukels 
skaldymąsi. Jėzaus siūlomas 
kelias priimtinas ne visiems. 
Kai kurie aktyviai priešinasi 
Jėzaus tiesai, ir tai veda į ski
limą. 

Jėzus kalbą apie slėpiningą 
ugnį, kuri apimtų visą žemę: 
„Aš atėjau įžiebti žemėje ug
nies ir taip norėčiau, kad ji 
jau liepsnotų!" Biblijoje dažnai 
aptinkame liepsnos įvaizdį. 
Jis vartojamas įvairiomis 
prasmėmis. Jėzus čia nekalba 
apie niokojančią ugnį, reiš
kiančią Dievo bausmę. Kitoje 
vietoje evangelistas Lukas 
perteikia Jėzaus atsakymą Jo
nui ir Jokūbui, kai šie norėjo 
liepti „ugniai kristi iš dan
gaus" ir sunaikinti nesvetingą 
kaimą. Jėzus sudraudė juos 
sakydamas: „Nežinote, kokios 
dvasios esate. Žmogaus Sūnus 
atėjo ne pražudyti žmonių gy
vybių, o gelbėti" (LK 9, 55-56). 
Jėzaus minima ugnis yra ta 
pati, kurią j au t ė krūtinėse de
gant Emauso mokiniai: „Ar 
mūsų širdys nebuvo užside
gusios, kai j is kelyje mums 
kalbėjo ir a tvėrė Raštų pras
mę?" (Lk 24, 32). Dievas yra 
ugnis. Jo žodis — . „ryjanti 
liepsna". Jonas Krikštytojas 
pristatė Jėzų sakydamas, jog 
j i s a i krikštys j u s Šventąja 
Dvasia ir ugnimi" (Mt 32, 11). 
Jėzus atėjo a tneš t i Sekminių 
ugnies. 

Galima suprast i , kokiu ne
kantrumu dega Jėzus , laukda
mas šios Sekminių ugnies: 
„taip nerimstu, kol tai išsi
pildys". Prieš Ugnies krikštą 
turi eiti kraujo kr ikštas , kurį 
Jėzus gaus an t kryžiaus. Jėzui 
žengiant keliu į Jeruzalę , šis 
baisus nerimas vis auga ir 
Getsemanėje išsilieja prakaito 
ir kraujo lašais (plg. Lk 22, 
44). Jėzaus agonija prasidėjo 
dar prieš jo išdavimą. Sekmi
nių ugnis iš t rykšta iš kančios 
kraujo. Tikrieji Jėzaus moki
niai dega dievišku nekantru
mu atiduoti savo kraują. 

Kristus, būdamas / o m u s ir 
nuolankios širdies", išprovo
kuoja skaldymąsi, primygtinai 
reikalaudamas pasirinkti. Iš 
esmės kiekviena tikra meilė 
reikalauja pasirinkti: kažką 
aukoti a r kažko atsisakyti. 

Sve. M. Marijos paveikslas Pivašiūnų bažnyčioje. 
Skomantės Morkūnienės Elta) nuotr. 

PIVAŠIŪNUOSE — DIDIEJI ŽOLINĖS 
ATLAIDAI 

Sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 
nedideliame Pivašiūnų mies
telyje Alytaus rajone prasidėjo 
didieji Švenčiausiosios Mer
geles Marijos Dangun Ėmimo 
atlaidai — Žolinė. Jų pradžios 
mišios Pivašiūnų bažnyčioje 
vyko šeštadienio vakarą. 

Per visą atlaidų oktavą 
mišios buvo aukotos 10, 12 ir 
18 vai. Kiekvieną dieną buvo 
meldžiamasi vis kita intencija 
— už šeimas ir parapijas, už 

Meilė Kristaus rankose tampa 
pavojingu ginklu. Per visą 
Bažnyčios istoriją Jėzus tęsia 
šį skaldymo darbą. J i s atima 
iš žemiškųjų tėvų ir motinų jų 
geriausius vaikus ir pasikvie
čia juos į savo tarnybą. Žmo
nių kartose Kristus kėlė ir 
kels entuziazmą, abejingumą 
ar panieką. 

Geroji Naujiena yra visų šio 
sekmadienio skaitinių prielai
da. Dievas myli mus išganinga 
meile, pasiekiančia kulmina
ciją Jėzuje Kristuje. Priimda
mi šią meilę, pasieksime pil
natvę, pranokstančią išbandy
mų bei kentėjimų auką. 

Bažnyčios žinios, 2001 m., 
Nr. 13-14 

Vladimiro Gulovičiaus (Elta) nuotr 

dvasininkus ir vienuolius bei 
pašaukimus į dvasinį luomą, 
už katalikiškų organizacijų 
darbuotojus, už mokytojus ir 
moksleivius, už tėvynę. 

Rugpjūčio 12-oji paskelbta 
Pivašiūnų parapijos diena. 
Kaip sakė Pivašiūnų klebonas 
Vincas Baublys, sekmadienį 
pirmosios atlaidų dienos 
iškilmėse dalyvavo Kaišia
dorių vyskupas Juozapas Ma
tulaitis, buvo teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas , gie
dojo Vilniaus arkikatedros 
choras. 

Pivašiūnų bažnyčia nuo 
seno garsėja stebuklinguoju 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos paveikslu ir Žolinės atlai
dais. 1988 metais paveikslas 
buvo karūnuotas popiežiaus 
Jono Pauliaus II dovanotomis 
karūnomis, suteikiant Piva
šiūnų Dievo Motinai Nuliūdu
siųjų paguodos titulą. Prašyti 
malonių prie stebuklingojo 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos paveikslo per atlaidus čia 
susirenka labai daug žmonių, 
kai kurie maldininkai — pa
vieniui ar grupėmis — pagal 
seną tradiciją į Pivašiūnus 
eina pėsčiomis. 

Žolinės atlaidai Pivašiū
nuose t runka iki rugpjūčio 18-
osios. Pagrindinę atlaidų 
dieną — rugpjūčio 15-ąją, kuri 
yra paskelbta ir Valstybės 
švente, buvo meldžiamasi už 
žemdirbius, prašant Vieš
paties palaimos jų išaugintam 
derliui. Buvo šventinami žoly
nai. (Elta) 

ŠV. ONOS BAŽNYČIAI 
— 500 METŲ 

500 metų jubiliejaus sulau
kusios gotikinės šv. Onos baž
nyčios istorija atsispindi dvie
jose sostinėje veikiančiose pa
rodose. 

Proginė fotodokumentinė 
paroda atidaryta Lietuvos 
mokslų akademijos bibliote
koje, o Bernardinų bažnyčioje, 
su kuria Šv.Onos bažnyčia 
sudaro darnų architektūrinį 
ansamblį, veikia ekspozicija 
„Šv. Onos bažnyčios plytos, 
brėžiniai, dokumentai". 

Šventos Onos bažnyčia Vil
niuje pastatyta apie 1495-
1501 metus. Remiantis 
1501m. gegužės 22 d. popie
žiaus Aleksandro VI privilegi
ja, Šv. Onos bažnyčios įkūri
mo data laikomi būtent šie 
metai. Popiežiaus privilegijoje 

ka ip bažnyčios fundatorius 
min imas Lietuvos didysis ku
nigaikšt is Aleksandras. Po 
1564 m. gaisro bažnyčia a ts ta
ty ta Lvovo arkivyskupo Dimi-
t ro Solikovskio, Vilniaus vai
vados Mikalojaus Radvilos ir 
kardinolo Jurgio Radvilos lė
šomis ir iš naujo pašvent inta 
1581 m. Nuo tada bažnyčios 
išorė beveik nepasikeitė. 

Jubiliejinėje parodoje Ber
nard inų bažnyčioje eksponuo
jamos originalių Šv. Onos 
bažnyčios statybai naudotų 
plytų pavyzdžiai, kurių esama 
ne t 33 skirtingų formų: kar
nizų ir kontraforsų plytos, 
kra iginės glazūruotos čerpės, 
pagamintos bernardinų ordino 
plytinėse Voclaveke ir Panevė
žiuke. Eksponuojami ir foto
grafuoti gotikinių plytų profi
lių pavyzdžiai iš Mokslų aka
demijos bibliotekos fondų. 
Taip pa t parodoje galima pa
maty t i detal ius 1795 ir 1847 
metų bernardinų vienuolyno 
žemės valdų ir statinių pla
n u s ir piešinius, 1902 ir 1904 
meta i s a t l iktų Šv. Onos baž
nyčios remontų nuot raukas ir 
juos vykdžiusio laikinojo ko
mite to a taskai tą . 

Šv. Onos bažnyčia 1999 me
ta is į rašy ta į Lietuvos Respub
likos nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą ir Vyriau
sybės nu t a r imu 2000 m. pas
ke lb ta kul tūros paminklu. 

Liepos 29 d. vyko Šv. Onos 
bažnyčios 500 metų jubilie
j a u s at laidai . Jubiliejines šv. 
Mišias šioje bažnyčioje aukojo 
Jo Eminencija kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. Istorio
grafinę paskai tą apie Vilniaus 
šv. Onos bažnyčią skai tė vys
kupas Jonas Boruta, SJ . 

(ELTA) 

J U N G T I N Ė S 
METODISTŲ BAŽNYČIOS 

V Y S K U P U VIZITAS 

Kauno arkivyskupijos ku
rijoje arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius priėmė su drau
gišku vizitu apsilankiusius, 
Jung t inės metodistų bažny
čios vyskupus iš įvairių pasau
lio šalių — Norvegijos, Fili
pinų, Liberijos bei Nebraskos 
ir Texas valstijų (JAV). Susiti
kime ta ip pa t dalyvavo Lietu
vos jungt inės metodistų baž
nyčios super in tendentas kuni
gas Davidas Markay. 

Metodistų bažnyčia yra vie
n a krikščioniškos protes tantų 
bažnyčios atšakų, tur in t i seną 
istoriją. Svečiai, kaip informa
vo Kauno arkivyskupijos ku
rijos ats tovas spaudai , padė
kojo arkivyskupui S. Tamke-
vičiui už ištikimo krikščio
niško tikėjimo pavyzdį ir už jo, 
ka ip Romos Katalikų Bažny
čios arkivyskupo, ta rnys tę 
Kaune . J ie ta ip pa t papasako
jo apie Jungt inės metodistų 
bažnyčios veiklą pasaulyje bei 
Lietuvoje, ku r jie įsikūrė XX 
a. pradžioje. 

Susit ikimo metu labai pri
t a r t a Popiežiškosios krikščio
nių vienybės tarybos pirmi
ninko kardinolo Edvardo Ka-
sidžio (Edward Cassidy) min
t ims , išsakytoms prieš dvi sa
vai tes Brighton (Anglija) pa
saulinio metodistų susirinki
mo metu. J i s kalbėjo, jog 
Evangelijos skelbimas būtų 
t ikresnis ir st ipresnis, j e i 
m u s maty tų iš tikrųjų taikiai 
su tar iančius vieni su ki tais — 
t ik rus brolius ir seseris, suvie
ny tus Kr is taus meilėje". 

Susit ikimo pabaigoje arki
vyskupas S.Tamkevičius pa
kvietė svečius į kurijos ko
plytėlę, ku r visi drauge 
meldėsi vieni už ki tus ir už 
krikščionių vienybę „Tėve mū
sų" malda. (Elta) 

N A U J A BAŽNYČIA 

Sekmadienį, rugpjūčio 12 
dieną, tikinčiųjų maldai iškil
mingai atvėrė duris nauja 
Pasvalio rajono Gružių para-

I i KTi W± 
P a s l a u g o s N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu g/eitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Otf Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 VV. 79 St 

Tel. 773-582-0183: 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir • 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

I e š k o d a r b o 

Moteris, turinti virėjo meistro 
vardą, dirbusi gamybos vadove ir 

mokanti ruošti banketus, ieško 
darbo. Turi „žalią kortelę". 

Tel. 773-376-6435. Skambinti 
nuo 6 v.v., kviesti Elvyrą. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
0ffC.(773)22»-mi 

HOME (701) 42S-71S0 
M0ML r773) SSM2M 

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

Siūlo d a r b ą 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Window YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Englisb. 
LA. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Įvairus 
• • • • • • • • • • • • • • • B 

Domo ir Ados Andriuskų 
sūnaus Rkhard Andriuškos 

vadovaujama muzikantų 
ketveriukė 2001 m. rugpjūčio 1 
d. išleido Pop Ruck CD albumą 
„Pete" pavadinimu, kurį išleido 
Warner Bros, Inc. Amerikoje ji 

galima įsigyti kiekvienoje 
muzikos parduotuvėje. 

Kaina $8. Ši grupė 
2001 m. rugpjūčio 23 d. gros 
Čikagoje, House of Bluese. 
Lietuvius kviečiame atvykti! 

• 
• 

pijos bažnyčia. 
Prieš penkerius metus sude

gus mediniam Gružių bažny
čios pastatui , tikintiesiems be
liko tenkintis senosios mokyk
los pastate įrengta ankšta lai
kinąja koplyčia ir svajoti apie 
naujus maldos namus. 

Svajonės ėmė pildytis pernai 
vasarą, kai žmonės pamatė 
besikeičiančius didžiulio ap
leisto kul tūros namų pastato 
kontūrus. Po kurio laiko iškilo 
30-ties metrų aukščio būsi
mos bažnyčios bokštas. 

Perstačius nykstantį žemės 
ūkio bendrovei priklausiusį 
kultūros namų pastatą, Gra
žiai vėl turi bažnyčią. (Elta) 

P l u n g ė 

• Birželio 9 d. Plungėje paš
ventinti parapijos senelių glo
bos namai . Prieš pašventini
mo ceremoniją iš Telšių atvy

kę vyskupai Antanas Vaičius 
ir Jonas Kauneckas bažnyčioje 
aukojo šv. Mišias ir dideliam 
paauglių būriui suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Para
pijos senelių globos namai 
įrengti prie pat bažnyčios. J ų 
įkūrimo iniciatyvos ėmėsi 
Plungės dekanato dekanas, 
Plungės klebonas Donatas 
Stulpinas. Senelių globos na
mams įrengti prireikė keMrių, 
metų. Prie globos namų 
įrengimo darbų prisidėjo ge
radariai iš Vokietijos ir Olan
dijos, Plungės ir Harbeko Ro-
tary klubai, Plungės rajono 
savivaldybė. Šia proga žodį 
tarė buvęs Plungės meras 
Aleksandras Lukas ir dabarti
nis meras Vytautas Jonutis, 
Plungės katalikiškosios mo
kyklos direktorė Vida Turs
kytė, senelių globos namų ve* 
deja Bronislova VarkalienA, 
kiti iškilmių dalyviai. 

Kryžius prie Svč. M. Marijos Gimimo !i.:/.inci<» Marciiiftle Parke 
F.dvardo Šulaičio nuotrauka. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

NETERŠKIME APLINKOS 

Rugpjūčio 1 d. „Draugo" 
pirmame puslapyje įdėta ži
nutė, kaip JAV Taikos korpu
so savanorė, prieš išvykdama 
į JAV, surengusi asmeninių 
daiktų išpardavimą, tokiu 
būdu „nutarusi atsikratyti 
nereikalingų daiktų". Nejaugi 
moteris, už menką atlyginimą 
dirbusi keletą metų rajono 
savivaldybės verslo konsul
tante, turėjo veltui dar ir sa
vo turtą išdalinti? Čia gal ir 
buvo jos geriausia konsulta
cija: jei gali už nominalią 
kainą ką perleisti savo arti
mui, visiems iš to tik geriau. 
Juk sąvartynai, kokioj šaly 
jie bebūtų, aplinkos nepuošia 
ir niekam garbės nedaro. 
Turtingoj Amerikoj yra daug 
nepasiturinčių žmonių, kurie 
tokiais (vadinamais „garažo") 
išpardavimais dažnai pasi
naudoja. 

Neseniai per Inernet Book-
store Amazon. com ieškojome 
vienos knygos. Esant laidai iš
parduotai, gavome per tą patį 
internetą naudotų knygų ad
resą, iš kur mums už 3.35 
dol. atsiuntė geram stovyje, 
kietais viršeliais įrištą, nori
mą knygą su maloniu priera
šu: „Dear Theresa, this is a 
first printing, first edition. 
Enjoy!" Vartoto daikto parda
vime, naudojant pažangią 
kompiuterinę technologiją, 
pasirinktas dargi toks drau
giškas santykis su pirkėju. 
Tikrai nebūtų buvę nei gu
driau, nei maloniau šią knygą 
atrasti „atsikratytų nereika
lingų daiktų" šiukšlyne. 

Faus tas Strol ia 
Oak Forest, IL 

KAI IŠTIESIA PAGALBOS 
RANKĄ 

Lietuvos sutrikusio intelek
to žmonių globos bendrija 
„Viltis", Alytaus padalinys, 
nuoširdžiai dėkoja Čikagos 
labdaros fondui Lithuania 
Mercy Lift už higieninių 
priemonių siuntą, ir džiaugia
si, kad yra žmonių, kuriems 

rūpi kiti ir kurie pasiruošę 
padėti, vedini savo širdies ge
rumo, tiems, kuriems reikia 
pagalbos. Kiekvieno ištiesta 
pagalbos ranka stiprina tar
pusavio supratimą ir palaiko 
viltį. 

Bendrijos „Viltis" Alytaus 
padalinio neįgaliųjų vardu 
nuoširdžiai dėkojame ir iš vi
sos širdies linkime Jums stip
rybės, geros sveikatos, kilnių 
darbų, dvasios ramybės. Pa
laimos Jums ir Jūsų šei
moms. 

Marija Laurinavičienė, 
Bendrijos „Viltis" Alytaus 

padalinio pirmininkė 

AR LAZDA NETURI 
DVIEJŲ GALŲ? 

Skaitant Irenos Gasperavi-
čiūtės rašinį „Draugo" dien
raštyje — „Nesibaigia Lenki
jos lietuvių bėdos", gaunasi 
vaizdas, kad lenkai nenori pa
tenkinti teisingų lietuvių rei
kalavimų dėl mokyklų lietu
vių kalba. 

Skaitant Lietuvoje išeinan
čius lietuvių laikraščių pra
nešimus, kuriuose rašoma 
apie lenkų reikalavimus jų 
mokykloms Vilniaus krašte, 
pastebimi jų norai sulenkinti 
visus tos srities gyventojus. 
Lietuviškos mokyklos, moki
niai, mokytojai yra tiesiog te
rorizuojami. 

Mūsų vyriausybės nariai ve
da pokalbius su lenkų vy
riausybės įstaigomis, norėda
mi gauti užtarimą priėmimui 
į NATO. Geriausias užtarėjas 
tegali būti tik Amerikos aukš
tieji vyriausybės nariai, į 
juos turime ir kreiptis. Lie
tuvos vyriausybės nariai su
tinka su visais lenkų reika
lavimais, palikdami savo tau
tiečius Dievo valiai — lenkų 
užmačioms. Gal lenkai siekia 
naujos, „Liublino unijos"? Ko
dėl nesikalbama kaip lygus 
su lygiu? 

Lietuviai turi aiškiai pasa
kyti: „Ačiū jums už paramą, 
bet mes ginsime savo tautie
čius nuo sulenkinimo. Mes 
leisime jūsų mokykloms veik-

Kaip gera gauti dovanų ii Amerikos' Pranės Slutienės nuotraukas. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpji'io 21 d., antradienis 

O ką daugiau beveikti, kai lauke temperatūra „flirtuoja" su 100 laipsnių F9 V. Gulevičiaus (Elta) nuotr. 

ti, jeigu nedarysite sunkumų 
lietuviškoms mokykloms". 

Lietuviai gerai pažįsta len
kų kėslus. Ne veltui lietuviai 
savanoriai ir partizanai guldė 
savo galvas, kad Lietuva būtų 
laisva. Pagarba Suvalkų 
krašto Lietuvių Bendruome
nei, jos pirmininkei Irenai 
Gasperavičiūtei už ryžtą ko
voti dėl teisių turėti lietu
viškas mokyklas ir iškelti įsi
kūrusius lenkų pasieniečius. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

PAREMKIME 
LIETUVOS ŠAULIUS 

Jau 3 metai Lietuvos Šau
lių sąjungos štabe (Laisvės 
ai. 34., Kaunas) įsteigtas ir 
veikia muziejus, kurio eks
ponatai byloja apie Šaulių są
jungos įkūrimą, tarpukario 
Lietuvos šaulių veikimą, or
ganizacijos atkūrimą ir veiklą 
išeivijoje ir Lietuvoje, Lietu
vos kariuomenę, kitas valsty
bines struktūras ir įvairias or
ganizacijas. Trys metai per 
trumpas laikotarpis, kad su
kaupti reikiamą kiekį ekspo
zicijų atnaujinimui ir archy
vui, todėl, kaip Šaulių sąjun
gos atkūrėjas ir vienas iš mu
ziejaus steigėjų, kreipiuosi į 
jus, didžiai gerbiami tautie
čiai, su prašymu. Jeigu turite 
norą paremti Šaulių muziejų 
ir turite daiktų — nuotraukų, 
knygų, spaudos leidinių, pa
žymėjimų, paveikslų, atributi
kos ženklų, apdovanojimų ir 
kt., susijusių su Šaulių sąjun
ga, kariuomene, policija, ug
niagesiais, jaunalietuviais, 
skautais ir kitomis organi
zacijomis, padovanokite juos 
Šaulių sąjungos muziejui ir 

jie muziejuje a t ras deramą 
vietą. 

Taip pat Lietuvos šaulius 
galite paremti jūsų nenaudo
jamais kompiuteriais, spaus
dintuvais, dauginimo ir kita 
technika. 

Lietuvos šaulių indėlis Lie
tuvos gyvenimui su kiekvie
na diena yra vis svaresnis. 
Savo parama prisidėsite prie 
pagrindinių Lietuvos šaulių 
tikslų — Lietuvos nepriklau
somybės stiprinimo ir gilinimo, 
tautos gerovės ugdymo ir jau
nimo patriotinio auklėjimo 
įgyvendinimo. 

Stasys Ignatavičius 
(laikinai) Chicago, IL 

PADAUGĖJO 
SAUGOTINU VIETŲ 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas, pasiūlius Kul

tūros paveldo centrui ir prita
rus Valstybinei paminklo
saugos komisijai, 21 objektu 
papildė Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros verty
bių registro įvykių ir mitologi
nių vietų sąrašus. Tarp trijų 
įrašytų įvykių vietų yra vada
vietė Radviliškio rajono Mė-
naičių kaime, kurioje 1949 
metų vasario 2 dieną įvyko vi
sos Lietuvos partizanų apy
gardų atstovų suvažiavimas ir 
buvo įkurtas Lietuvos Laisvos 
Kovos sąjūdis. 

J mitologinių vietų Sąrašą 
įrašyta aštuoniolika objektų, 
turinčių istorinę-mitologinę 
vertę. Tarp jų — Tiltalia-
miškio kalnas Rokiškio rajono 
Bradesių kaime, Verdenės 
šaltinis Radviliškio rajono 
Verdulių kaime bei Kelmės ra
jono Budriūnų kaime esantis 
akmuo su dubeniu. <ELTA> 

A. t A. 
DANGUOLEI MARCINKUTEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame gilią 
užuojautą jos motinai MATILDAI MARCINKIENEI, 
nepailstančiai ALTo veikėjai, ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Tarybos centro valdyba 

A. f A. 
BRONEI ŠVIPIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris RAMINTĄ ir 
DAIVĄ bei kitus artimuosius. 

Marija Macevičienė 

Narimantas, Vita ir Izolda 

«. S T A * AUJAMCC 

. 

JT 
Chicago 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

Frotn Chicago we offer dafly servtee to Vilnius 
wtth a hasste free conncction through our 
Copenhagen AJrport. And when retuming, you 
can enjoy šame day travd via Copenhagen back 
to Chicago. 

Flnd out kist how easy we can make your 
next trio to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travei with SAS, you can earn mlleage credlt 
wtth United's Mlleage Pkis* or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

For Information on spedai fares and 
schedules contact ycur Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavlan.net 

If s Scandinavian 

A. t A. 
ATKOCAITIS ORTE MARTA 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 17 d., sulaukusi 88 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Albert su žmona Lori Atkocaitis, 

duktė Gene su vyru Vytu Vitkus ir Lucky Stewart, septyni 
anūkai ir septyni proanūkai, sesuo Lena Vaitkevičienė. 

A.a. Marta buvo žmona a.a. Izidoriaus. 
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 19 d. 

nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Lawn laidojimo namuose, 7909 State 
Rd., (5500 W) Burbank, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
rugpjūčio 20 d. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę artimieji 

Lawn Funeral Home. Tel. 708-636-2320. 

A t A . 
VITALIS UMBRASAS 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 18 d., sulaukęs 75 metų. 
Gyveno Bear, Delaware. Gimė Lietuvoje, Kaune. 

Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Modesta, duktė Silvija Pipiras, 

duktė Regina Hardy, sūnus Edmundas Umbrasas su 
šeimomis, sesuo Lietuvoje ir giminės Lietuvoje bei 
Amerikoje. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 22 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos trečiadienį, rugpjūčio 22 d., 10 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte. Visi susitinka bažnyčioje. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, sūnus ir kiti giminės 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

Ilgų ateitininkiško gyvenimo metų aktyviai korp. „Gaja" 
korporantei 

A t A . 
JADVYGAI 

GINEITIENEI D.D.S. 
iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui ROMUI, 
dukroms su šeimomis ir artimiesiems. 

Med. korp. „Gaja" 

Ilgalaikiui LGS nariui 

A. t A. 
ALFREDUI ALEKNAI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DANUTEI, 
dukrai SOFIJAI, broliui dr. VITUI su žmona DALIA, 
visiems giminėms ir artimiesiems. 

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 

AtA. 
EMILIJAI BRIZGIENEI 

mirus, labai nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PETRĄ 
BRIZGI ir kartu liūdime. 

Ona Kreivėnienė ir dukros 

A. t A. 
ZITAI SIMUTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame prof. dr. LEONARDĄ 
ŠIMUTĮ, gausią jo šeimą ir artimuosius kartu liūdėdami. 

Loreta ir Henrikas Venclauskai 

A t A . 
ZITAI SIMUTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą prof. 
LEONARDĄ ŠIMUTI, Jr.. ilgametį ALTo veikėją ir 
rėmėją bei visus šeimos narius. 

Amerikos Lietuvių Tarybos centro valdyba 

• 

http://www.scandlnavlan.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

PREMIJUOTI ROMANAI „LIETUVIŲ 
BALSO" KONKURSE 

Š.m. rugpjūčio 9 d. vertini
mo komisija, susidedanti iš: 
Valentino Sventicko, Eugeni
jaus Ignatavičiaus (Lietuva), 
Vytauto Volerto (Delran, NY), 
Stasės Petersonienės ir Da
nutės Bindokienės (Čikaga) 
paskyrė tris premijas „Lietu
vių balso" ruoštame litera
tūros konkurse, pavadintame 
„Vardan nedalomos tautos". 

Komisija, perskaičius 76 
konkursui atsiųstus rank
raščius, nutarė skirti: 

pirmąją premiją — 5,000 
dol. — Jono Petraičio slapy
vardžiu pasirašytam politi

niam romanui „Neleisk mūsų 
gundyti"; 

antrąją premiją — 3,000, 
dol. — Juozo Gniuždos slapy
vardžiu pasirašytam romanui 
„Ktilka Dievo širdy"; 

trečiąją — 2,000 dol. — An
driaus Gilvydžio slapyvar
džiu pasirašytam rankraščiui 
,3rolis Vincentas". 

Tikrosios premijuotųjų ro
manų autorių pavardės bus 
paskelbtos „Lietuvių balso" 
rengiamoje premijų šventėje 
rugsėjo 23 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Premijų mecenatas 
— dr. Jonas Adomavičius. 

Il l inois lietuviai respubli
konai kviečia į savo metinę 
gegužinę, ruošiamą rugpjūčio 
26 dieną, sekmadienį, Pasau
lio lietuvių centro sodelyje. 
Pradžia - 12 vai. Bus skanūs 
lietuviški pietūs, baras su lie
tuvišku alučiu, turtingas „lai
mės šulinys", Broniaus Mūro 
muzika ir įdomūs svečiai. 
Kviečiame praleisti besibai
giančios vasaros popietę su 
savo draugais ir lietuviais res
publikonais. 

ALRKMOTERŲSĄJUNGOS 
į SUVAŽIAVIMAS 
AKLRK Moterų sąjungos su

važiavimas prasidės rugpjūčio 
23 dieną, ketvirtadienį. Court-
yacd Hotel (6610 S. Cicero 
Ave.) nuo 3 iki 5 val.p.p. vyks 
registracija, 6 val.v. - susi
pažinimo vakaras ir vaišės. 

Rugpjūčio 24 d., penktadie
nį, 8:30 val.r. Holy Redeemer 
parapijos bažnyčioje (96-tos ir 
Lawndale gatvių kampas) bus 
aukojamos šv. Mišios, po jų -
pusryčiai, o po pusryčių -
suvažiavimo atidarymas. Po 
pietų darbo sesijos vyks tos 
pačios parapijos patalpose. 

Rugpjūčio 25 d-, šeštadienį, 
bus surengta išvyka, o vakare, 
6:30 val.v., pokylis parapijos 
salėje, 9536 S. Millard. Rug
pjūčio 26 d., sekmadienį, 10:30 
val.r. šv. Mišios bus aukoja
mos Švč. Marijos Nekalto 
prasidėjimo parapijos bažny
čioje, Brighton Parke. Po Mi
šių - pusryčiai. 

Kviečiame visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pokylio 
vakarienėje. Bilietus galima 
užsisakyti skambinant Vidai 
Sakevičiūtei tel. 708-952-
0853, Mary Anna Gerčius tel. 
708-974-4407, Angelai Leš
činskienei tel. 773-582-7452. 

KAS VYKS 
STUDIJŲ SAVAITGALI 

' DAINAVOJE 
Šeštadieni, rugsėjo 1 d., 

numatytos paskaitos: Gintau
to Gaškos „Šventoji Faustina 
— Dievo gailestingumo skel
bėja Vilniuje"; Algimanto Vit
kausko „Šiuolaikinės Lietuvos 
jaunimo gyvenimo būdas ir 
problemos"; Zitos Prakapaitės 
„Medicinos etika". Vakare 
ruošiamame poezijos vakare 
bus proga išgirsti poetę Vitali
ją Bogutaitę. 

Sekmadieni, rugsėjo 2 d., 
Vincas Kolyčius kalbės apie 
„Šv. Raštas — gyvenimo ke
lias"; Kęstutis Kliorys — *Nuo-
tykiai dėstant Vytauto Didžio
jo universitete"; Pilypas Naru
tis — „ Studentų ir filisterių 
ateitininkų veikla tarpkario 
Lietuvoje". Vakare vyksian
čiame muzikos vakare išgir
site Povilą Strolią ir Dainavos 
ansamblio vyrų oktetą. 

Studijų savaitgalis prasidės 
rugpjūčio 31 ir baigsis rugsėjo 
3 d. Visi kviečiami. Rengėjai 
praneša, kad visi šeimų kam
bariai jau užimti. Yra dar ke
lios vietos studentų ir filiste
rių kambariuose. 

Kuri. Kazimieras Ambra
sas, SJ, aukos lietuviškas Mi
šias šį sekmadienį, rugpjūčio 
26 d., 12 vai. Šv. Onos bažny
čioje Beverly Shores, India
noje. Po Mišių - 1 vai. Bever
ly Shores Lituanicos Parke 
vyks vietos ir apylinkių lietu
vių metinė gegužinė. Visi 
kviečiami. 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 25 d. švenčia 94-
ąsias seserų kazimieriečių 
įkūrimo metines. Šventė pra
sidės eucharistine liturgija 
9:30 val.r. seselių kazimierie
čių motiniškojo namo koply
čioje, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago. Po to - kavutė 
ir laimėjimų traukimai. 

Pasaulio lietuviu centro 
gegužinė vyks rugsėjo 2 d., 
sekmadienį, 12 vai. centro so
delyje. Bus skanaus maisto, 
linksmos muzikos, svečius 
sups graži aplinka. Kviečiame 
apsilankyti, pabendrauti su 
draugais bei pažįstamais ir 
tuo pačiu prisidėti prie PLC 
išlaikymo. J gegužinę kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Vanda Juknaitė, Vilniaus 
Pedagoginio universiteto pro
fesorė, prozinininkė, drama
turge, „Šiaurės Atėnų" ben
dradarbė, dalyvaus 48-ajame 
„Santaros-Šviesos" suvažiavi
me ir literatūros vakare. Jos 
pagrindiniai kūriniai susilau
kė skaitytojų ir kritikų dėme
sio Lietuvoje ir išeivijoje - ro
manas „Šermenys", apysaka 
„Stiklo šalis", drama „Formu
lė". Pokalbį su autore ves prof. 
Violeta Kelertienė. 

Iš arti ir toli' 
ŠILUVOS ŠVENTĖ 

PUTNAME 
Šiluvos Marijos švente bus 

sekmadienį, rugsėjo 9 d., Ne
kaltai Pradėtos Marijos šven
tovėje, Putnam, CT. Šventei 
vadovaus naujas vienuolyno 
kapelionas kun. Tomas Kara-
nauskas. Dienos programa: 10 
v.r. - registracija, klausomos 
išpažintys. 11 vai.- šv. Mišios 
ir homilija, 12 vai. - pietūs. 
1:30 - konferencija, 2:30 - pro
cesija. 2:30 - procesija su Ro
žinio malda vienuolyno sody
boje, palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Pranešti iki rugsė
jo 4 d. telefonu 860-928-7955. 
Visi kviečiami. 

SMAGI GEGUŽINĖ 
ELIZABETH, NJ. 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija, 216 Ripley Place, 
Elizabeth, NJ, ruošia didžiulę 
metinę gegužinę sekmadienį, 
rugpjūčio 26 d. Gegužinė vyks 
nuo 12 vai iki 4 val.p.p. Bus 
įvairių skanių lietuviškų val
gių. Šoksim grojant Telšinsko 
gražiai lietuviškai muzikai. 
Kviečiami visi — dideli ir ma
ži pabūti kartu smagioje para
pijos gegužinėje. Dalyvavimo 
auka prie įėjimo 3 dol. asme
niui. Informacija kreipiantis 
į kleboniją tel. 908-352-2271. 

.Draugo" gegužinėje - mūsų jaunimai 

VISKAS KADA NORS BAIGIASI, 
PASIBAIGĖ IR „DRAUGO" GEGUŽINĖ 

Kaip kasmet vasaros gale. 
taip ir šiemet rugpjūčio 19 d. 
Tėvų marijonų vienuolyno so
delyje šurmuliavo ,.Draugo" 
gegužine. Lankytojai patyrė 
visus žadėtus malonumus ir 
patogumus: Cook County ligo
ninės gydytojai (daugiausia 
besistažuojantys lietuviai/ ir 
ištikimas ..Draugo'" draugas 
dr. Jonas Adomavičius tikrino 
visas kūno dalis, ir norinčių 
apie savo sveikatą ką nors 
sužinoti eilutė netirpo iki pat 
numatyto konsultacijoms lai
ko pabaigos. Su publika, ir 
ypač su jaunimu, bendravo 
dar vieno ..Draugo" bičiulio 
Juozo Kulio vadovaujami Či
kagos policininkai, gaisrinin
kai, vaikus džiugino raitosios 
policijos arkliai. Mažiesiems 
čia buvo tikras pramogų par
kas (didžiausią lankytojų dalį 
ir sudarė šeimos su vaikais): 
„Transpak" firmos, įsikū
rusios „Draugo" spaustuvės 
patalpose, savininko Romo 
Pukščio lėšomis pasamdytais 
poniais jie jodinėjo, klounai 
dovanojo fantastiškiausias fi
gūras, padarytas iš pripu
čiamų balionų, Kristina, Živilė 
ir Sandra Badaraites bei Aud
ra Miliūnaitė organizavo 
jiems įvairius žaidimus. O kur 
dar piešimo ant asfalto kon
kursas, kuriam vadovavo Ligi-
ja Tautkuvienė. Apie tai reik
tų papasakoti plačiau. 

Piešimo konkurse dalyvavo 
daugiau kaip 30 vaikų, kurie 
buvo padalinti į 3 amžiaus 

grupes. Premijoms 250 dol. 
(per vicedirektorę Rūtą Sta
niulienę) paskyrė First Per
sonai Bank. 

Tuo tarpu kitoje sodo pusėje 
Meno mokyklėles (vadovauja
mos Ligijos Tautkuvienės) vai
kai su savo vadovais suaugu
siems rodė meninę programą. 
Koncertavo „Tėviškės" kapela 
(vadove Stasė Jagminienė). 

Po šv. Mišių vienuolyno kop
lyčioje vidinį kiemelį okupavo 
lietuviškų valgių ragautojai, 
kuriems vaišes ruošė būrys 
šeimininkių savanorių, vado
vaujamų „Draugo" valdybos 
pirmininkės Marijos Remie-
nės. Suvalgyta 115 svarų deš
rų su kopūstais, 200 porcijų 
viščiuko ketvirčių ir 28 skar
dos kugelio. 

Nors lietus ir bandė kantry
bę, bet gegužinės dalyviai 
buvo atkaklesni ir po pietų su
laukė gero oro. Šurmuliavo 
būriai prie loterijos (jai vado
vavo Birutė Jasaitienė), kuriai 
prizus sunešė patys „Draugo" 
skaitytojai: bare lietuviškas 
alaus markes ragavo vyrai 
ūsoriai. Administracijos patal
pose „Draugo" tarnautojos, 
padedamos talkininkių skaity
tojų, prekiavo knygomis, kom
paktiniais diskais (daugiausia 
tėveliai domėjosi vaikišku re
pertuaru), registravo naujus 
skaitytojus. 

„Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis, kuris 
vadovavo gegužinės ūkiui, 
sako, kad jo tikslas buvo, jog 

Cook County ligoninės daktarui Benjamin Go (dešinoje), teikusiam pata
rimus mūsų tautiečiams, ranką spaude Šv. Kazimiero provincijos t. mari
jonų provincijolas kun Donald Petraitis. MIC. o juos su pasitenkinimu 
stebėjo didžiausias ..Draugo" talkininkas .Joe Kulys. 

Pats linksminusias dalykas - ant arkliukų' 
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iš „Draugo" gegužinės žmones 
ką nors gero parsineštų, suži
notų, išmoktų, ne tik gerai 
praleistų laiką. Tam buvo su
organizuotas ir sveikatos tik
rinimo vajus. Jo nuomone, 
žmonės turi žinoti, kad vėžys 
Amerikoje yra išgydomas, jei
gu laiku jį pastebėsi. 

V. Krumplio nuomone, 85 
proc. apsilankiusiųjų „Drau
go" gegužinėje buvo naujo
sios bangos lietuviai (iš viso, 
manoma, pro gegužinę praėjo 
apie 2000 žmonių). „Jeigu ne 
naujoji banga, kaip šiandien 
atrodytų „Draugo" gegužinė ir 
visas Čikagos lietuvių telki
nys? - jaudinasi jis. - Ir kas 
skaudžiausia, kad mano kar
tos lietuvių - čia užaugusiųjų 
- mačiau gal penkis. Nei pa
tys atėjo, nei savo vaikų at
sivedė. Jie jau atitolo nuo lie
tuviško gyvenimo". 

„Draugo" gegužinėje buvo 
matyti ir iš toliau atvykusių 
„Draugo" skaitytojų ir bendra
darbių: Vytautas Lapatinskas. 
garbės konsulas Seattle, Gar
liavos Juozo Lukšos gimnazi
jos direktorius V. Vitkauskas, 
būrelis svečių iš Indianos val
stijos bei visų Čikagos prie
miesčių. „Draugo" korespon
dentas iš Cleveland Linas 
Johansonas atvežė nuotai
kingą pasveikinimą eilėmis: 

Lietuvių sambūris „Gija" 
Karštus linkėjimus Jums 

siunčiam, 
Čikagos miestas nors 

nėra šalia, 
Mes per atstumą Jūsų 

šventę jaučiam. 
Kaip visada Tėvų marijonų 

sodelyje, didžiuliame žmonių 
sambūryje vyravo tvarka ir 
susiklausymas: kelių policija 
tvarkė mašinų stovėjimo 
aikšteles ir automobilių judė
jimą, budėjo greitoji medicinos 
pagalba (kurios paslaugų, lai
mei, neprireikė). Ir tai di
džiulis Juozo Kulio nuopelnas. 

Jaunimas linksminosi iki 
vėlumos. Šokiams grojo Ei
munto ir Virgio Švabų an
samblis. 

Didžioji Čikagos metų 
šventė - „Draugo" gegužinė 
pasibaigė. Čia susitiko seniai 
matyti draugai, užsimezgė 
naujos pažintys. 

Iš pačio ryto šv. Mišias Tėvų marijonų koplyčioje aukojo kun. Antanas 
Markus (dešinėje ir kun. Viktoras Rimšelis, MIC. E. Andrulytės nuotr. 

Ar medicininius patarimus „Draugo" vyr. redaktorei Danutei Bindokienei 
ir Draugo fcndo direktorių tarybos pirmininkui Broniui Juodeliui teikė 
dr Gediminas Balukas kairėje)? 

Puiki ini policijos išmužtnioti šunys nei kando, nei lojo. tik draugavo. 
Visos nuotraukos - Jono Kuprio 

Iki kitos vasaros Tėvų mari
jonų sodelyje, kun. Viktoro 
Rimšelio sodintų medžių 
pavėsyje! 

Audronė V. Škiudaitė 

SKulbimmi 

Buvo išbandytos popi 

• Buhalterijos/revizijos 
ištaigai Oak Lawn apylin
kėje r e i k a l i n g a s t a r n a u 
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterijos sistemos 
supratimas. Taksų pildymo 
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 
dienas savaitėje. Taksų sezonui 
pasibaigus, darbo valandos gali 
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal 
patyrimą. Tel. 706-424-4425. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


