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Žvilgsnis į krikščioniu demokratu veiklą Lietuvoje
Jonas Pabedinskas
Naujausi vaistai gydyti
migrenai; kai kurie
duomenys apie jaunimo
sveikatą ir socialinę
padėtį Lietuvoje.
2 psl.

Danutė Bindokienė
vedamajame: vykdykime
Dariaus ir Girėno
testamentą; žvilgsnis į
krikščionių demokratų
veiklą ir problemas.
3 psl.

Pašventinti nauji
Vilniaus arkikatedros
varpai; reklama kviečia
į tradicinį „Draugo”
pikniką liepos 28 d.
Čikagoje, tėvų
Marijonų sodelyje.
4 psl.

Lemonte į susitikimą su
Onos Kutkutės iš
Jurbarko sūnum Diek
Durbin atėjo ir jaunimo.
6 psl.

* Šiuo metu Ispanijoje be
sitreniruojantis visų laikų
geriausias Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis dar ne
žino ar žais kitą sezoną, ta
čiau jau dabar turi tris vilio
jančius pasiūlymus. Prie jau
anksčiau gautų pasiūlymų iš
Ispanijos Malagos „Unicaja” ir
Madrido „Real” klubų prisidė
jo labai netikėtas pasiūlymas
iš NBA čempionės Los Ange
les „Lakers” komandos. Kaip
praneša naujienų agentūra
RIA Oreanda, „Lakers” norė
tų matyti 37 metų A. Sabonį
atsarginio vidurio puolėjo po
zicijoje. Žinodamas pagrindi
nio komandos vidurio puolėjo
Shaąuille O’Neal fizines prob
lemas „Lakers” trenerių šta
bas yra priverstas ieškoti kva
lifikuoto keitimo.
* Paskelbti XIII Europos
akrobatinio
skraidymo
čempionato laisvosios progra
mos rezultatai, o lakūno Vy
tauto Lapėno skrydis buvo
įvertintas sidabro medaliu.
* Olimpinio čempiono
paskutinis metimas — si
dabrinis: Kauno S. Dariaus ir
S. Girėno sporto centro are
noje praėjusį savaitgalį vykęs
Lietuvos lengvosios atletikos
čempionatas 42 metų disko
metikui Romui Ubartui tapo
paskutinėmis varžybomis per
karjerą. R. Ubartui atsisvei
kinimas pavyko. Jis, nuskrai
dinęs diską 52 m 60 cm, nusi
leido tik varžybų nugalėtojui
Virgilijui Aleknai ir iškovojo
sidabro medalį.
(LR, Elta)

* „Lietuvos avialinijos”
per 5 mėnesius uždirbo be
veik 17 mln. litų pelno.
* Konservatoriai susirū
pino premjero pajamomis.
* Lietuva įteikė Latvijai
notą su reikalavimu nu
traukti lietuviško pieno impor
to dempingo tyrimą.
* Gedimino prospekte ar
cheologai rado daugiau se
nojo Vilniaus gyventojų kapa
viečių.

Liepos 1 d. Ateitininkų na
muose Lemonte, IL, vyko Lie
tuvos krikščionių demokratų
rėmėjų išeivijoje sambūrio

(pirm. Jonas Pabedinskas) or
ganizuotas
pokalbis
apie
krikščioniškąją demokratiją
Lietuvoje. Spausdiname Jono

Pabendinsko ten perskaitytą
pranešimą.
Nesigilinant detaliai į visų
krikščionių demokratų pasta

rojo laikotarpio veiklą, turime
vis dėlto pastebėti keletą ją
veikusių faktorių, kad supras
tume, kaip Lietuvos krikščio

JAV prezidentas: NATO privalo
plėstis

JAV pareigūnė giria
Lietuvos darbus
ruošiantis narystei
NATO
Vilnius, liepos 15 d. (BNS) —
Kaip sakė pirmadienį Prezi
dentūroje apsilankiusi JAV
Valstybės sekretoriaus padė
jėja, Valstybės departamento
Europos ir Eurazijos reikalų
biuro vadovė Elizabeth Jonės,
susitikime su prezidentu vyko
„puiki diskusija” apie Lietuvos
vaidmenį kovoje su terorizmu,
darbus ruošiantis narystei
NATO.
„Buvo daug sričių, kuriose
reikėjo dirbti, Lietuvai sie
kiant prisijungti prie NATO ir
ES. Mums labai malonu maty
ti pažangą”, sakė E. Jonės. •
Pernai rudenį Lietuva su
teikė leidimą antiteroristinėje
operacijoje dalyvaujantiems
JAV orlaiviams neribotą laiką
naudotis valstybės oro erdve,
Lietuvos karo medikų grupė
kartu su Čekijos karo ligonine
vyks į tarnybą Vidurio Azįjoje.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) Prezidentūroje priėmė JAV valstybės sekretoriaus padėjėją
Elizabeth Jonės ir JAV ambasadorių Lietuvoje John Tefft.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Pasak E. Jonės, susitikime
taip pat kalbėta apie Lietuvos
galimybes veikti tose srityse,
kuriose šiuo metu dirba Euro
pa. „Europa žiūri vis toliau ir
toliau į Rytus, kad užtikrintų

Lietuvos banko vadovas pataria
nekeisti dolerinių indėlių
Vilnius, liepos 15 d. (BNS)
— Lietuvos banko vadovas tei
gia, kad pastaruoju metu
smunkantis JAV dolerio kur
sas šiemet kiek pristabdė Lie
tuvos bankų turto augimą ir
bankuose laikomų indėlių
JAV doleriais sumas, tačiau
jis siūlo neskubėti keisti turi
mus indėlius JAV doleriais į
litus.
„Bankų turtas nuo metų
pradžios neišaugo”, sakė Lie
tuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas
pirmadienį po susitikimo su
prezidentu. Pagrindinė to
priežastis, pasak R. Šarkino,
— kritęs dolerio kursas.
Pirmadienį pirmą kartą nuo
2000 m. vasario bendrosios
Europos valiutos euro kursas
JAV dolerio atžvilgiu pakilo
iki 1.0055 dolerio už eurą.

EUROPA

Paryžius. Prancūzija pir
madienį dar negalėjo atsiganti
nuo sukrėtimo, kai nepavykęs
neonacių užpuoliko pasikėsi
nimas į prezidentą Jacąues
Chirac atvėrė saugumo spra
gas bei išryškino prievartinį
Prancūzijos politikos bruožą.
Apsaugai pavyko sutramdyti
sekmadienį per Bastilijos pa
ėmimo dienai skirtą paradą
netoli prezidento iš sportinio
šautuvo iššovusį 25 metų eks
tremistą Maxime Brunerie, ku
ris naktį praleido sostinės po
licijos būstinėje prižiūrimas
psichiatrų. Jis prisipažino no
rėjęs nužudyti J. Chirac, kad
„išgelbėtų Prancūziją”, tačiau
jo pasakojimas buvo toks ne
rišlus, jog pareigūnai pasikėsi
nimą labiau vertiną kaip ne
stabilios psichikos žmogaus
veiksmą, o ne galimą rimtą
sąmokslą.

nys demokratai atsirado da nuo apžvalgininko nusiteiki
bartinėje padėtyje. Šitos pas mo. Pasistenkime šį kartą bū-,
tabos ir išvados, žinoma, gali ti kiek objektyvesni.
būti ir kitokios, priklausomai
Nukelta į 3 psl.

Toks euro ir dolerio santykis
paskutinį kartą buvo praėjus
metams po euro įvedimo 1999
m. sausį. JAV doleris lito at
žvilgiu nuo šių metų vasario
pradžios, kai litas buvo persie
tas nuo dolerio prie euro, nu
vertėjo nuo 4 litų už dolerį iki
3.46 lito už dolerį.
Lietuvos banko vadovas taip
pat teigė, kad Lietuvoje JAV
dolerio kurso mažėjimas iš
esmės nesukėlė didelių proble
mų. Jo teigimu, labiausiai dėl
smunkančio dolerio kurso
kenčia eksportuotojai į dolerio
valstybes, o Lietuvoje daugiau
kaip 50 proc. eksporto tenka
Europos Sąjungos valstybėms.
R. Šarkino teigimu, mažė
jant JAV dolerio vertei, la
biausiai nukenčia indėlinin
kai, kurie sugalvoja atsiimti
Nukelta į 2 psl.

Londonas. Osama bin La
den gyvas, o jo sveikata gera,
nors gruodžio mėnesį puolant
jo bazę Afganistane jį sužeidė
artilerijos sviedinys, pirma
dienį pranešė Londone leidžia
mo žurnalo ,al-Quds al-Arabi”
redaktorius Abdel-Bari Atwan. Jo žodžiais, O. bin Laden
sekėjai jam pranešė, kad „ai
Qaeda” vadas naujos savo
vaizdajuostės neskelbs tol, kol
jo organizacija neįvykdys nau
jo išpuolio prieš JAV.
Varšuva. Iš aktyviosios po
litikos pasitraukęs buvęs Len
kijos prezidentas Lech Walęsa
sekmadienį netikėtai pareiš
kė, kad ketina kelti savo kan
didatūrą per 2005 m. vyk-,
siančius prezidento rinkimus.
Jis sakė, jog „tai darys ne iš
meilės politikai, o verčiamai
pareigos ir atsakomybės”.
Praha. Čekijos prezidentas
Vaclav Havel pirmadienį ofi
cialiai paskyrė naują centro

Kaukazo ir Vidurio Azijos spaudai Violetos Gaižauskai
valstybių galimybes užmegzti tės, prezidentas pabrėžė, kad
vis glaudesnius santykius su Lietuva jau žiūri į ateitį ir
Vakarų institucijomis”, sakė planuoja savo darbus, atsi
E. Jonės.
žvelgdama į busimąją narystę
Pasak prezidento atstovės ES ir NATO nare.

Valdovų rūmų
statybos vietoje —
vertingas radinys

A. Kubilius : dabartinė
vyriausybė — „išsikvėpusi”

Vilniaus Žemutinės pilies
teritorijoje archeologai aptiko Vilnius, liepos 15 d. (BNS) —
neįkainojamą radinį — dau Tėvynės Sąjungos konservato
giau nei 60 Lietuvos Didžiojo rių frakcijos seniūnas Andrius
Kubilius tvirtina, jog Algirdo
kunigaikščio ir Lenkijos kara
Brazausko vadovaujama vy
liaus Jogailos laikų monetų,
riausybė „išsikvėpė”, o per
pirmųjų kaldintų lietuviškų
šiuos metus nuveikti darbai —
pinigų.
ankstesnių. vyriausybių nuo
Specialistai teigia, kad dar
pelnas.
niekada nebuvo rasta tokių
Pirmadienį Seime sureng
įvairių senovinių lietuviškų
toje
spaudos konferencijoje
pinigų bei mano, kad vertin
A.
Kubilius
kaltino premjerą
game lobyje gali būti ir tokių
nevykdant
prieš
metus duotų
monetų atmainų, kurios nu
mizmatams iki šiol nebuvo pažadų išgelbėti „praskolintą”
žinomos, šeštadienį rašo dien Lietuvą. „Susidaro vaizdas,
kad per metus premjeras su
raštis „Respublika”.
vokė,
jog Lietuva nėra taip
Be to, ant kelių monetų nu
‘baisiai praskolinta’, ir todėl,
kaldintas Jogailos portretas
gali būti seniausias žinomas formuodamas šių metų biu
šio Lietuvos valdovo atvaiz džetą, padidino valstybės sko
lą dar vienu biudžeto deficito
das. Spėjama, kad monetos su
milijardu”, sakė A. Kubilius.
2001 metų pabaigoje valsNukelta į 2 psl.
kairiųjų vyriausybę, vadovau
jamą socialdemokratų vado
Vladimir Špidla. Ši vyriausy
bė, jau penktoji nuo 1989 me
tų „aksominės revoliucijos”,
padariusios galą dešimtme
čius viešpatavusiam komuniz
mui, ves valstybę į Europos
Sąjungą (ES).

Londonas. Pasaulio angli
konų dvasinis vadovas galės
palaiminti Anglijos princo
Charles ir jo ilgametės drau
gės Camillos Parker Bowles
santuoką bažnyčioje. Wales
arkivyskupas Rowan Williams
yra įsitikinęs, kad su šia pora
turėtų būti elgiamasi „kaip ir
sū bet kuria kita”, jei ji nu
sprendė susituokti. Arkivys
kupas tikisi, kad Charles ir
Camilla bus pritaikytas pa
kartotinę išsituokusiųjų san
tuoką reglamentuojantis nau
jas įstatymas, kurį neseniai
patvirtino aukščiausias Angli
konų bažnyčios valdžios orga
nas — Vyskupų konferencija.
Londonas. Hong Kong tapo
brangiausiu pasaulio miestu.
„Mercer Human Resource

Varšuva, liepos 13 d.
(BNS) — Interviu Lenkijos
dienraščiui „Rzeczpospolita”
JAV prezidentas George Bush
teigia, jog NATO „privalo
plėstis” ir būti „kuo didesnė”.
„Prieš metus viešėdamas
Varšuvoje pasakiau, jog NA
TO plėtra būtina, tačiau tuo
pat metu pabrėžiau, kad šalys
kandidatės turi įrodyti, jog
bus geros bendrininkės, ir vis
kas priklausys nuo to ar jos
įvykdys būtinus reikalavimus.
Dabar turime laukti NATO
viršūnių susitikimo Prahoje”,
tvirtina JAV prezidentas šeš
tadienį išspausdintame inter
viu.
G. W. Bush nuomone, NATO
yra „labai svarbi”, tačiau „są
jungos vaidmuo dabar yra ki
tas”. „Šaltojo karo metais
NATO mus turėjo ginti nuo
rusų tankų, tačiau dabar tai
praeitis, nes Italijoje buvome
naujų sąjungos ir Rusijos san
tykių pradžios liudininkai”,
lenkų dienraščiui pabrėžė

Consulting” užsakymu atlik
tas tyrimas taip pat parodė,
kad skirtumas tarp brangiau
sių ir pigiausių pasaulio mies
tų mažėja.
JAV

Aleksandria, Virginia. Af
ganistane sulaikytas Talibano
gretose kovojęs amerikietis
John Walker Lindh pirmadie
nį prisipažino kaltu dėl kelių
iš jam inkriminuojamų nusi
kaltimų, pranešė CNN. 21 me
tų J. Walker Lindh pateikta
10 kaltinimo punktų, įskai
tant kaltinimus sąmokslu žu
dyti amerikiečius užsienyje,
dalyvavimu sudarant drau
džiamus sandėrius su Taliba
no vyriausybe, kuri priglaudė
Osama bin Laden, ir parama
dviem teroristinėms grupuo
tėms, tarp jų — „ai Qaeda”.

tybės biudžeto deficitas siekė
734.9 mln. litų. Planuojama,
kad šių metų pabaigoje jis bus
apie 1.135 mlrd. litų. Liepos
pradžioje perskirstyto šių me
tų valstybės biudžeto pajamos
nesiekia 9 mlrd. litų, o iš
laidos viršija 10.6 mlrd. litų.
A. Kubilius taip pat kritika
vo premjerą, besidžiaugiantį,
kad per metus pavyko suba
lansuoti „Sodros” biudžetą, ta
čiau to priežastis, anot konser
vatoriaus, yra ankstesnės vy
riausybės nutarimai dirban
tiems pensininkams apriboti
pensijas ir padidinti senatvės
pensįjos amžių.
Pagal 2001 metų liepos 1-ąją
įsigaliojusią tvarką dirban
tiems pensininkams, kurių
a^a
Nukelta į 2 psl.
šiol JAV atstovai atsisakydavo
patvirtinti Abu Zubaydah bu
vimo vietą. JAV pareigūnai
apibūdino Abu Zubaydah kaip
„stambų laimikį”. Šis aukštas
„ai Qaeda” vadas kaltinamas
organizavęs pernai rugsėjo 11ąją įvykdytus teroro išpuolius
JAV.
New York. JAV laikdsi Ar
timųjų Rytų strategijos, kuria
siekia sumažinti Palestinos
savivaldos pirmininko Yasser
Arafat įtaką, tuo pat metu ga
lutinai jo nenušalindamos,
sekmadienį pranešė žurnalas
„Newsweek”. Birželio pabai
goje JAV prezidentas George
W. Bush išreiškė pritarimą
palestiniečių valstybės įsteigi
mui, jeigu jai vadovaus nauja
vadovybė, kurioje nebeliks Y.
Arafat. Nuo to laiko JAV ats
tovai nebepalaiko ryšių su Y.
Arafat, kuris Vašingtono teigi
mu arba nenori, arba nepajė
gia sustabdyti teroro išpuolių
prieš Izraelį.

JAV vadovas.
Gegužės viduryje Reikjavike
susitikę NATO užsienio rei
kalų ministrai ir Rusijos už
sienio reikalų ministras Igor
Ivanov susitarė dėl naujos
NATO ir Rusijos tarybos
įkūrimo. Susitarimas dėl šios
institucijos buvo pasirašytas
per gegužės 28 dieną netoli
Romos įvykusį Rusijos prezi
dento Vladimir Putin ir G. W.
Bush susitikimą.
NATO ir Rusijos taryba pa
keitė 1997 m. įsteigtą Nuolati
nę bendrąją tarybą, kuri, pa
sak Rusijos ir NATO atstovų,
pasikeitus tarptautinei situa
cijai, nebetenkina abiejų pusių
interesų.
Naujoji struktūra, kartais
vadinama „NATO 20”, svars
tys klausimus, susijusius su
tarptautiniu terorizmu, bran
duolinių, cheminių ir biologi
nių ginklų plitimu, taip pat
ginkluotės kontrole, taikos pa
laikymu,
Nukelta į 2 psl.

Bernardas
Brazdžionis
bus laidojamas
Lietuvoje
Liepos 11-ąja JAV miręs
poetas Bernardas Brazdžionis
bus laidojamas Kauno Petra
šiūnų kapinių panteone vals
tybės lėšomis liepos 31 dieną.
Karstas su poeto palaikais į
Vilniaus oro uostą bus at
skraidintas liepos 28 dieną.
Los Angeles su B. Brazdžio
niu bus atsisveikinta liepos 17
dieną.
Liepos 29 d. Vilniaus arki
katedroje bus giedamas šv.
Rožinis, liepos 30 d. — aukoja
mos šv. Mišios; tos pačios die
nos vakare — šv. Rožinis Kau
no arkikatedroje. Liepos 31 d.
bus aukojamos šv. Mišios
Kauno arkikatedroje, po kurių
velionis bus palaidotas Petra
šiūnų kapinėse.
Nukelta į 2 psl.

užkardomas atakas visame
pasaulyje sustiprinimui, šeš
tadienį rašoma leidinio „The
Los Angeles Times” interneto
svetainėje. Pentagono pareng
tas 2004-2009 metams „Gyny
bos planas” iškelia JAV gink
luotoms pajėgoms uždavinį vy
rauti ore ir kosmoso erdvėje
keliais frontais. Planas nurodo
karinėms tarnyboms vystytis
penkiomis strateginėmis kryp
timis ir pirmiausia nukreipti
finansavimą į kovą su teroris
tais ir masinio naikinimo
ginklais, žvalgybą, kibernetinį
karą, smūgių iš oro pajėgumų
stiprinimą ir karines sistemas
kosmose.

PAKISTANAS

Haidarabad. Pakistano
teismas Didžiojoje Britanijoje
gimusį islamistų kovotoją Ahmed Omar Sayeed Sheikh už
Vašingtonas. Vienas aukš
amerikiečių žurnalisto Daniel
čiausių „ai Qaeda” vado Osa
Pearl
pagrobimą ir nužudymą
ma bin Laden padėjėjų Abu
nuteisė mirti. Sheikh Omar
Zubaydah, kurį kalina Jung
Vašingtonas. Slaptas Pen bendrininkams Salman Satinės Valstijos, buvo perkeltas
į Indijos vandenyne esančią tagono 5 metų veiksmų planas quib, Fahad Nasim ir Sheikh
Diego Garsia salą, sekmadienį daugiausia dėmesio skiria Adil paskirtos kalėjimo iki gy
pranešė žurnalas „Time”. Iki JAV pajėgumų rengti tikslias vos galvos bausmės.
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REVOLIUCIJA MIGRENOS
GYDYME
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Iki neseniai migrena buvo
gydoma, ligonius raminant ar
skausmą atbukinant. Dabar
labai brangi
vaistų rūšis
, ,Triptans” (5-hydroxytryptamine - 5 HT) — vienas jų Imitrex (25 mg devynios tabletės
kainuoja per 130 dolerių) yra
tikras milijonierių vaistas —
revoliuciškai pagerino viduti
nės ir sunkios migrenos gy
dymą.
Nors tos rūšies vaistai yra
brangūs, visgi jie apsimoka,
nes sumažina apsilankymus
ligoninėn, mat, vienas pats li
namuose,
gonis susitvarko
tinkamai juos vartodamas.
Tų vaistų yra įvairios porūšys. Jos visos yra veiklios. Tik
vienam ligoniui viena jų rūšis
gali būti veiklesnė už kitą.
To vaisto sukelti negerumai
yra: surėmimas krūtinės bei
kaklo, aptirpimas (parethesics) ir šilumos išpilimas.
Draudžiama jį vartoti, turint
priskretusias cholesteroliu ar
terijas širdyje, smegenyse, ser
gant angina.
„Sumatriptan” buvo pirmas
tos „triptanus” grupės vais
tas čia, Amerikoje, gaunamas
1993. Stipriausiai jis veikia
15 minučių, per pus menkiau
— 2 valandas. Labai gera, kad
jį galima priimti tabletėmis,
įpurškiant ir per nosį. Jo žva
kučių dar nėra čia. Nors veik
liausiai jis padeda, įšvirkštus
po oda jo 6 mg, bet tada padi
dėja jo pašalinis poveikis.
Į nosį įpurkštas veikia kiek
lėčiau negu įšvirkščiamas, bet
greičiau negu tabletės veikia.
Jis gaminamas 25 mg ir 50
mg tabletėmis, o kituose
kraštuose ir 100 mg. Daugu
mai suaugusiųjų jo 50 mg kie
kis teikia geriausią lygsvarą
tarp jo veiklos ir pašalinio
poveikio. Net iki 300 mg per
dieną galima nuryti tabletėse.
Po ano pirmo antras tos
vaistų grupės atstovas buvo
išleistas — tai, „Zolmitriptan” (Zomig), jo 2.5 ir 5 mg
tabletės. Geriausias jo kiekis
yra . 2.5 mg — iki 10 mg per
dieną.
Ruošiamos
greitai
tirpstančios tabletės ir nosin
įpurškimas.
Trečias tos vaistų grupės

* Socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Vilija Blinke-

vičiūtė teigia, jog nedarbo su
mažėjimui Lietuvoje įtaką tu
rėjo ne tik gerėjanti ekono
minė padėtis, bet ir pernai vy
riausybės patvirtintos užim
tumo didinimo programos.
Praėjusiais metais didžiausio
nedarbo rajonuose ministerija
per Lietuvos darbo biržą pra
dėjo įgyvendinti bandomuo
sius vietinių užimtumo skati
nimo projektus, kurių tikslas
— parama naujas darbo vietas
kuriantiems
darbdaviams.
Įgyvendinta 16 tokių projektų,
panaudojus apie 1.2 mln. litų
valstybės biudžeto lėšų, su
kurta 151 nauja darbo vieta.
(R, Elta)

* Žemiau skurdo ribos
Lietuvoje pernai gyveno

kas šeštas žmogus — kas ket
virtas kaimo ir kas 12-tas did
miesčio gyventojas. Statistikos
departamento duomenimis, 53
proc. nuskurdusių žmonių yra
kaimiečiai. Skurdo riba Lietu
voje yra tada, kai vienam su
augusiam gyventojui vartoji
mui per mėnesį tenka mažiau
nei 264.8 lito. Žemiau santy
kinės skurdo ribos gyvenantys
miestiečiai vartojimo reik

atstovas yra „Naratriptan”
(Amerge) —jo 1 ir 2.5 mg tab
letės. Jos menkai veikia po 2
valandų, tik po 4 valandų jo
veikla yra 77 proc. ir retas
pasikartojimas skausmo. Dvi
tabletės po 2.5 mg imamos
per 24 valandas su 4 valandų
protarpiu tarp tų dozių. Jo pa
šalinis neigiamas veikimas
yra nedidelis.
Ketvirtas iš tos rūšies vais
tas yra „Rizatriptan bezoate”
(Maxalt). Jis greičiausiai veik
ia už kitus nuryjamus vaistus.
Jo yra 5 ir 10 mg tabletės.
Geriausia jo kiekis yra 10 mg,
nors ir 5 mg vartotina, kai di
desnis kiekis sukelia pašalinį
neigiamą poveikį. Ir jis turėtų
būti vartojamas pacientui pri
imančiam vaistą „Propranolol
hydrochloride” (Betachron E-

„Moteris ir tradicijos” konferencijoje š.m. vasarą Klaipėdoje. Sėdi iš kairės: Klaipėdos universiteto Moters stu
dijų centro direktorė doc. dr. Elena Vitkienė, Lithuanian Mercy Lift prez. Pranė Šlutienė, Klaipėdos un-to ma
gistrante E. Rimkutė ir doc. dr. O. Tijūnėlienė.

R ar Inderal). Jo yra ir greitai
tirpstančios tabletės pavidale
(Maxalt-MLT), vienok skaus
mą nuraminti ji nepajėgia
greičiau negu reguliarioji.
Žinoma ir daugiau tos rūšies
vaistų numatoma pagaminti
2000. Vienas jų „Eletriptan”
(Relpax).
Pasiskaityti: „Postgraduate
medicine”, September 2000
vol. 108, No. 3
Sėkmės!

2000 m. sifiliu užsikrėtė 014 m. — 15, iš jų vyrų — 4;
moterų — 11; 15-17 m. — 57,
iš jų vyrų — 12; moterų — 45;
18-19 m. — 86, iš jų vyrų —
35; moterų — 51; gonorėja
užsikrėtė 0-14 m. — 3; iš jų
vyrų — 3; moterų — 0; 15-17
m. — 59; iš jų vyrų — 31; mo
terų — 28; 18-19 m. — 133; iš
jų vyrų — 110; moterų — 23.
8. Nusikaltimai: 2000 m.
nepilnamečiai įvykdė — 3,339
nusikaltimus, iš jų 4 proc.
mergaitės. Panevėžio moterų
kalėjime 2001.10.01 atliko
bausmę 14 (4,7 proc.) moterų
iki 21 metų amžiaus. 58,5
proc. — neturi vidurinio išsi
lavinimo. 38,9 proc. — nete
kėjusios. 49,9 proc. — teistos
pirmą kartą.

proc., mergaitės — 9,6 proc.).
Pagrindinė priežastis — smal
sumas.
Seksualinę prievartą patyrė
13,4 proc. berniukų, 21,6 proc.
mergaičių. Apie 2 proc. mer
gaičių yra įtrauktos į komer
cinį seksualinį išnaudojimą.
Pagrindinis žinių šaltinis lyti
nio elgesio klausimais —
draugai (50,5 proc.), tėvai
(20,7 proc.), mokytojai (17,1
proc.).
Trys iš keturių gatvės mer
KAI KURIE JAUNIMO
gaičių — užkrėstos viena ar
keliomis LPI. 15,2 proc. mer
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
gaičių yra bent kartą nutrau
kusios nėštumą. Daugiau kaip
PADĖTIES DUOMENYS
pusė (57,8 proc.), turėdami ly
3. 1998 m. 18 proc. vaikų
Pasaulio Sveikatos orga
tinius santykius, negalvoja
gimė ne santuokoje. 1998 m.
nizacija:
apie galimą nėštumą, LPI,
„Netiesa, jog lytinis švieti palyginus su 1990 m., santuo
ŽIV, apsisaugojimo priemo
mas skatina lytinį aktyvumą kinių vaikų skaičius sumažėjo
9. „Gatvės vaikai ” — (L. nes.
ar eksperimentavimą. Povei 43 proc., o gimusių nesantuo- Bulotaitė, A. G. Davidavičienė
10. Savižudybės: 2000 me
kis beveik be jokių išimčių tas,* koje padaugėjo 2 kartus.
ir kt. Tyrimo medžiaga 2000). tais 10-14 metų — 1; 15-19
4. Gimdymai:
kad lytiniai santykiai buvo
1998 metų duomenimis 21J metų — 15.
2000 m. iki 18 m. gimdė 687 proc., o tai apie 200,000 vaikų,,
atidėti arba efektyviai naudo
11. Išžaginimai: 2000 m. —
ta kontracepcija. Laiku nepa moterys; 2001 m. iki 18 m. gyvena šeimose be tėvo ar mo 202 atvejai, iš jų mergaičių —
teikus reikalingos informaci gimdė 1,016 moterų; kasmet tinos. 1995-1997 metais šei 114.
jos, praleidžiama galimybė su gimdo būdamos — 16 m. 60 - mų, kuriose nuolat girtauja
12.
Prostitucija (LAC
mažinti neplanuotų nėštumų 120 moterų.
ma, neprižiūrimi vaikai, ku 2001 m.). Prostitucinio lytinio
5. Abortai:
ir lytiškai plintančių ligų skai
riose suaugusių elgsena kelia gyvenimo debiutas — 13,1
2000 m. pagal prašymą - rimtą grėsmę vaiko saugumui, metai. Žinomas jauniausias
čių, ir todėl tai' nėra paslauga
jauniems žmonėms”.
1,455/1,000 vaisingo amžiaus padaugėjo nuo 9,7 tūkst. iki amžius — 8 metai.
1. Sveikatos informacijos moterų; 2001 m. pagal prašy 14,9 tūkst., o vaikų jose nuo
Prostitucijos pradžios am
centro duomenimis:
mą — 1,173/1,000 vaisingo 25/0 tūkst. iki 34,3 tūkst.
žiaus vidurkis — 14,1 m. 2/3
Lietuvoje 100 gimdymų ten amžiaus moterų; 2000 m. pa
Žalingi įpročiai:
prostitučių amžius mažiau nei
ka daugiau kaip 50 nepla gal prašymą atlikti 1,003
Rūkymas: berniukai — 96,7 21 metai. 1/2 iš jų neturi vidu
nuotų nėštumų; 90 proc. nu abortai iki 19 m.; 2001 m. pa proc.; mergaitės — 96,1 proc. rinio išsilavinimo.
traukiančių nėštumą nutrau gal prašymą atlikti 1,344 (ESPAD 99 15-16 m. mokslei
86,4 proc. — infekuotos vie
kia Il-ą ir paskesnius nėštu abortai iki 19 m.
viai: berniukai — 85,5 proc., na ar keliomis LPI, 69,2 proc.
mus; 7 proc. nėštumo nutrau
6. ŽIV:
mergaitės — 67,8 proc.).
— vartoja narkotikus.
kimų — iki 19 m. amžiaus.
2002.04.01 užregistruoti 359
Iš stebėtų 36 nėštumų 9 nu
Alkoholis: berniukai —
2. Tyrimas „Šeima ir ŽIV užkrėsti asmenys: 298 vy 80,07 proc.; mergaitės — 62,7 traukė, 25 — gimdė, 2 — pergimstamumas”, 1995 m.:
rai ir 61 moteris; hetero sek proc. Pagrindinė alkoholio sileido, 14 naujagimių palikta
Daugiau nei 50 proc. jaunuo sualiniu būdu užsikrėtė 15 vartojimo priežastis — noras valstybės globai.
lių pradeda lytinį gyvenimą proc.; homo seksualiniu būdu užmiršti savo problemas (51,4
Vidutiniškai per savaitę turi
17 m.; 20 proc. lytiškai akty užsikrėtė 16 proc.; 15-19 m. proc.).
10 lytinių partnerių.
vių vyrų naudoja prezerva amžiaus — 22; 20-24 m.
Narkotikai: berniukai
—
Parengė
tyvą; 65 proc. 18 m. — 19 m. amžiaus — 62.
98,3 proc.; mergaitės — 60,8
gyd. Rūta Jarašūnienė
amžiaus porų nenaudoja kon
7. LPI: Lytiškai plintan proc.; (EŠPAD 99 15-16 m.
Medžiagą pristatė paskaitos
tracepcijos;
čios infekcijos:
moksleiviai: berniukai — 21
dalyvė Pranė šlutienė

mėms per mėnesį skyrė vidu
tiniškai po 155 litus, o kai
miečiai — 149 litus, o vien jų
piniginės išlaidos buvo atitin
kamai 133 ir 90 litų. Skurde
gyvenantys kaimiečiai maistui
skyrė 67 proc. visų savo varto
jimo išlaidų, miestiečiai — 54
proc.
(BNS)
* Nuo šiol skurstantys
Vilniaus gyventojai turės

visą informaciją apie mieste
teikiamas jiems būtinas pa
slaugas. Vilniaus miesto savi
valdybė, įgyvendindama socia
linę programą, parengė spe
cialias korteles, kuriose pri
statoma svarbiausia informa
cija apie nemokamą nakvynę,
maistą bei kitas socialines pa
slaugas elgetaujantiems. Kor
telės bus platinamos visose
miesto centre įsikūrusiose ka
vinėse ir restoranuose. Be to,
specialiai šioms įstaigoms iš
leistos atmintinės su informa
cija apie socialines paslaugas
benamiams ir elgetaujantiems
asmenims.
<bns)
* Žalgirio pergalės parke
buvo paminėtos 592-osios

mūšio metinės. Iškilmėse da
lyvavo keletas šio parko klubo
narių, Pirmojo pulko kariai,

Vytauto Didžiojo jėgerių bata
liono ir Kauno rajono savival
dybės administracijos atsto
vai. Šalia Vilniaus-Klaipėdos
greitkelio kuriamo parko va
dovai neslėpė, kad šiemet su
rengti didesnes iškilmes su
trukdė statybos darbai.
* Kaune užregistruota
daugiau nei 700 avarinės

būklės pastatų, priklausančių
savivaldybei ir privatiems as
menims. Kai kuriuose jų iki
šiol gyvena žmonės. Savival
dybė neturi galimybių nuomi
ninkams suteikti kitą gyvena
mąjį būstą, todėl kasmet blo
giausios būklės pastatuose at
liekamas minimalus remon
tas. Apleistus negyvenamus
statinius šiemet ketinama
privatizuoti. Tikimasi, kad
naujieji savininkai nugriaus
grėsmę keliančius namus, o jų
vietoje pastatys naujus.(KD.Eita)

* Lietuvoje vyrauja nuo
monė, jog svarbiausia „nor

* Vyriausybės darbą su
kritikavęs Lietuvos laisvo

malaus vyro” savybė yra už
dirbti pinigus. Taip atsakė 72
proc. Vyrų krizių ir informaci
jos centro (VKIC) užsakyto
visuomenės nuomonės tyrimo
apklaustųjų. Tačiau iš tikrųjų
tik mažiau kaip pusėje šeimų
vyrai uždirba daugiau pinigų
negu moterys. Atotrūkis tarp
„normalaus vyro” įvaizdžio ir
tikrosios padėties sukelia vy
rams krizę, skatina jų agre
siją, smurtą šeimoje bei savi
žudybes.
(BNS)

sios rinkos instituto (LLRI)
prezidentas Ugnius Trumpa,
nuo šiol galės aktyviau daly
vauti gerinant verslo sąlygas
Lietuvoje. Vyriausybė nu
sprendė įtraukti U. Trumpą į
Nuolatinės komisijos verslo
sąlygų gerinimo klausimams
spręsti sudėtį.
(BNS)

* Lietuvos studentų są
jungos viceprezidentas A.

mažėjo beveik 9 proc.

* Šiaulių bankas šiemet
uždirbo 77.8 proc. daugiau

pelno.
* „Stumbro” alkoholinių
gėrimų apyvarta šiemet su

Lietuvos banko
Malinovskis sakė, kad net 13
proc. žmonių, baigusių aukš
vadovas pataria
tąsias mokyklas, neranda dar
neskubėti keisti
bo, o 30 proc. neįsidarbina pir
indėlių doleriais
muosius 3 mėnesius. Aukštojo
mokslo diplomai įteikti tik Atkelta iš 1 psl.
birželio
pabaigoje, o Klaipėdos doleriais laikytus indėlius.
* Palangos aplinkosaugi
universiteto
absolventų, už „Visą laiką sakėme, kad Lie
ninkams rūpestį kelia pa
plūdimyje rengiami masiniai siregistravusių darbo biržoje, tuvoje, jei gauname pajamas
renginiai, po kurių nuniokoja skaičius jau siekia 110. Baigu litais ir išlaidas darome litais,
mos kurorto kopos. Kaip rašo siems pedagogiką, Klaipėdoje tai geriausia turėti litus, nes
„Vakarinė Palanga”, pradėjus įsidarbinti beveik neįmanoma. valiuta yra stabili, padengta
(K, Elta)
vasaros sezoną ir paplūdimyje
užsienio valiutos atsargomis”,
* Baldus gaminančios sakė banko vadovas.
surengus du masinius rengi
nius, buvo apgadintos kopos, bendrovės, sumuodamos pir
Tiems, kurie gali palaukti,
tačiau jas atstatyti dar įmano mojo pusmečio rezultatus, ne-, jis patarė neskubėti keisti do
ma. Aplinkosaugininkai tei slepia optimizmo — daugelio, lerinių indėlių. „Per ilgesnį
gia, kad jei šventės paplūdi įmonių pardavimai pranoko laikotarpį kurso svyravimų
myje bus rengiamos pernelyg spėliones. Tai leidžia tikėtis, bus”, spėjo R. Šarkinas.
Anot jo, pastaruoju metu
dažnai, pajūrio augmenijai bei jog metų pabaigoje baldininkai
skaičiuos
didesnį
pelną
ne

gyventojų indėlių litais dau
kopoms kyla grėsmė išnykti.
gu planavo.
tvž, Eita) gėja, o doleriais — mažėja.
(BNS)
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AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
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DANTŲ GYDYTOJAS
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Valdovų rūmų statybos vietoje
vertingas radinys
Atkelta iš 1 psl.
Jogailos atvaizdu buvo nukal
tos jo vestuvių proga.
Kol kas šio radinio nelei
džiama fotografuoti ar rodyti
visuomenei.
Lobis buvo rastas Gedimino
kalno papėdėje, prie pat Lietu
vos nacionalini? muziejaus,
daugiau nei dviejų metrų gy
lyje. Ateityje šioje vietoje tu
rėtų būti atstatyti Valdovų
rūmai.

Iš viso maždaug 4 kv. metrų
plote archeologai rado 62 mo
netas — vadinamuosius sidab
rinius pinigėlius. Neatmetama
galimybė, kad Žemutinės pi
lies teritorijoje gali būti rasta
dar daugiau senovinių lietu
viškų pinigų. Istoriniai duo
menys liudija, kad po 1387
metų krikšto šie pinigai jau
buvo kaldinami. 15 amžiuje
pinigėlius iš apyvartos po tru
putį išstūmė vadinamieji Pra
hos grašiai.

A. Kubilius: dabartinė vyriausybė —
„išsikvėpusi”
Atkelta iš 1 psl.
per mėnesį neviršįja vie
nos minimalios algos (430 li
tų), mokama visa pensija, už
dirbantiems iki 650 litų moka
ma pagrindinė 138 litų pensi
ja bei papildoma pensijos dalis
(iki 218 litų), o visiems ki
tiems, kurių pajamos per
mėnesį viršija 650 litų, — tik
pagrindinė pensija.
„Vyriausybė taip pat džiau
giasi, kad sumažėjo nedarbas,

tačiau kiekvienas bent kiek
išmanantis ekonomiką gali
drąsiai pasakyti, kad tai įvyko
be šios vyriausybės pastangų
— paprasčiausiai atsigavus
pačiam verslui ir ekonomikai”,
sakė A. Kubilius. Jis teigė ma
tąs aiškų vyriausybės „išsikvėpimo” požymį — premje
ras, metinių proga daug ben
dravęs su žurnalistais, nepa
teikė „jokių naujų iniciatyvų,
būdingų tokiems metinių mi
nėjimams”.

B. Brazdžionis bus laidojamas Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.
Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis maldauja Viešpatį su
švelninti išsiskyrimo skausmą
velionio Bernardo Brazdžionio
artimųjų širdyse.
„Su meile ir malda palydi
me poeto Bernardo Brazdžio
nio vėlę į Amžinojo Tėvo na

JAV prezidentas:
Atkelta iš 1 psl.
saugumo jūroje už
tikrinimu bei civilinių nepa
prastųjų situacįjų valdymu.
G. W. Bush įsitikinimu, vis
kas keičiasi į gera, tačiau
brandžių santykių su Rusija

mus. Pripildęs mūsų Tautos
aruodus savo gražiausių gies
mių, palikęs doro žmogaus,
lietuvio, uolaus krikščionio pa
vyzdį žemėje, tebus jis amži
nai laimingas ten, kur nuolat
krypo jo poetiška mintis ir sie
la”, rašoma kardinolo A. J.
Bačkio paguodos žodyje.
Eita

NATO privalo plėstis
sukūrimas bus nelengvas.
„Tuo pat metu NATO turi
prisitaikyti prie 21 amžiaus
reikalavimų, privalo geriau
kovoti prieš terorizmą —
naują priešą naujame mūšio
lauke”, sakė JAV vadovas.

Susitarus su dr. K. Bobeliu
asmeniškai ir pasivadinus LK
demokratais, ši partija sau
prisijungė tik abi mažos partijėlės narius. Tačiau tuo pa
čiu metu partija gavo gerai ži
nomo politiko ir aštraus vi
JONAS PABEDINSKAS
sokių krašto negerovių kriti
Atkelta iš 1 psl.
pusavio sugyvenimui nepadėjo ko įvaizdį. Vieniems dr. Bobe
ir
akad. Z. Zinkevičiaus ne lis primena Prancūzijos eksPo 1996 m. sėkmingų krikš
patvirtinimas
į ministrus. Dėl tremiųjų dešiniųjų atstovą Le
čionims , demokratams rinki
to
kilo
pagrįstų
ir dažnai ne Pe, kitiems jis išsako tai, ką
mų į Seimą, valdžios lauke
pasirinkta dirbti koalicijoje pagrįstų kaltinimų tai vie nemaža dalis liaudies norėtų
pasakyti, bet jų niekas neiš
su konservatoriais. Tada vy niems, tai kitiems.
Šitoje
atmosferoje
LKDP
klauso. Linksniuodami dr. K.
riausybėje LKDP turėjo tris
visuotinis
suvažiavimas
1999
Bobelio pavardę ir kalbėdami
tikrai iškilius ministrus:
A. Saudargą — užsienio metų gale išrinko tradiciškai už ar prieš jį, busimieji bal
reikalų, Č. Stankevičių — galvojančiųjų vadovybę, be suotojai atkreipia dėmesį ir į
krašto apsaugos ir Z. Zinkevi tinkamų pastangų savo tarpe krikščionių demokratų partiją
čių —- švietimo. Už Vilniaus turėti iškilesnių jaunų žmo — pozityviai ar negatyviai
ribų, savivaldybėse, jautėsi nių. Po to, vadinamųjų ‘mo apie j ą galvodami.
Dėka paties
dr. Bobelio
nemaloni trintis su aršesniais derniųjų’ pradėtos kalbos pa
energingos
akcijos,
provincijos
konservatoriais, kurie vieni sitraukti iš LKDP nebuvo tin
vietovių
lankymosi
ir kontranorėjo duoti toną dešiniesiems kamai suvaldytos. Nebuvo de
ir perimti svarbesnius postus. dama užtektinai pastangų nei versinių pasisakymų, jo kraš
Tapę drausmingais konserva vienų, nei kitų, kad partija iš tas negali ignoruoti. Apklau
torių partneriais, daugelį kar liktų su plačiu užnugariu ir sinėjimų lentelėse dabar jis
tų krikščionys demokratai nu įvairių nusiteikimų. Vieni laikosi antroji vietoje tuoj po
tylėjo apie valdžios daromas džiaugėsi pergale valdybos V. Adamkaus. Kiek tai padės
demokratams
klaidas ir vengė kelti bei gin rinkimuose ir nesiteikė da krikščionims
savivaldybių
rinkimuose
ir
ryti nuolaidų, kiti verčiau ėjo
ti savus tikslus.
Į Seimą atėję po garbingos į atskiros partijos formavimą, kiek reikš pačiam dr. Bobeliui
ir gerai žinomos politinės par bet ne į bendrą sėkmingą ke kandidatuojant į prezidentus
tijos vėliava, dauguma LKDP lią kartu, kad ir mažumos po už šešių mėnesių, sunku nu
Beverly Shores, IN, Lituanicos parko dalis su skulptoriaus Juozo Bakio
Seimo narių nepasižymėjo iš zicijoje. Daug kam Lietuvoje matyti.
Šitoje padėtyje krikščio stilizuotu paminklu, vaizduojančiu sudužusią „Lituanicą”.
mintingais ir dėmesio vertais reikia šitokios kontrolės, rei
demaršais, nesiūlė užtektinai kia savo siauro kiemo, kurį nims demokratams atsirado
naujų įstatymų, tinkamai ne dažnai gina demagogiškai, įvairios galimybės sustiprėti kad toliau nebūtų užgaunami kurių prašymų V. Adamkui
gynė krikščioniškų vertybių, arogantiškai, su elitišku nusi krašte ir atgauti savo įtaką. mums artimesni. Reikėtų re už jų energingą paramą per
iš viso nepasirodė, kaip iškilūs teikimu, net kartais ir apgau Pasidaryti partija, kuri galėtų formuoti LKD vadovavimą, at rinkimus. Jis jau. nebegalėtų
parlamentarai. Tačiau nepa le. Vieni pasiskelbia pamal veikti įstatymų leidimą, kraš sisakant poros žmonių orga reklamuotis kaip visos tautos
darė ir didelių klaidų. Tuo tar džiais krikščionimis, kiti — to politinę kryptį ir lemtin nizacinės diktatūros.
gelbėtojas ir turėtų pasisaky
pu labiau išprusę LKDP va tikrais vakariečiais, dar kiti gai darbuotis savivaldybėse.
Išeivijoje galvojame, jog pa ti už tam tikrą savo laiky
dovaujantys . žmonės neturėjo — nuoširdžiais idealistais ar Žinoma, tai priklauso nuo visų keisti dr. Bobelio elgesį ne seną ateityje. V. Adamkui dr.
patriotais. krikščionių demokratų Lietu įmanoma. Tokį jį kai kurie gi Bobelio kandidatūra pasidaro
progos išeiti į viešumą su savo nepamainomais
planais ne vien dėl partijos Bet vis tam, kad galėtų val voje sugebėjimo tapti protin ria, tokį jį kai kurie peikia. tada tikrai svarbi. Be susita
veteranais pasitikėjimo stoka, dyti, kad ir sumenkėjusiai or gais politikais, o ne tik poli Stebina jo dažnas užsipuoli rimų padėtis visai dešinei gali
bet ir dėl kai kurių noro iš ganizacijai.
tologais arba vadizmu užsi mas net savų žmonių, nenoras būti pavojinga. Lietuvoje atsi
2000
metų
rinkimai
į
Seimą
ar nesugebėjimas pritraukti randa dešiniųjų žmonių, kurie
laikyti kuo draugiškiausius
krėtusiais savanaudžiais.
santykius su konservatoriais. buvo arti pragaišties ribos vi
Krikščionių demokratų kai kitus krikščionis demokratus, galvoja, jog nebus nieko bai
Bet kokios kalbos prieš kon siems krikščionims demokra kuriems simpatikams užjūry nors jam yra būtina sudaryti saus, jei laimės kairysis. Tie
servatorius dažnai buvo palai tams. Susiskaldę į Krikščionių je šita padėtis kelia kai ku kuo platesnį užnugarį, norint sako, kad galima bus palaukti
komos kaip partnerystei nelo demokratų - sąjungos, Moder rių minčių. Tie, kurie Lietu laimėti kiek galint daugiau dar 5 metus ir tada turėti kan
niųjų ir LKDP vienetus, vos voje smerkė bet kokį atski balsų. Nepaisant skelbiamo didatą, kuris siektų artimiau
jali akcija.
Pradėjus smukti konserva pajėgė pravesti vieną, kitą limą, o ir dabar sudarė savo optimizmo, atėjus rinkimams, bendrauti su mūsų žmonėmis.
torių prestižui, smuko ir savo žmogų. Kai kurie moder grupuotę, ir tie, kurie nepa jam plataus užnugario reikės. V. Adamkus, pats patriotas,
Aukštas jo populiarumas veikė per prezidentavimo ga
LKDP populiarumas. Tada nieji ėjo kitų partijų sąrašuo kentė konservatorių, o dabar
se.
Nesimatė
nei
pastangų,
šiandien
gal duos galimybę limybes daugiau iš santarieasmenys, vadovavę LKDP, lyg
randa juose draugystę, turėtų
nei
noro
susitarti,
kad
nebūtų
nesimėtyti. Nustūmę antraei gerai pasirodyti ir gruodžio tiškos aplinkos taško, dažnai
ir užsidarė Vilniuje, labai ap
leisdami provincijos narių rivalizacijos apygardose. Būta lius reikalavimus, turėtų vis mėnesį. Pakliuvus į antrą — neatsižvelgdamas į dešiniųjų
veiklą ir norus. Reaguodami savos grupės svarbos perverti ką daryti, kad ir vėl partija paskutinį turą A. Brazauskui, pažiūras.
į šitokį vadijos elgesį, kai ku nimo, tiesiog nenoro kalbėtis rastų plačią bazę. Dr. K. Bobe V. Adamkui ar K. Bobeliui, ar
Visi šie svarstymai, žinoma,
rie veteranai grasino pasi su buvusiais savaisiais, stoka lio LKD, vardan bendro kelio, A. Paulauskui, matome gali yra tik reakcija į tai, kas vyks
traukti iš partijos, jei vadovy prijaučiančio elektorato atpa turėtų atsisakyti diktatūrinio mybę dešinės susitarimams. ta Lietuvoje', nes užjūrio žmo
bė nebus perleista į tradiciš žinimo, per didelio didžiavi elgesio, ir siekti pritraukti ki Tokių susitarimų V. Adamkus nių nei balso, nei patarimų
kai nusiteikusiųjų ir konser mosi savo intelektu ir iš vis tus, siūlyti konkrečias ir pa praeityje nėra siekęs, nes bu jau keletas metų Lietuva ne
vo įsitikinęs, manau, jog benori girdėti. Nepaisant to,
vatorių bičiulių rankas. Pa nesupratimo, kad politiniame trauklias sąlygas.
procese
platesnėje
vienybėje
sistengta, kaip dažnai galime
Būtina atrasti bendrą kal dešinesni neturėjo kitos išei neiškenčiame nepasiuntę vi
pastebėti Lietuvoje, paleisti gali būti stiprybė.
bą ir akciją ateinančiuose rin ties, kaip balsuoti už jį, nepai siems krikščionims demokra
Nesėkmės sukrėsti, Lietuvos kimuose, nes Vilnius — ne sant ką jis liūtų ketinęs dary tams Lietuvoje šiuos nuošir
negražių gandų ir neteisingų
teigimų tai vienų, tai kitų krikščionys demokratai vis visa Lietuva, o savivaldybėse ti. Ši kartą padėtis turėtų džius ir geranoriškus siūly
atžvilgiu. Aiškiai matėsi noras tiek užtektinai nepasimokė reikia daryti daug svarbių būti šiek tiek kitokia. Po ne- mus: mesti savanaudiškumą
ne plėsti partijos gretas, ne iš šito savanaudiško ir pra sprendimų. Pradžiai reikėtų pasiseksios akcijos susidaryti dėl bendrų ir svarbiausių sie
kelti jos prestižą, ne siekti ap gaištingo nusiteikimo. Pasi atsisakyti būtinybės partija sau užnugarį su Naujosios kių, vertinti krašto elektorato
jungti įvariai galvojančius traukusieji nėra nuoširdžiai ir turėti aukšto intelektualinio politikos centrinėmis grupuo galimybes, atsikratyti dikta
(bet turinčius tą pačią pa dalykiškai kviečiami prisidė lygio įvaizdį, kokio nori jau tėmis, dabar jis turės rimtai tūrinio elgesio, gerinti savo
saulėžiūrą), o perimti kontrolę ti prie LKDP, o jie patys ne nimas, bet jie neįvertina, kad pagalvoti, ar gali laimėti lik įvaizdį, nedergti vieni kitų,
tiek Vilniuje, tiek visame siekia atrasti galimų kompro paprasto išsilavinimo elekto damas tik visų ‘žmonių kan nepasilikti Vilniaus elitizmo
krašte. Kilo siūlymų pravesti misų. Kalbama apie vienybę, o ratas tokių plonybių nesu didatu* ir be noro ar galimybių nusiteikime, suprasti, kad tik
valymus pagal kelių partijų dėl jos nesimato kad kas dėtų pranta. Norėtųsi įspėti LKD dirbti su partijomis. Centro į valdžią pakliuvus, galima
vadiją atsargiau išsireikšti, dešinė ir dešinė turėtų kai įgyvendinti savo planus.
veteranų nusiteikimus. Tar tikrų ir efektingų pastangų.

ŽVILGSNIS Į KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ VEIKLĄ
LIETUVOJE

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
ISTORIJA
Nr.15
Kazytė buvo labai nusiminusi
ir vis kartojo, kad tai ji kalta, jog mes karceryje. Vieną
vakarą, kai mus vedė iš tualeto, prie mūsų durų ant
kablio kabojo ryšulys, apie kurį šokinėjo keturi kankintojai. Staiga viską prisiminiau... smiertelnaja
rubaška. Kaliniai vadino mirties marškiniais. Tuos
marškinius „vilkėjau” ir aš, kol mane tardė. Tai bre
zentinis maišas su gaubtu galvai, su ilgomis ran
kovėmis rankoms ir tokiomis pačiomis kojoms. Pagul
do žmogų kniūpščią, veidu į tą pasmirdusį gaubtą,
rankas ir kojas rankovėse suriša į vieną vietą virš nu
garos, užtraukia gaubto virvę ir tokį išverstą dar pa
kabina ant kablio ir dar tave supa. Gydytojas tikrina
pulsą, o tardytojas vis reikalauja prisipažinti. Gydyto
jas pasako, kada reikia baigti egzekuciją, nes žmogus
praranda sąmonę. Tardytojui reikalaujant, atgaivinę
vėl ir vėl kartoja.
Tai štai matome, kabo žmogus. Ten su kitais kan
kintojais buvęs korpusinis užkriokė ant mūsų palydo
vo bjauriu balsu: „Ty što, ne vydiš, kuda polez s etimi
blediami, mataj, mataj!..” Čia pat praviros durys į
karcerį Nr. 6. Prižiūrėtojas mus laikinai ir sugrūdo.
Matyt, kankino to urvo gyventoją. Ėmėme klausytis,
sukritę prie durų. Kazytė prisilietė kažko šlapio ir sli
daus, aiktelėjo. Ėmėme apžiūrinėti prieblandoje ir pa
matėme kraują. Atrodė, jog yra kažkas parašyta krau

ju ir visai šviežiai. Kitoje vietoje radome Užrašą — „Aš
nieko neišdaviau”. Buvo užtrinta, bet perskaitėme,
nors ir trūko raidžių: „Mano būryje buvo šnipas”. Buvo
per tamsu, nes palubėje kabojo vos įžiūrima elektros
lemputė. Apžiūrėję visas sienas, dar suradome nenu
džiūvusių krauju parašytas raides ir ėmėme atidžiai
skaityti. ,Aš būrio vadas Vilkas, mane kankina” ir to
liau: „Broliai, netikėkite, aš nieko neišdaviau”.. Mudvi
verkėme. Tas kraujas. Tos kraujo raidės!... Tai buvo ir
skaudu, ir baisu!.. Buvo aišku, kad kankino Vilką. Bu
deliai, baigę savo juodą darbą, nuėjo, o prižiūrėtojai
atrakino duris ir liepė mums eiti į savo urvą. Čia ati
tempė sumaigytą būtybę — veido nesimatė, tik kruvi
nas gumulas. Žmogus, matyt, buvo be sąmonės, nes
dviese tempė už pažastų, jis nevaldė net kojų. Tai, ką
mes aptikome, buvo be galo svarbu. Mūsų moterų
tarpe buvo ir Vilko bendrabylių, kurios keikė jį kaip
išdaviką. Kas tas Vilkas? Buvęs partizanų vadas? Pa
vardė? Kai grįžę į kamerą papasakojome apie tai
moterims, jo bendrabylininkės labai užjautė tą žmogų
ir jo gailėjosi. Dabar ir jo gerų darbų prisiminė, tiktai
viena Medišauskienė jį keikė.
Tardymas po nuosprendžio. 1949 m. kovo 7 d.
mane nuvedė pas viršininką. Supažindino su Maskvos
ypatingosios komisijos sprendimu: mane pripažino
kalta ir nuteisė 10 metų sunkiųjų darbų stovyklos Ar
changelske. Turėjau pasirašyti, kad supratau... Virši
ninkas pradėjo graudenti — girdi, iš ten jau niekas
negrįžta. Aš ėmiau ir leptelėjau: „Pabėgsiu”. O naktį
mane išvedė į tardymą. Visos labai nustebome ir visos
jaudinomės. Tardymas po nuosprendžio, tai nieko gero
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Vykdykime Dariaus ir
Girėno testamentą!
Karo muziejuje Kaune gali
ma pamatyti daug nuostabių
dalykų, tačiau vienas įspū
dingiausių — Dariaus ir Gi
rėno lėktuvo „Lituanica” lieka
nos ir visa kita, kas buvo ras
ta, „Lituanicai” nukritus Soldi
no miške, Vokietijoje. Kai
akivaizdžiai pamatai, koks iš
tikrųjų mažutis ir trapus —
tiesiog primityvus — buvo tas
lėktuvėlis, kyla dar didesnė
pagarba šiems dviem Ameri
kos lietuviams, kurie visgi
ryžosi juo leistis į tokią tolimą
bei pavojingą kelionę. Taip ir
nuaidi mintyse kažkada gir
dėtos dainos žodžiai: „Darius
ir Girėnas, narsūs vyrai buvo,
per Atlantą skrido, Vokietijoj
žuvo...”
Šią vasarą, kaip ir bet ku
riais kitais metais po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo,
daug Amerikoje gyvenančių
mūsų tautiečių keliauja Da
riaus ir Girėno keliais — į Lie
tuvą. Didžiuliuose, greituose
transatlantiniuose lėktuvuose
patogiai įsitaisę, retai kas pri
simena narsiuosius lietuvius,
kurie tą pačią kelionę atliko
kone „popieriniu lėktuvėliu”,
kuriuo daugelis vargiai ryž
tųsi net kelis kilometrus skris•ti.
Tai buvo prieš 69 metus.
Taip pat liepos mėnesį —
pačiame jo viduryje. Lietuvos
nepriklausomybė 1933 metais
buvo jau trukusi beveik tiek
pat laiko, kaip 1990 m. kovo
11-ąją atkurtoji. Iš dalies Lie
tuva kovojo su visai pana
šiomis problemomis, kaip ir
dabar, tik visgi jos buvo
sprendžiamos kiek kitokiu,
savo tautai ir valstybei palan
kesniu bei naudingesnių, bū
du. Kaip ir šiandien, Lietuvos
visuomeninį ir politinį gyve
nimą su dėmesiu (dažnai ir su
nemažu rūpesčiu) stebėjo
užatlantės lietuviai, stengda
miesi visais galimais būdais
padėti savo tėvynei, kad ji
greičiau atsistotų ant kojų. Ne
visuomet užsienio lietuvių
pastangos buvo įvertinamos ir
atviru glėbiu priimamos. Juo
labiau, kad Amerikos lietuviai
apskritai nesidrovėjo išreikšti
savo nepasitenkinimą ir kri
tiką kai kurioms Lietuvos po
litikos apraiškoms bei posū
kiams.

Tačiau Dariaus ir Girėno
pasiryžimas „Lituanicos” skry
džiu visame pasaulyje Lietu
vos vardą išgarsinti buvo su
tiktas labai palankiai abiejose
Atlanto pusėse. Tas Skrydis

nežada: nauji parodymai ar dar kas nors negero...
Išėjau iš kameros palydėta užjaučiančių žvilgsnių,
pati sunerimusi. Už stalo jau sėdėjo tardytojas ir... o
siaube! Lietuvis Naras. Apie jį nieko nežinojau, tik
neapkenčiau visa širdimi. Jo nekenčiau jau nuo saugu
mo laikų, beje, tik ten ir buvau jį mačiusi. Kai pra
sidėjo tardymas saugume, keletą kartų Naras įėjo pas
Ivanovą ir klausė rusiškai: „Nu kak, priznalasj?” ir kai
atsakydavo „Net”, nusikvatodavo demoniškai ir dar
pridėdavo: „Peredaite mnie, vsio skazet”. Tardytojas
pažvelgė, galva parodė kėdę. Pagaliau prabilo taip pa
prastai ir paklausė: „Jau turbūt miegojai, Juze, ir la
bai pyksti, kad prižadinau?” — „Žinoma”, — atsakiau.
„Labai nepyk, tik kai ką išsiaiškinsime ir daugiau,
manau, nereiks trukdyti”. Perskaitė, manęs nieko
neklausęs, parodymus trijų jaunuolių, buvusių 1948
m. Šiaulių gimnazijos abiturientų: Uniežiaus, Šileikio,
Stanelio. Aš juos pažinojau, jie priklausė slaptam
„Vyčio” būreliui. Mano rankdarbis, paimtas kratos
metu, ir buvo jų užsakymas. Nesuprantu, kas juos
traukė už liežuvio? Tardytojas palengva skaito iš eilės
visų trijų parodymus ir aiškiai taria mano pavardę ir
vardą. Aš stengiuosi būti rami, bet jaučiu, kad veidas
keičiasi, tik nežinau, raustu ar bąlu. Kai tardytojas
paklausė, ką pasakysiu, drąsiai į akis žiūrėdama pasa
kiau, kad tokių žmonių nepažįstu. „Na gerai, matai,
ką gali padaryti vaikėzai”, — pasakė tardytojas ir
išėjo atvesti visų trijų, atseit į akistatą. Vaikinai at
rodė apgailėtinai — išbalę, liesučiai, be plaukelių, dra
bužėliai susiglamžę, tikri šlapi viščiukai. Savęs tai
nemačiau... Tardytojas atrodė labai taikiai, paaiškino

tarytum sujungė Amerikoje ir
Lietuvoje gyvenančius ben
dram tikslui. O po 1933 m. lie
pos 17 — bendram liūdesiui,
kai tamsioji netektis nusinešė
dviejų narsuolių gyvybes ir
daugelio viltis.
Apie Steponą Darių ir Stasį
Girėną daug rašyta — ne vien
periodikoje, bet išleista ne
mažai knygų tiek Amerikoje,
tiek Lietuvoje. Šie du drąsūs
lakūnai lietuviams gerai pa
žįstami. Gaila, kad per mažai
žinomi amerikiečiams ir tą in
formacijos spragą kažkodėl
nesistengiame aktyviai užpil
dyti. Tiesa, Čikagoje (Marąuette Road ir Califomia Avė
kampas) stovi įspūdingas
marmuro paminklas, neseniai
Parkų departamento ir pačių
lietuvių pastangomis gražiai
atnaujintas,
sutvarkytas.
Daug nuopelno čia reikia skir
ti ir mūsų bendradarbiui Pe
trui Petručiui, kuris apverk
tiną Dariaus ir Girėno pa
minklo būklę pradėjo savo
straipsniuose kelti „Drauge”
ir atkreipė susipratusių tau
tiečių dėmesį. Po to reikalai
pradėjo judėti.
Šiandien, prieš lygiai 71 me?
tus, 1933 m. liepos 16 d., kažkur
virš Atlanto vandenyno su ke
lionės pavojais ir nuovargiu
kovojo du lietuviai lakūnai —
didvyriai ir vienas mažas
lėktuvas. Atlantą jie visgi nu
galėjo, skridę 37 ir 11 minu
čių, bet Lietuvos žemės nepa
siekė. Veltui minių minios ne
kantriai laukė Kauno oro
uoste, veltui Amerikos lietu
viai sėdėjo prie radijo aparatų
ir gaudė žinių nuotrupas apie
savo lakūnus, kuriuos taip iš
kilmingai išleido į kelionę.
Kiek nedaug trūko, kad Da
rius ir Girėnas savo kelionės
tikslą būtų pasiekę! Liepos 17
d- jų gyvybės siūlas buvo stai
giai nutrauktas. „Lituanica” ir
narsieji lakūnai Lietuvą pa
siekė, deja, ne savo jėgomis.
Nematė jie laukiančios mi
nios, pakeitusios džiaugsmą
raudomis...
Lietuviai savo brolių, nar
siųjų skraiduolių, niekuomet
nepamiršo. Jų vardais pava
dintos miestų aikštės, tiltai,
gatvės („Lituanicos” vardu gat
vė yra ir Čikagoje), mokslo in
stitucijos, organizacijos; jų
garbei sukurta muzika, dai
nos, parašytos poemos, pasta
tyti paminklai. Dariaus ir Gi
rėno testamentas šiandien
įpareigoja mus visus: dirb
kime ir aukokime savo jėgas
Lietuvai!

vaikinams apie mane, kad aš jau nuteista, mano baus
mė dešimt metų, ir jeigu jie patvirtins savo parody
mus, tai mane dar kartą tardys ir teis. Keista, nei jų,
nei manęs nepaklausė ar mes pažįstami. Tada, atrodo,
Šileikis pirmas pasakė, kad čia ne ta, nes anoji buvusi
aukšta ir šviesiaplaukė, o pavardės neprisimena, sakė,
tik vardas tai toks. Tą patį pasakė ir kiti. Jų naujus
parodymus tardytojas parašė, davė vaikinams pasi
rašyti ir išvedė. Dar Naras pasakė, kad manęs į Ar
changelską gal neveš, nes nerengiamas etapas. Taip
tardymas ir baigėsi. Kameroje papasakojau apie Narą,
pasirodo, kad daugelį jis yra panašiai tardęs. Vieną
net privertė atšaukti parodymus, kad jos vyro, esančio
laisvėje, nesuimtų. Pasakęs jai, kad vyras, laisvėje
būdamas, nors vaikais pasirūpins. O aš vis tiek pykau
ant jo už kvatojimus saugume. Naras ir liko mįslė.
Etapas. Kovo 11 išvežė į Vilnių. Čia mus prausė,
kirpo, žarino, mažai šėrė, tik varinėjo, stumdė iš vie
tos į vietą. Žmonių ten buvo tiek ir tokių įvairių, kad
ką nors įsiminti neįmanoma. Kovo 13 išvarė į etapą.
Aš ėjau paskutiniame moterų kolonos penketuke, už
mūsų — vyrai. Iš jų pirmo penketuko išgirdau šau
kiant „Ilijana!”. Atsigręžiau, žiūriu, eina Vytas, mūsų
išdaviko brolis. Pasisveikinom, Vytas parodė šalia sa
vęs senyvą žmogų ir pasakė, kad tai jų tėvas. Žinojau,
kad jie abu areštuoti, tik tėvo nebuvau mačiusi. Vytas
man ėmė pasakoti, kad jų Lionius šnipas, aš tai pa
tvirtinau ir pasakiau, kad jau laisvėje apie jį žino ir
pasakiau, kad jį nuteisė dvidešimt penkeriems me
tams. Jo tėvelis gailiai atsiduso ir pasakė: „Ačiū Die
vui, daugiau žmonių nebeės”. Buvo baisiai liūdna..B.d.
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PAŠVENTINTI NAUJI VILNIAUS
ARKIKATEDROS VARPAI
Gegužės 25 d. Vilniaus ar
kikatedros aikštėje buvo pa
šventinti šeši nauji varpai —
Kelno arkivyskupijos dovana
Vilniaus arkikatedrai ir mies
tui.
1999 m. Kelno arkivyskupi
jos kardinolas Joachimas
Meisneris, su Kunigų taryba
lankydamasis Vilniuje, paste
bėjo, kad neskamba pagrindi
nės šventovės varpai, ir pa
žadėjo juos padovanoti. Kated
ros varpai buvo išlieti šių me
tų kovo 8 dieną Geschere, vie
noje didžiausių Vokietijoje
Vestfalijos varpų liejykloje
„Petiti und Edelbrock”, įs
teigtoje XVIIIa. II pusėje.
Varpų liejimo šventėje Vil
niaus arkivyskupijai atstova
vo vyskupas Juozas Tunaitis
ir kun. H. F. Fischeris.
Varpų šventinimo iškilmėje
Vilniaus arkikatedros aikštė
je dalyvavo Kelno arkivysku
pas kardinolas Joachimas
Meisneris, apaštališkasis nun
cijus Lietuvoje Peteris Stephanas Zurbriggenas, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, arkiv.
Sigitas Tamkevičius, SJ, vys
kupai Jonas Bortą, SJ ir Juo
zas Tunaitis. Šventė prasi
dėjo iškilminga eisena iš Vil
niaus arkikatedros į aikštę.
Pirmasis į gausiai susirinku
sius vilniečius kreipėsi kar
dinolas A. J. Bačkis. Kardino
las kalbėjo apie varpų reikšmę
krikščionių tikėjime, supažin
dino su dovanojamų varpų
simbolika, vardais, ženklais.
„Džiaugiuosi, — sakė kardino
las, — kad nuo šiol Lietuvos
širdyje, senajame Vilniuje gir
dėsime skambų varpų gau
dimą, kuris kvies širdis pakel
ti į Dievą. Šių varpų skambe
sys primins mums, žemės
piligrimams, kad mūsų Tėvy
nė yra dangus”. Nuoširdžiai
dėkodamas kardinolui J. Meisneriui ir Kelno arkivyskupi
jos tikintiesiems už brangią
dovaną, kardinolas pabrėžė,
kad šie varpai — tai visuoti
nės bažnyčios meilės ir ben
drystės simbolis. „Varpų gau
desys tesusilieja su mūsų
nuoširdžiu maldavimu, kad
pašaulyje būtų daugiau tai
kos, tarpusavio meilės ir su
pratimo, kad žmonės suprastų
nuoširdžios draugystės ir soli
darumo prasmę, kad mokėtų
dalytis su kitais ir būti dė
kingi. Tepažadina jie mūsų
tautą dvasingesniam, sąžiningesniam gyvenimui”, — šiais
žodžiais baigė savo kalbą
kard. A. J. Bačkis.
Į vilniečius kreipęsis kardi
nolas J. Meisneris akcentavo,
kad virš miesto sklindantis
varpų gaudesys pirmiausia

kviečiąs garbinti Dievą, kad
varpai yra mūsų gyvenimo pa
lydovai. „Jie skamba, kai
kūdikis atnešamas krikštyti,
kai vaikai eina Pirmosios ko
munijos, kai įšventinamas ku
nigas, kai vienuoliai duoda
amžinuosius įžadus, kai jau
navedžiai tuokiasi. Ir paga
liau jie skambės, kai mus ly
dės į kapus... Ir tai rodo, kad
esame ne tik žemės, bet ir
dangaus vaikai, kad esame
pašaukti stovėti Dievo aki
vaizdoje ir jam tarnauti”, —
sakė Kelno arkivyskupas,
kvietęs tikinčiuosius, ypač
vaikus ir jaunimą, saugoti,
mylėti bei gerbti visa tai, kas
kilnu, gražu ir dora, kad nie
kad negrįžtų tie laikai, kai iš
varpų buvo liejamos patran
kos. „Tegul šie varpai lydi
jūsų kartų kartas per šį gyve
nimą į dangiškąją tėviškę. Te
gul ir Kelno arkikatedrų var
pai primena mums mūsų
bendrą pašaukimą, tegul drą
sina mus veikliam solidaru
mui Viešpatyje”, — linkėjo
vilniečiams svečias iš Vokieti
jos kard. J. Meisneris.
Perskaičius varpų palaimi
nimo maldą, varpai buvo pa
šventinti. Po to sveikinimo ir
padėkos kalbas sakė Vilniaus
vicemeras Vidas Mačiulis, Vil
niaus arkikatedros administ
ratorius R. Doveika. Šventi
nimo iškilmėms pasibaigus,
aikštėje prasidėjo gegužinė.
Kiekvienas varpas turi var
dą, simbolinį ženklą ir įrašą
lotynų kalba. Pats didžiausias
dedikuotas Joachimui — kar
dinolo Meisnerio globėjui. Ant
šio varpo inkaras simbolizuoja
vilties dorybę, o užrašas skel
bia: „Tikėjime mūsų viltis”.
Ant antro pagal didumą, šv.
Kazimierui dedikuoto varpo
su lelijomis horeljefu užrašyti
giesmės žodžiai: „Tu kiekvie
ną dieną, siela, šlovinki Mari
ją”. Ši giesmė labai populiari
ir Vokietijoje. Trečiojo varpo,
skirto šv. Stanislovui, užra
šas: , ,Aš degu uolumu Viešpa
čiui”, ant jo pavaizduota vys
kupo mitra ir palmės 'šaka.
Ketvirtasis varpas pavadintas
šv. Elenos vardu. Ant jo užra
šyta: „Kristus viešpatauja
nuo kryžiaus”; šio varpo ženk
las — kryžius. Šv. Onos vardą
gavęs varpas, paženklintas
karūna su žvaigžde virš jos,
kviečia: „Džiaukimės Viešpa
tyje”. Ir šeštasis, pal. Jurgio
Matulaičio dedikuotas varpas
skelbia: „Blogį nugalėk gė
riu”; ant varpo — Marijos var
do stema. Didžiausias varpas
sveria 2,595 kg, mažiausias
— 464 kg.
Bažnyčios žinios, 2002 m. Nr.ll

GELBĖKIME LIETUVOS DVASINGUMĄ
IR LIETUVĄ
Šiuo metu matome vien
liūdną Lietuvos padėtį ir ne
matome išeities. Ieškome
smukimo priežasčių, kritikuo
jame tuos, kurių rankose val
džia ir kartu visos galimybės.
Bet nuo to niekas nesikeičia;
Prisiminkime senovę ir pir
mą didelį vergų sukilimą.
Tuomet Spartakui prisistato
vienas poetas ir sakosi norįs
įsijungti į kovą. Spartakas ne
nori priimti, tvirtindamas, jog
kovai poetai nereikalingi. No
rėdamas juo greičiau atsikra
tyti, paklausia, kaip jis kovo
siąs. Poetas aiškina, jog prie
šą nugali ne ginklai, ne kovai
išlavinti karių raumenys, ne
karo menas, o karių dvasia,
nes kūną valdo žmogaus dva
sia. Jis ir atėjęs čia stiprinti
karių dvasią ilgų paruošia
mųjų pratybų metu, padėti
nesėkmėse atgauti drąsą,
įkvėpti karius kovai ir perga
lei bei apdainuoti kovas, kad
ateities kartoms liktų didvy

rių žygiai ir jų poetiniai pa
veikslai, kad kiti užsidegtų
meile tėvynei ir laisvei. Gana
greitai, matydamas žodžio jė
gą ir įtaką, Spartakas viską
supranta, ir poetas tampa jo
artimiausiu bendražygiu.
Keliais sluoksniais purvasklaida apdengtoje Lietuvoje
krikščioniškos minties, kultū
ros ir visuomenės laikraštis
„XXI amžius” savo 5,500 tira
žu yra tas šauklys į dvasin
gumą ir krikščionišką moralę.
Jis tiesiog būtinas visokeriopo
blogio atakuojamai Lietuvai.
Gerosios jėgos be savo spau
dos yra tik „tyruose šaukian
čiojo balsas”. Kas be jos padės
eiliniam Lietuvos žmogui su
siorientuoti, kur melas ir kur
tiesa, kas padės nuolatos jam
augti dvasingume? Juk žino
me, kad pasaulietiškus laik
raščius cenzūruoja • pinigas,
todėl jie gali spausdinti anaip
tol ne visus straipsnius. Tuo
tarpu „XXI amžius” tokius
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
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SIŪLO DARBĄ
VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
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L.A. McMahon Window Wasning.
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Tel. 800-820-6155.
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tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Vilniaus arkikatedra

KONSTITUCIJOS 119
STRAIPSNIS
LIUDA RUGIENIENĖ
(Tęsinys)
Nes visiškai
akivaizdu, kad šiandien priė
mus Konstitucijos 119 straips
nio pataisas ir jas lydinčius
įsigaliojimo įstatymus, šitas
Seimas
negrįš
prie 119
straipsnio svarstant tiesoginius mero rinkimus. Libera
lai, kurie turėjo galimybę
išreikalauti, kad būtų pada
ryta Konstitucijos pataisa dėl
tiesioginių mero rinkimų,
šiandien šios galimybės atsi
sako. Todėl, mano įsitikinimu,
pati pataisa, visas 119 straips
nio pataisų pricipas yra blo
gas ir ydingas, nes net ir ka
dencijos pratęsimas šiandieni
nėmis savivaldos sąlygomis,
mano įsitikinimu, tik sukuria
dar didesnes mūsų savivaldy
bių bėdas. Vadinasi, Kaunas,
per praeitus trejus metus, per
kadenciją, turėjęs 4 merus,
dabar per ketverius metus tu
rės bent 5 merus. Tai štai ką
mes padarome su šiomis pa
taisomis. Raginu balsuoti
prieš. Raginu sustabdyti šitą
daromą politinę klaidą ir rim
tai grįžti prie savivaldos prob
lemų nagrinėjimo. Europos
Sąjunga iš mūsų neprašo dary
ti klaidų plėtojant savivaldą.
Kaip tik mums reikia rūpin
tis savivaldos stiprėjimu, o ne
tariamų rytmetinių politinių
kompromisų paieškom.
Pirmininkas. V. Nekrašas
— nuomonė už.

kalbina ir kitus, kurie nenori
to pasakyti. Ponas A. Gricius,
tai aiškiai išsakė. Todėl, siūlau
negaišti laiko ir balsuoti už.
Pirmininkas. A. Matule
vičius — nuomonė prieš.
A. Matulevičius. Aš neno
riu kartotis, kad iš tikrųjų
mes priimame labai rimtus
teisės aktus, kurie teisiškai
ginčytini, jau Seimo salėje.
Tai labai bloga praktika. Bet
norėčiau tęsti, ką kalbėjau dėl
Konstitucijos straipsnio, nes
viskas tarpusavy susieta. Vėl
man visiškai nesuprantamas
mūsų popierinis ėjimas kaž
kur, skubėjimas. Bet svar
biausia neįvertinimas objekty
vios situacijos, kuri pasaulį
pakeitė po rugsėjo 11 d. įvy
kių. Kai kas užmigo, mano
kad tai nieko neliečia. Bet, po
nai, kaip tik stambios vals
tybės susitvarkys, jos turi pi
nigų ir specialiųjų tarnybų.
O turint omeny mūsų miegan
čias specialiąsias tarnybas ir
lėšų stygių, tai, atsiprašau,
būtent mes ir būsime tas plac
darmas, kuris bus naudoja
mas įvairioms intrigoms ir pa
našiai. Mes nesusimąstome
apie tas pasekmes, kurios iš
tikrųjų gresia Lietuvai. O
svarbiausia, kad mes iš tik
rųjų nusispjauname į žmonių
nuomonę ir priimame kaip no
rime. Čia yra didžiausia mūsų
bėda. Mes visi žadėjome prieš
V. Nekrašas. Jeigu šis rinkimus, kad klausysime
įstatymas prieštarauja Kons rinkėjų nuomonės, deja, jos
titucijai, tai tam yra Konsti neklausome. Todėl aš balsuo
tucinis Teismas. Aš noriu siu prieš.
pasakyti vieną tokį posakį:
K. D. Prunskienė. Mano
„Jeigu tu kalbi su Dievu, tai įsitikinimu, būtent šis įstaty
tu meldiesi, o jeigu tave Die- mo projektas dėl įgyvendini
bas kalbina, tai yra haliuci mo tvarkos turėjo išsklaidyti
nacijos”. Mielieji kolegos, aš abejones žmonių, kurie reiškė
norėčiau pasakyti, kad kai ku kritines pastabas dėl Konsti
rie kalbėdami ne tik jaučia, tucijos 119 straipsnio padary
kad Dievas jį kalbina, bet dar tos pataisos. Per tą laiką,

priima ir stoja už tiesą. Taigi,
ar gali visiems patikti leidi
nys, bekompromisiškai sakan
tis tiesą? Todėl laikraštis pa
tiria spaudimą iš įvairių
pusių.
Šiais metais „XXI amžius”
turės užsidaryti, jeigu negaus
paramos. Kaip gaila laikraš
čio, nešančio politinę tiesą ir
tikėjimo dvasią į visus Lietu
vos kampelius. Jis aprašo
įvairius teigiamus poslinkius,
dvasingumą keliančius veiki
mus, kunigus ir eilinius žmo
nes iš kurių kiti gali daug ko
pasimokyti. Gėrį, meninį gro
žį ir tiesą skleidžiantis laik
raštis, visada stojantis už Die
vą, Bažnyčią ir Tėvynę jau su
mažino atlyginimus, neteko
kelių žmonių norėdamas dar
nors kiek pratęsti savo egzis
tenciją.
Mes atjaučiame Lietuvos
vargšus ir jiems padedame.

Tačiau štai mūsų akyse mirš
ta pagrindinis dvasingumą
keliantis leidinys. Argi už
merksime akis ir užkietinsi
me sąžinę. Juk ir už tai reikės
atsakyti. Jei sunyks Lietuvos
dvasingumas, tai ir Lietuvos
neliks. Jos neišgelbės bedva
siai žmonės. Matome, kur jie
nuvedė Lietuvą.
Mes, žemiau pasirašiusieji,
tikime, kad kunigai ir visi ti
kintieji atsilieps ir išties skęs
tančiam pagalbos ranką.
Belieka tarti praktišką pa
tarimą: čekius rašykite: Viešo
ji įstaiga „Naujasis amžius”
vardu ir siųskite adresu: XXI
amžius, Abonentinė dėžutė
211, LT — 3000 Kaunas, Lith
uania.
Arba galite čekį siųsti: kun.
A. Paliokas, SJ, 14915 - 127th
St., Apt. 101, Lemont, Illinois
60439.

maždaug iki 2007 m., mes tu kito negirdi. Man sunku įsi
rėsime galimybę, esant reika vaizduoti, koks būtų atsiradęs
lui, įsigilinti, apsvarstyti, ana Konstitucijos projektas, jeigu
lizuoti situaciją ir pakoreguoti tik tiek atsakomybės jausmo
įstatymus,
reglamentuojan Seimo nariai būtų turėję 1992
čius nuolatinio gyventojo sta metais. Koks tada visas pro
tuso suteikimą, išvengiant es jektas galėjo išeiti, net sunku
minių klaidų, apie kurias kal įsivaizduoti. Mes vieno kuk
bėjo kolegos. Taigi aš siūlau laus straipsnio nesugebame
balsūoti. Iš tikrųjų tai yra solidžiai, su derama atsako
kompromisas. Manau, kad tik mybe priimti. Sunku suvokti
rai reikia jį palaikyti taip pat sveiku protu, kodėl atsisaky
darniai, kaip ir palaikėme ta konstitucinės teisės specia
listų išvadų dėl paties Konsti
pirmąjį įstatymą. Ačiū.
Pirmininkas. J. Razma — tucijos straipsnio ir jo santy
nuomonė prieš.
kio su lydinčiais įstatymais.
J. Razma. Gerbiamieji kole Kodėl bijoma pasitikrinti, kad
gos, turėčiau pasakyti, kad būtų švariai prieita prie Kons
liūdnoka šiandien posėdžių titucijos pataisos? Tai tiesiog
salėje. Aš siūlyčiau posėdžio liūdnas fakto konstatavimas.
pirmininkui žvilgtelti bent Žinoma, mes su savo kukliais
viena akimi, kas šiuo metu čia 9 balsais negalime pakeisti
vyksta. Atrodo, labai svarbus proceso. Gaila, kad Lietuvoje
momentas. Galbūt vienas iš įvairiose srityse matant daug
nedaugelio atvejų šioje kaden pažangos, tuo pat metu negali
cijoje, kai mes prisiliečiame konstatuoti, kad Seime įvyko
prie Konstitucijos. O kas tuo politinės brandos pokyčių.
Pirmininkas. Prašau regis
metu dedasi salėje? Šurmulys,
tarpusavio pokalbiai, vienas truotis, balsuosime dėl įstaty

mo priėmimo. Vyksta registra
cija. Balsuosime dėl Konstitu
cinio įstatymo.
Užsiregistravo 124 Seimo
nariai. Kas už tai, kad priim
tume
Konstitucijos
119
straipsio pakeitimo įstatymo
taikymo tvarkos konstitucinį
įstatymą, prašom balsuoti.
Už 97, prieš — 6, susilaikė
13. įstatymas priimtas. Nori
te kalbėti? Ne.
Konstitucijos 119 straips
nio pakeitimo įstatymo tai
kymo tvarkos konstituci
nio įstatymo įrašymo į
Konstitucinių įstatymų są
rašų įstatymo projektas Nr.
IXP- 639(2*) (priėmimas)
Svarstome lc darbotvarkės
klausimą — Konstitucijos 119
straipsnio pakeitimo įstatymo
taikymo tvarkos konstitucinio
įstatymo įrašymo į Konstituci
nių įstatymų sąrašą įstatymo
projektą Nr. 1XP-1639. Pri
ėmimo stadija. Pataisų nėra;
Č. Juršėnas pateiks šį įstaty
mą.
Nukelta į 5 psl.

muzika • šokiai • loterijos •
vaikų žaidimai • arkliukai
• sveikatos tikrinimas • knygų
išpardavimas • ir kitokios pramogos
Prie DRAUGO 4545 W 63rd ST., Chicago, IL

KONSTITUCIJOS 119 STRAIPSNIS
Č. Juršėnas. Šiuo atveju
čia ginčų nebuvo, kadangi
ginčas buvo dėl pirmojo, jei
gu yra pirmas, tai antras turi
būti automatiškai. Čia nėra
jokių pataisų ir kviečiu kole
gas taip pat gražiai balsuoti,
juo labiau, kad už šį reikia di
desnės kvalifikuotos balsų
daugumos.
Pirmininkas.
Nuomonė
prieš — A. Kubilius.
A. Kubilius. Aš noriu at
kreipti dėmesį į labai rimtas
teisininkų pastabas, išsakytas
Teisės ir teisėtvarkos komite
te. Nežinau, kodėl Teisės ir
teisėtvarkos komitetas taip
abejingai pažiūrėjo į patarėjo
pastabas, bet iš tiesų čia susi
duriame su pakankamai rimta
teisine ir konstitucine proble
ma. Paskaitykime patį įstaty
mą: Lietuvos Respublikos 119
straipsnio pakeitimo įstatymo
taikymo tvarkos Konstitucinio
įstatymo įrašymo į Konstitu
cinių įstatymų sąrašą įstaty
mas. Iš tikrųjų turėtų būti la
bai paprastas įstatymas, t.y.
Konstitucinių įstatymų sąra
šo papildymo ar pakeitimo
konstitucinis įstatymas. Da
bar mes nematome to sąrašo,
į kurį įrašome šį įstatymą,
taip pat neaišku, kokia balsų
dauguma reikia priimti šį
įstatymą, visiškai neaišku.
Noriu priminti, kad Konsti
tucijos 69 straipsnis labai aiš
kiai numato, kad konstituci
nių įstatymų sąrašą 3/5 Sei
mo dauguma nustato Seimas.
Kitaip sakant, Konstitucinių
įstatymų sąrašu yra numaty
tas konstitucinio įstatymo
statusas. Tuo tarpu čia mes
rašome paprastą įstatymą, jis
nėra pavadintas konstituci
niu įstatymu. Tai ką darome,
gęrbiamieji kolegos, gerbia
mieji teisininkai, esantys čia,
Seime, gerbiamasis Seimo pir
mininke, kuris taip pat esate
ar kažkada buvote teisininku?
Mano įsitikinimu, daromas
visiškas teisinis jovalas, dėl
kažko skubama ir net nesu
gebama išsiaiškinti papras
čiausių dalykų.
Pirmininkas. Bet jūs, fizi
kas, duodate teisines konsul
tacijas. Tai gal nesiimkime ne
savo darbo, ir bus gerai. To
liau — B. Bradauskas.
B. Bradauskas. Gerbiamie
ji kolegos, aš tiesiog norėčiau
kreiptis į kalbančiuosius visą
šį rytą prieš. Jūs matote pagal
balsavimo rezultatus, kad jūs
aiškiai klystate. Todėl prašy
čiau jūsų — netrukdykite dar
bo, na, patylėkite nors kiek,
kad mes galėtume normaliai
priimti tuos įstatymus, kurių
reikia visai tautai.
Pirmininkas. A. Matulevi
čius — nuomonė prieš.
A. Matulevčius. Aš supran
tu, kad čia yra galbūt laiko
gaišinimas, bet tegul lieka is
torijai. Noriu tik pasakyti, kad
kai siūlai rimtas konstituci
nes pataisas ir prašai diskusi
jos, kad būtų pasikalbėta,
kaip daryti, kad valstybė būtų
geriau valdoma, tai niekas
net neklauso ir visi kaip nuo
musės zyzimo numoja ranka.
Bet kai yra daroma visiškai
nepiliečiams, ne mūsų žmo
nėms, tai, pasirodo, labai stai
giai susitariama ir daroma.
Bet tai daroma ne mūsų žmo
nėms ir ne mūsų piliečiams.
Norėčiau pasakyti, ponai, ko
legos: nežiūrėkime mes į rin
kėjus kaip į „dziedziukus”,
kaip kai kurie kolegos sako,
ar į bobutes, kurios nieko ne
išmano, nes jie labai daug iš
mano, ir visi lėksite per rinki
mus prašyti jų balsų. Tai vie
ną kartą supraskite, kad pi
lietinėje demokratinėje visuo
menėje reikia tartis su žmo
nėmis. Tai, kas šiandien vyks
ta Seime, yra antipilietiškas
veiksmas.

A. Sakalas. Gerbiamieji ko

legos, ypač tie, kurie preten

duoja būti prezidentais. Aš
siūlyčiau vartoti saikingesnius pasakymus. Galiu pasa
kyti, ką pasakė komitetas.
Komitetas pritarė patobulin
tam projektui ir atkreipia Sei
mo dėmesį, kad būtina arti
miausiu laiku svarstyti bei
priimti įstatymo projektą dėl
konstitucinių įstatymų sąrašo
patvirtinimo. Štai tokia komi
teto išvada. Komitetas tą išva
dą priėmė bendru susitari
mu. Labai apgailestauju, kad
konservatoriai dabar piktina
si, kad ten kažkas neteisėta,
savo vienintelį teisę gerai iš
manantį specialistą pervedė
iš mūsų komiteto į Kaimo rei
kalų komitetą.
Pirmininkas. J. Razma —
nuomonė prieš.
J. Razma. Šiandien mes
keičiame
Konstitucijos
straipsnį, būtent tos Konsti
tucijos, kuri buvo priimta refe
rendumu dideliu piliečių bal
sų skaičiumi. Iš esmės šį
veiksmą atliekame net nežino
dami, kokia yra piliečių nuo
monė dėl tų mūsų pataisų ir
dėl lydinčiųjų įstatymų. Aš at
kreipčiau dėmesį, kad net
sociologiniai tyrimai nebuvo
užsakyti, kad būtų pasiteirau
ta, ką Lietuvos žmonės mano
apie tai, ar leisti, ar neleisti
dalyvauti savivaldybių rin
kimuose ne piliečiams. Aš ste
biuosi Seimo narių drąsa taip
bravūriškai keitinėjant Kons
tituciją.
Gaila, kad daugumai pristi
go dėmesio ir mažumos nuo
monei. Mes siūlėme ne tokius
jau sudėtingus ar priešingus
dalykus. Mes siūlėme, kad kol
kas būtų apsiribota rinkimų
teise Europos Sąjungos šalių
piliečiams, su kuriais mes ga
lime tokią teisę turėti pari
teto pagrindu. Deja, mūsų pa
taisos net nebuvo leista pa
teikti. Tai iš tiesų yra liūdnas
dalykas, sukelia liūdnus ap
mąstymus, kur mes einam,
kaip toliau elgsis mūsų Seimo
nariai, bet tikrai nekokios
mintys šiuo metu sėdint salėje
ir klausantis to šurmulio, ku
rio, regis, neturėtų būti, kai
mes prisiliečiame prie Konsti
tucijos.
Pirmininkas. J. Korenka
— nuomonė už.
J. Korenka. Iš tikrųjų po
šitų ilgų kalbų, galima supras
ti, kad ir gerbiamasis kandi
datas į prezidentus, ir kolega
J. Razma tariamai kalbėdami
apie tai, kad įstatymas turi
būti nukreiptas į žmones, ta
rytum bando įteigti, kad šian
dien Lietuvoje gyvena dvikojai
ir keturkojai, arba dar geriau
— balti ir juodi. Įstatymas yra
skiriamas mūsų žmonėms. Ir
jeigu mes kalbame apie integ
raciją į Europą, tai gal nerei
kėtų tų diskriminacijų. Kaip
sakė mano frakcijos kolegos,
baikime vieną kartą pridenginėti plikas savo bambas ir
pasakykime tiesą, jog mes no
rime, kad nebūtų tų, kurie
nori ne už mus balsuoti. Tai
negerai. Kiekvieno piliečio tei
sė yra pasirinkti ir balsuoti, ir
kiekvieno žmogaus, gyvenan
čio Lietuvoje, turi būti teisė.
Prašau palaikyti projektą.
Pirmininkas. Prašom re
gistruotis. Balsuokime dėl
Konstitucinių įstatymo sąrašo
įtraukimo. Prašom registruo
tis.
Užsiregistravo 116 Seimo
narių.
Kas už tai, kad priimtume
Konstitucijos 119 straipsnio
pakeitimo įstatymo taikymo
tvarkos konstitucinio įstatymo
įrašymo į Konstitucinių įsta
tymų sąrašą, prašau balsuoti.
Už — 96, prieš — 4, susilai
kė 11. Įstatymas priimtas
(Balsai salėje) 85.
A. Gricius. Mes iš pasisa
kymų už ir prieš išgirdome
įvairių nuomonių. Liberalų
sąjunga buvo savotiškai ap

kaltinta, kad jinai lyg ir atsi
sako tiesioginių mero rinki
mų, sudarė sandėrį su social
demokratais ir panašiai. Man
gaila, kad mūsų opozicijos part
neriai nesupranta elementa
rios tiesos ir bando net ape
liuoti į Seimo narių nesąmo
ningumą, kad šitas Seimas
yra nesąmoningas, priimda
mas šią konstitucinę pataisą,
ir kaip pavyzdį pateikia Aukš
čiausiąją Tarybą. Atleiskite,
aš nenoriu priminti Aukš
čiausiosios Tarybos posėdžių,
vykusių dviejose salėse, ir jų
sąmoningumo. Liberalų frak
cijos vardu norėčiau pasakyti,
kad tai iš tiesų yra politinis
kompromisas. Mes ne visi
esame patenkinti tuo, kas
šiandien įvyko. Galbūt buvo
galima rasti ir geresnį kom
promisą, bet užsiimant politi
ka be kompromisų, be nuolai
dų nieko gera negalima nu
veikti. Taigi aš manau, kad
tikrai šis įstatymas pasitar
naus ir mūsų demokratijai, ir
savivaldos rinkimams.
A. Kubilius. Gerbiamasis
pirmininke ir gerbiamieji poli
tinio kompromiso su Konsti
tucija rėmėjai, aš vis dėlto po
šio balsavimo norėčiau suži
noti, į kokį sąrašą šis įstaty
mas buvo įrašytas. Kas nors
galėtų man parodyti tą sąra
šą, nes įstatymas sako labai
aiškiai? Įrašėme įstatymą į są
rašą, bet to sąrašo kažkaip
niekas nedrįsta parodyti, nes
jo nėra. Gerbiamieji kolegos,
kokį darom absurdą? Ar tai
kartosime ir priimdami konstucinį
įstatymą
dėl
47
straipsnio? Kiek galima šiame
Seime sąmoningai tęsti absur
dus, aš dar kartą klausiu.
Sąmoningai darome absurdus.
Sąmoningas absurdas vis tiek
lieka absurdas, prieštaraujaujantis Konstitucijai.
A. Sakalas. Mano replika
daugiau skirta liberalams. Aš
jums tiesiog rekomenduočiau
reaguoti į argumentus, išsako
mus Seimo posėdžių salėje, o
ne į taškymąsi seilėmis.
BL Rimšelis. Aš tik galėčiau
pasakyti, jog, jeigu A. Kubi
lius nežino to sąrašo, tai šis
įstatymas bus pirmas tame
naujajame sąraše.
Pabaiga.

KNYGA,^ANTIKOMUNISTINIS
KONGRESAS IR TRIBUNOLO
PROCESAS”
Tai knyga apie antikomunis
tinio Kongreso, įvykusio 2000
m. birželio 12-14 d. Vilniuje,
eigą ir tarptautinio Vilniaus
visuomeninio tribunolo proce
są „Komunizmo nusikaltimų
įvertinimas”. Tarptautinis vi
suomeninis tribunolas posė
džiavo 2000 m. rugsėjo 4-6 d.,
o jo nuosprendis buvo paskelb
tas 2000 m. rugsėjo 27 d.
Kongreso ir tribunolo veikloje
dalyvavo 24 valstybių atsto
vai. Kongresas ir knygos apie
jį išleidimas turi tarptautinę
reikšmę. Knyga kartu su kito
mis atstovaus Lietuvai tarp
tautinėje Frankfurto knygų
mugėje. Ji jau išversta į anglų
kalbą, bus išversta į rusų ir
kitas kalbas.
Knygos sutiktuvės vyko lie
pos 3 d. pilnutėlėje Marijam
polės bibliotekos salėje. Sve
čius pristatė LPKTS Marijam
polės skyriaus pirmininkas V.
Raibikis. LPKTS pirmininkas
P. Jakučionis papasakojo apie
pasirengimą Kongresui (komi
tetui jam ruošti vadovavo mū
sų kraštietis V. Miliauskas), jo
eigą, aukštai įvertino Kongre
so organizatorių profesionalu
mą, o knygą pavadino pa
minklu ir ginklu. P. Jakučio
nis priminė, kad Kongrese
dalyvavo žymūs visuomenės
veikėjai Lech Walesa, Sergiejus Kovaliovas ir kiti. Kongre
sui sveikinimo laiškus at
siuntė Rumunijos fr Vengrijos
prezidentai, sveikinimo kalbą
pasakė Lietuvos prezidentas
V. Adamkus.
Tribunolo pirmininkas, žino
mas advokatas V. Zabiela,
kalbėjo apie tribunolo veiklą,
įvairių valstybių aukštos kva
lifikacijos teisininkų dalyva
vimą jame. Renginys buvo ne
priekaištingas
tarptautinės
teisės požiūriu, lig šiol nesusi
laukta jokių pastabų net iš ga
limų oponentų. Nuo š.m. lie
pos 1 d. pradėjo veiklą Tarp
tautinis tribunolas, tam turėjo
įtakos Vilniaus visuomeninio
Tribunolo veikla. Vilniaus Tri

* Kanados sostinėje ati
daryta Lietuvos fotomeni
ninko Antano Sutkaus foto

grafijų paroda. Jos atidaryme
dalyvavo Kanados vyriausy
bės ir Ottawa akredituoto dip
lomatinio korpuso atstovai.
Tai pirmoji Lietuvos fotogra
fijų paroda Kanadoje.
<bns>

bunolas turėjo kaltintojų (vy
riausioji buvo Z. Sličytė), įvai
rių šalių nukentėjusius, liudy
tojus, gynėjus (J. Radovičių,
M. Okulič Kazariną), teisėjus.
V. Zabiela pabrėžė didelį mū
sų intelektualų nuopelną or
ganizuojant ir pravedant kol
kas vienintelį tokio pobūdžio
tarptautinį Kongresą ir Tribu
nolą, įvertinusį komunizmo
nusikaltimus;
komunizmas
pražudė 100 milijonų įvairių
šalių piliečių, komunistų. Par
tijos buvo įvertintos kaip rep
resinės organizacijos (trėmi
mų, suėmimų, įkalinimų or
ganizavimas, pvz., Lietuvoje
absurdiškai pritaikant bolše
vikinės Rusijos Baudžiamąjį
kodeksą beveik visos Lietuvos
gyventojų grupės tapo nusi
kalstamomis.
Pakiliai kalbėjo profesorė O.
Voverienė. Ji teigė, kad Kong
reso organizavimas ir jo veikla
•— didelis Lietuvos nuopelnas
tarptautinei visuomenei. Jis
prilygsta savo reikšme Kovo
11-ajai, Sausio 13-ajai, oku
pantų kariuomenės išvedimui
iš Lietuvos 1993 m. Profesorė
atkreipė dėmesį į kai kurias
negatyvias tendencijas, įžei
džiančias mūsų patriotinius
jausmus (valstybinės vėliavos
niekinimas, Kovo ll-osios nu
vertinimas, valstybinių pen
sijų skyrimas represijų daly
viams ir pan.)
Istorikas profesorius Anta
nas Tyla knygą pavadino mū
sų sąžinės akistata su praeiti
mi. Jis apžvelgė tragiškiausią
mūsų istorijos laikmetį —
antrąją sovietų okupaciją, trė
mimus, ginkluotą pasiprieši
nimą okupacijai.
Pasisakė taip pat žinomas
politologas, ne vienos knygos
apie globalizmo neigiamas pa
sekmes autorius, buvęs išeivi
jos lietuvis V. Bražėnas ir Lie
tuvos Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos valdybos
pirmininkas A. Lukša.
Dalis susirinkusiųjų įsigijo
knygą. Algimantas Lelešius
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Nuoširdžiai užjaučiame

Af A.
Poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO
šeimą ir artimuosius sunkią netekties valandą.
Nuostabios B.Brazdžionio eilės visada mums primins
mylimą poetą, stiprins meilę ir pagarbą tėvynei.
Lietuvos Respublikos ambasados
Vašingtone kolektyvas

Mūsų mielam rašytojui

A. t A.
JURGIUI JANKUI
Amžinybėn iškeliavus, jo sūnus ALMI ir SAULIŲ su
šeimomis, mielą martelę DANUTĘ JANKIENĘ, jo
raštų techniškąją tvarkytoją, visus vaikaičius
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi, nulūžus lietuvių litera
tūros Didžiajam Ąžuolui.

Lietuvių rašytojų draugija

„Lietuva neteko didžiojo savo dainiaus, ilgus
dešimtmečius poetinio žodžio jėga žadinusio tautą
atgimti, kovoti už savo laisvę.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės giliai liūdi
dėl žymaus lietuvių

A. f A.
Poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO
mirties ir nuoširdžiai užjaučia velionio šeimą, ar
timuosius, JAV ir Pasaulio lietuvių bendruo
menę”.

Dar leiskit žemėj man pašviesti,
Dar leiskit padėvėt baltai!
. Jau greit į amžių pilį. kviesti
Mane atbėgs varpų aidai.
Goethe

A. t A.
Sūnui ALGIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame BIRUTĘ ir IGNĄ
NAVICKUS bei jų šeimą.

Stasė ir Vytautas Jagminai su šeima

Lietuvių operos dirigentui

AJA.
ALEKSANDRUI KUČIUNUI
mirus, jo žmonai JŪRAI, sūnums JURGIUI ir TADUI
bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia
Lietuvių Opera

A. f A.
KENTNERYTEI-KAŠELIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai v.s. ALBINAI
RAMANAUSKIENEI ir žentui v.s. LIUDUI RAMA
NAUSKUI, anūkapis v.s. fil. DONATUI RAMA
NAUSKUI, ps. ASTAI VAIČIENEI, ps. INDREI PAŠKAUSKIENEI, s. RENATAI BORUCKI, jų šeimoms ir
visiems giminėms ir artimiesiems.
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su Jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit
with United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freguent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

Mano buvusiam muzikos mokytojui

A. f A.
ALEKSANDRUI KUČIUNUI
mirus, reiškiu giliausią užuojautą visai jo šeimai.

it’s Scandinavian

J/fJ
Scandinavian Airlines

Irena Veleckytė
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Vytautas Valantinas iš
Čikagos, Karolina Kubilie
nė iš Willowbrook, Ramu
nė Kubiliūtė iš Evanston,
dr. Petras Kisielius iš Cice
ro ir Viktorija Pikelienė iš
Čikagos „Draugo” gegužinės
„laimės šulinin” prikrovė gra
žių ir gausių laimikių. Dėko
jame iš visos širdies, kad nu
džiuginsite mūsų gegužinės
svečius!
Pirmą kartą 30 dienu
„Draugą” galima užsisakyti
nemokamai. Visiems metams
nauji JAV gyvenantys skaity
tojai „Draugą” užsiprenume
ruoti gali tik už 65 dol., pusei
metų - už 35 dol. Užsisakyki
te mūsų dienraštį per „Drau
go” gegužinę, jums maloniai
padės „Draugo” administraci
jos darbuotojos.
Vytautas ir , Genovaitė
Musoniai, gyvenantys Oak
Lawn, IL, besibaigiant Draugo
fondo pavasario vajui, atsiun
tė 100 dolerių prie ankstesnių
900 dol. įnašų ir tapo garbės
nariais. Sveikiname naujus
DF garbės narius ir dėkojame
už paramą Draugo fondui.
Maloniai kviečiame na
rius ir svečius į Amerikos
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyriaus ruošiamą tradici
nę gegužinę, kuri vyks atei
nantį sekmadienį, liepos 21 d.,
ir prasidės 11 val.r. RudaičiųMarchertų vasarvietėje, 3848
Ponchartrain, Michiana, MI,
44161. Smulkesnė informacija
kreipiantis į Teodorą Rudaitį
tel. 630-257-1858.

nai, gyvenantys Detroit, Mi
chigan, atsiuntė 100 dol. au
ką, skirtą paremti a.a. rašyto
jo Jurgio Jankaus užbaigtos
knygos „Pušis” išleidimą. Au
kas galima siųsti Lithuanian
Writers association vardu, c/o
Stasys Džiugas, 5729 Edge
Lake Dr., Oak Lawn, IL
60453-4509.
GEGUŽINĖ
„LITUANICOS” PARKE
Skanūs namų gamybos pa
tiekalai bus linksmoje vasaros
gegužinėje, kurią rugpjūčio 4
d., sekmadienį, 1 val.p.p. ruo
šia Beverly Shores, IN, lietu
vių klubas. Ten, „Lituanicos”
parko medžių prieglobstyje,
ant ilgų stalų bus išdėstyta
gausaus maisto, po vienu
ąžuolu bus išrikiuoti gaivūs
gėrimai, o po kitu - stalas luš
nuo gerų ir įdomių „lai
mės šulinio” laimikių. Taigi
skirkite rugpjūčio 4 d. popietę
šiems malonumams. Lauksi
me!
Skelbimai
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip-,
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
. Lietuva bei visu pasauliu! j

SVARBUS LIETUVIŲ FONDO POSĖDIS
Lietuvių fondo valdybos po land Park-, IL. Suinteresuoti
sėdis įvyko liepos 9 d. Pasau golfo žaidėjai kviečiami jau iš
lin lietuvių centro posėdžių anksto registruotis, kreipian
kambaryje, pirmininkaujant tis į Vytą ir Aldoną Vaitkus
valdybos pirm. Povilui Kiliui. tel. 630-243-8178.
Posėdyje dalyvavo: Ramūnas
LF 40 metų nuo jo įsistei
Astrauskas, Stasys Baras, gimo sukakties pokylis vyks
Vaclovas Kleiza, Alė Razmie lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių
nė, Andrius Tamulis, Vytas centro didžiojoje salėje. Poky
Vaitkus, Stasys Džiugas ir LF lio metu bus įteikta dr. Anta
tarybos pirm. dr. Antanas no Razmos vardo premija, lai
Razma. Darbotvarkę sudarė mėta muzikos srities atstovo.
trumpi, informacinės veiklos Prieš tai, anksčiau, bus atida
pranešimai.
ryta dail. P. Domšaičio pa
Namas Berlyne dar neturi veikslų paroda Lietuvių dailės
rimtų pirkėjų, nes jis susietas muziejuje. Ta proga bus išleis
su tam tikromis problemomis, tas katalogas, kuriame bus
kurias išspręsti nėra lengva. naujų žinių apie dail. R. DomDaromi žygiai. Žemės sklypai šaitį ir trumpas aprašymas
Arizonoje ir Massachusetts apie Lietuvių fondo įsikūrimo
valstijoje taip pat laukia pir istoriją. Paroda bus ilgesnį lai
kėjų. Velionio dr. Joniko pali ką atidaryta.
kimas turi daug neaiškumų,
Posėdžio pabaigoje dr. A.
kadangi testamento originalas Razma pareiškė, kad Čiurlio
yra dingęs.
nio muziejaus pastatas Kaime
LF pelno skirstymo komisija jau baigiamas remontuoti, yra
savo darbą baigė. Kaip ir vi gautos sąskaitos, ir patikrinus
suomet, ir šį kartą kviečiama padarytus darbus vėl bus gali
spaudos konferenciją liepos 18 ma išmokėti tam tikrą sumą
d., ketvirtadienį, 12 vai. PLC dolerių iš anksčiau Lietuvių
posėdžių kambaryje. Vytas fondo paskirtų lėšų — „Mili
Vaitkus informavo, kad LF 8- jonas Lietuvai”. Nutarta kitą
sios metinės Golfo žaidynės valdybos posėdį sukviesti rug
vyks rugsėjo 22 d., sekmadie sėjo 10 d.
nį, Old Oak County club, Or
St. Džiugas

„Tėviškės”
liaudiškos
muzikos kapela savo muzika
uždega ir jauną, ir seną. Sma
gu pranešti, kad šie linksmi
muzikantai atvyks ir t „Drau
go” gegužinę. Dainuos dvi so
listės - Laima Žukienė ir Ni
jolė Penikaitė, bus net trys
akordeonistai! Polkos, valsai
ir ramios, melodingos dainos
- toks bus muzikantų repertu
aras per „Draugo” gegužinės
vasaros šventę - liepos 28-ąją,
sekmadienį.

„Draugo" rėmėjai
Kostas Dočkus, gyvenantis
Cicero, IL, atsilygindamas už
busimojo „Draugo” pokylio lai
mėjimų
bilietų
knygelę,
„Draugui” paaukojo 50 dol.
Esame labai dėkingi!
Gediminas ir Birutė Jodvvaliai, gyvenantys Riverside,
IL, pratęsdami prenumeratą,
„Draugui” atsiuntė 50 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū!
Viktoras Petroliunas iš
Oak Park, IL, atsidėkodamas
už „Draugo” rudens pokylio
laimėjimų bilietų knygelę,
mūsų laikraštį parėmė 59 dol.
auka. Labai jums ačiū!
Dr. Aldona Janačienė, gy
venanti Yonkers, NY, už
„Draugo” pokylio laimėjimų
bilietėlius atsiuntė 50 dol. au
ką. Ačiū už paramą!
Viktorija Karaitis, gyve
nanti Union Pier, MI, atsily
gindama už busimojo „Drau
go” pokylio laimėjimų bilietų
knygelę, mūsų iždą parėmė 50
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me!
Stanley Raila iš Little
Neck, NY, atsidėkodamas už
mūsų rudens pokylio laimėji
mų knygelę, „Draugui” paau
kojo 100 dol. Esame labai dė
kingi!
Vilgelmas Radžius, gyve
nantis Chicago, IL, už „Drau
go” pokylio laimėjimų bilie
tėlius atsiuntė 50 dol. auką.
Tariame didelį ačiū!
LIETUVOS VYČIŲ
SUVAŽIAVIMAS
Šią vasarą rugpjūčio 1-4 d.
Lietuvos Vyčiai rengia 89-ąją
visuotiną suvažiavimą/seimą,
kuris vyks Čikagoje, Congress
Plaza Hotel and Convention
Center, 520 South Michigan
Avenue, Chicago. Šiais metais
Lietuvos Vyčiai pagerbs Shriner’s ligoninės daktarą J. Lubicky už jo indėlį ir pagalbą
j Lietuvos vaikams.
Liepos 1 d., ketvirtadienį,
St. Ignatius College Prep bus
aukojamos šv. Mišios, po to
vyks priešpiečiai, o vakare išvyka „Chicago’s First Lady”
laivu po Michigan ežerą.
Rugpjūčio 3 d., šeštadienį,
ruošiamas iškilmingas pokylis
Congress Plaza viešbutyje, o
liepos 4 d., sekmadienį, - šv.
Mišios šv. Kazimiero seselių
motiniškajame name ir atsi
sveikinimo priešpiečiai.
Lietuvos Vyčių nariai ir
draugai kviečiami dalyvauti
šiuose renginiuose. Informaci
ja skambinant Diann tel. 773376-4779.

APIE JAV LB KULTŪROS TARYBOS
RADIJO PREMIJOS SKYRIMĄ
2002 metų JAV LB Kul
tūros tarybos Premijų šventės
radijo darbuotojo arba radijo
programos premijai atrinkti
komisiją sudaro Teresė Gečie
nė, pirmininkė, ir Aldona Rastenytė-Page bei Gediminas
Dragūnas, nariai. JAV LB
Kultūros taryba radijo premi
jai yra nustačiusi tokias gai
res:
1. Premijos pavadinimas —
Radijo programos ar radijo
darbuotojo premija. Radijo
programą ar asmenį JAV LB
Kultūros tarybai rekomenduo
ja tam tikslui pakviesta komi
sija.
2. Ši premija gali būti skirta
kiekvienai JAV veikiančiai ne
komercinei radijo programai.
3. Norinčios konkurse daly
vauti aktyviai veikiančios JAV

lietuviškos radijo valandėlės mo dienos ir laikas, kiek metų
iki nustatytos datos — š.m. programa veikia ar kiek metų
rugsėjo 15 d. (pašto antspau nominuojamas asmuo laidas
das) — atsiunčia bent du pas veda. Ne ilgiau, kaip vienu
kutinių dvejų metų bėgyje puslapiu paaiškinama, kodėl
transliuotus radijo laidų įra programa ar asmuo yra premi
šus radijo komisijos pirminin jai nominuojama/as.
kei Teresei Gečienei, 1357
6. Premija negali būti dalo
Gantt Drive, Huntington Val ma.
ley, PA 19006.
2001 metų JAV LB Kultūros
4. Radijo premija gali būti
tarybos
skirtą radijo darbuoto
skiriama ir pavieniui asme
jo
premiją
gavo Anatolijus
niui, daug metų ruošiančiam
ir vedančiam radijo progra Šlutas. Premijų šventė įvyko
mas. Toks kandidatas/ė negali sausio mėnesį Los Angeles.
būti apmokamas/a radijo laidų Premijų mecenatas buvo Lie
tuvių fondas. 2002 metų JAV
tarnautojas/a.
5. Su laidų įrašais atsiun Kultūros tarybos Premijų
čiamas laiškas, kuriame įvar šventė numatyta lapkričio 17
dinama radijo programa ar d. Filadelfijoje.
nominuojamas asmuo. Nuro
Teresė Gečienė
domas programos pavadini
Komisijos pirmininkė
mas, adresas, laidų transliavi

Liepos 1 d. Pasaulio lietuvių centre vykusiame susitikime su JAV senatoriumi Diek Durbin (iš kairės): dr. Jolita
Narutienė, dr. Petras Kisielius, Jonas Domanskis, senatorius Diek Durbin, Rimas Domanskis, Vladas Stankevi
čius.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

NEUŽSIDARYKIME TIK SAVO KIEME
Pirmadienį, liepos 1 d., Pa
saulio lietuvių centro Lemonte
didžiojoje salėje vyko lietuvių
susitikimas su JAV senato
rium Diek Durbin. Susitikimą
organizavo „Lithuanian Amerieans for Durbin”, vadovau
jant advokatui Rimui Domanskiui.
Kaip žinia, senatoriaus mo
tina a.a. Ona Kutkutė yra gi
mus? Jurbarke. Senatorius sa
vo privačiame ir viešame poli
tiniame gyvenime ne tik ne
slepia, bet net pabrėžia savo
lietuvišką kilmę, tai daryda
mas ne tik žodžiais, bet ir dar
bais.
Dar sovietų okupacijos laiku
jis važiavo į Lietuvą, norėda
mas pasauliui išryškinti oku
pacijos žiaurumą. Tikslas bu
vo pasiektas, nes žiniasklaida
įvykį sekė ir plačiai pranešė,
jog Diek Durbin, tuomet būda
mas JAV Kongreso narys, bu
vo kelias dienas sulaikytas
prie sienos ir neįleistas į Lie
tuvą.
Nuo tų laikų senatorius pir
mauja politinėje arenoje re
miant Lietuvos siekius, o šiuo
metu ypač palaikant Lietuvos
priėmimą į NATO, Lietuvos
suverenumo garantą.
Siekiant parodyti lietuvių
solidarumą, lietuvių pritarimą
senatoriaus veiklai dėl Lietu
vos, tą karštą vasaros vakarą
susirinko apie 150 žmonių.
Gal tai ir neblogas skaičius,
bet ar tik tiek iš mūsų norime
parodyti, kad remiame Lietu
vos pageidavimą tapti NATO
nare? Tačiau tarp susirinku
sių buvo smagu matyti ne tik
pagyvenusius žmones, bet ir
nemažai jaunimo bei anksčiau
ir neseniai iš Lietuvos atvyku
siuosius.
Iš atvykstančių rengėjai
prašė aukos. Jei prašoma su
ma per didelė, buvo vis tiek
kviečiama dalyvauti, nes ne
tik pinigai, bet ir susirinku
siųjų skaičius yra svarbu. To
kiu atveju geriau ateiti ir bent
kuklia auka prisidėti, kad pa
dėtume organizatoriams pa
dengti renginio išlaidas.
Suremontuota salė gražiai
atrodė, užkandėlius paruošė
„Bravo”, foninę lengvo džiazo
muziką grojo Kęstutis Stančiauskas ir jo ansamblis
„Streetdancers”. Buvo maloni
atmosfera pabendrauti tarpu
savyje ir su senatorium Diek
Durbin, kuris mielai su visais
kalbėjosi ir fotografavosi.
Stalus skoningai papuošė,
daug tortų ir pyragų iškepė
dr. Pranutė Domanskienė su
dukrele Marija. Sūnus Jonas
Domanskis darbavosi prie in
formacijos stalo. Domanskių
šeimai į talką atėjo jų draugai
ir giminės, bet, kaip ir anks
tesniuose susitikimuose su
Diek Durbin, Domanskių šei
ma dėjo dideles pastangas ir
daug darbo, kad vakaronė
sklandžiai praeitų.
Lietuvai siekiant atstatyti
nepriklausomybę,
Čikagoje
įsikūrė dvi „ad hoc” („grass
roots”) grupės — „Americans
for Lithuanian Freedom” ir

„Hot Line”. Tai buvo daugiau
sia jaunesni aktyvistai, jau ne
Lietuvoje gimę.
„Americans for Lithuanian
Freedom” (pirm. dr. Jolita ir
dr. Vytas Naručiai) užsiėmė
lobizmu — už Lietuvos nepri
klausomybę įtakoti politikus
ir visuomenę. Buvo išvystyti
ypatingai artimi ryšiai su Illi
nois gubernatoriumi Jim Ed
gar, penkiems mėnesiams nu
pirkta reklaminė lenta („billboard”) prie 1-294 netoli O’Hare oro uosto su dailininko Vin
co Luko suprojektuota tri
spalve kregždute, skrendančia
iš narvo, ir užrašu „Don’t elose
the door on democracy in Li
thuania — let President Bush
Know!” Su šia emblema buvo
platinamos sagės ir lipdukai
su užrašu „Freedom for Li
thuania”, o Gorbačiovui vyks
tant į Prancūziją, jį pasitiko
šios grupės pagamintos sagės
su užrašu „Liberte pour la Lituanie”.
Tuo pačiu metu Lemonte
įsikūrė „Hot Line” — Pasaulio
lietuvių centro konferencijų
kambaryje buvo įvesta daug
telefonų, kad apie paskutinius
įvykius Lietuvoje sužinoję sa
vanoriai galėtų kuo greičiau
reaguoti ir pranešti žiniasklaidai, lietuvių bei ameri
kiečių visuomenei ir organi
zuoti demonstracijas. Šios ak
cijos pradininkai buvo Lend

raičiai, Riškai, Gulbinai, Domanskiai, P. Šlutienė, Krump
liai ir kiti jauni žmonės.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę šios „ad hoc” grupės
nedingo, bet persiorientavo į
humanitarinę pagalbą nualin
tai Lietuvai, nes rūpėjo Lietu
vos ir gyventojų gerovė. Iš
,Americans for Lithuanian
Freedom” išaugo „Saulutė”,
Lietuvos vaikų globos būrelis,
o „Hot Line” išsivystė į Lithua
nian Mercy Lift, Lietuvai tei
kianti medicininę pagalbą. Su
daryti ryšiai tarp amerikiečių
praverčia ieškant paramos
Lietuvai, Lithuanian Mercy
Lift dėka „Saulutė” ir kitos or
ganizacijos gauna amerikiečių
apmokamus talpintuvus siun
tiniams į Lietuvą.
Senatoriaus Durbin motinai
mirus, kilo mintis ją pagerbti,
įamžinti jos atminimą, atnau
jinant Jurbarko ligoninę. Šį
šeimos, ypač senatoriaus bro
lio a.a. Bill Durbin, norą įgy
vendinti padėjo Lithuanian
Mercy Lift ir taip užsimezgė
ne tik artima pažintis, bet ir
glaudus bendradarbiavimas.
Rimui Domanskiui padėko
jus susirinkusiems ir prista
čius garbės svečią, Diek Dur
bin prisiminė baisius Sausio
13-osios įvykius, apsilanky
mus „anų laikų pilkoje” Lietu
voje ir aiškiai matomą prog
resą pasiektą nepriklausomy

Susitikime su JAV senatoriumi Diek Durbin - Lithuanian Mercy Lift nariai.

bės laikotarpiu. Senatorius
padėkojo Lithuanian Mercy
Lift už progą padėti Lietuvai
humanitariškai, o Lithuanian
Mercy Lift nariai senatoriui
įteikė žymenį su padėka už jo
ilgametę pagalbą Lietuvai.
Vakaronėje buvo šilta ir jau
ku, nes žinojome, kad esame
susirinkę tam pačiam tikslui
— padėti Lietuvai. Kadangi
rudenį vyks rinkimai, norime,
kad Diek Durbin būtų per
rinktas antrai kadencijai į
JAV Senatą. (Į JAV Kongresą
Diek Durbin buvo išrinktas
1982 metais, o į Senatą —
1996 m.). Tą vakarą jo rinki
minės kampanijos programai
buvo surinkta 18,500 dol. Pa
lyginus su kitų tautybių ar
įmonių įnašais rinkiminei
kampanijai, tai yra tik simbo
linė aukelė, tik parodymas,
kad senatoriaus pastangas
Lietuvai įvertiname.
JAV Senate senatorius Diek
Durbin jau yra įtakingas as
muo. Jis eina pareigas dvie
juose svarbiuose komitetuose
— „Judiciary” ir „Appropriations”. Tai yra ypatinga garbė,
nes tradiciškai dalyvaujama
tik viename komitete. Tačiau
senatoriaus Patrick Leahy
(Vermont) pasiūlymui prita
riant, šen. Diek Durbin buvo
pakviestas į abu komitetus.
Kiekvienais metais adv. Ri
mas Domanskis ruošia susiti
kimą su lietuvių kilmės sena
torium Diek Durbin. Nedaug
lietuvių turime, kurie JAV po
litikoje yra pasiekę tokią
aukštą vietą. Nebūkime abe
jingi tokiems žmonėms paro
dant savo paramą, parodant,
kad nors lietuvių visuomenė
negausi, bet dalyvauja Ameri
kos gyvenime, politinėje veik
loje, balsuoja. Kartais ir vie
nas balsas gali būti lemiamas!
Indrė Tijunėlienė

Norėtume priminti, jog vi
si tie, kurie nebuvo renginyje,
bet norėtų paremti JAV sena
toriaus D. Durbin rinkimų ak
ciją, galite siųsti aukas šiuo
adresu: Lithuanian American
for Durbin, c/o Alexander Ri
mas Domanskis, Boodell &
Domanskis, LLC, 205 North
Michigan Avenue, Suite 4307,
Chicago, IL 60601.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

,,Draugo" knygynėlyje

Saulės K. Jautokaitės 55
psl. knygelėje „Įvairių straips
nių rinkinys” spausdinama 17
autorės pasakojimų. Pirmaja
me straipsnyje prisimenama
apie bėgimą iš Lietuvos - nuo
išvykimo iš netoli Rietavo
esančio kaimelio iki stovyklos
Wurzburge, publikuojami įs
pūdžiai iš vasaros teatro spek
taklių, Lietuvių tautinių šokių
švenčių, teatro festivalių, pri
siminimai iš kelionių po Ang
liją, Aliaską, Rio De Janeiro,
Lietuvą, analizuojama poeto
Aleksandro Radžiaus kūryba
ir t.t. Knygelės minkštais vir
šeliais kaina - 5 dol., persiun
timo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois gyventojai dar prideda
8.75 proc. mokesčių).

KALENDORIUS
JAV senatorių D. Durbin sveikina Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje
Giedrius Apuokas.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Liepos 16 d.: Švč. Marija Škaplerinė; Danguolė, Dundutė, Faustas,
Vaigaudas.

