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Šiame
numeryje:
Dr. Jonas Adomavičius
apie prostatos vėžį.

3 psl.

Budavonės kankiniai;
Pranciškiečių seselių
istorijos knyga.
4 psl.

Atsisveikinant su Ansu
Lymantu, Jonu Keraminu.
5 psl.
Baltų NATO suvažiavime Marriott Hotel Čikagoje (iš kairės) ALTo atstovas Stasys Dubauskas, Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Edvardas Kuprys ir ALTo pirmininkas Saulius Kuprys.
Algio Kazlausko nuotr.

Brazdžionio
laidotuvės bus
rodomos per
internetą

Sportas
* Tarptautinės lengvosios
atletikos federacijos pa
skelbtame stipriausiųjų pa
saulio atletų populiarumo są
raše Lietuvos disko metikas
Virgilijus Alekna užima 16-tąją vietą.
* Per Lietuvos ir Vokieti
jos futbolo rinktinių susiti
kimą bus oficialiai atsisveikin
ta su ilgamečiu rinktinės žai
dėju Valdu Ivanausku. Futbo
lininkas sakė esąs laimingas,
jog su rinktine atsisveikins ta
da, kai Lietuvoje viešės pasau
lio vicečempionai vokiečiai.

Naujausios
žinios
* Lietuva uždraudė im
portuoti pašarus iš Belgijos,
Olandijos ir Vokietijos.
* „Gazprom” nepateikus
papildomų duomenų, spren
dimas dėl jos dalyvavimo
„Lietuvos dujų” privatizavime
atidėtas.
* Rusijos gynybos minist
ras Nidoje skanavo ungurio ir
alaus.
• Valstybės skola birželį
padidėjo 51 min. litų.
* Vilniaus miestui padi
dintas lengvatinių paskolų
būstui įsigyti limitas.
* Jubiliejiniuose Klaipė
dos įkūrimo renginiuose
dalyvaus du Vokietijos karo
laivai.
* Lietuvos mokyklų at
naujinimui Pasaulio bankas
suteikė 101 mln. litų paskolą.

Popiežius ragina kurti meilės ir
teisingumo civilizaciją

Pranas Jurkus

Kurkime meilės
civilizaciją, - sako
Danutė Bindokienė;
Lietuvos sveikatos
ministerija dėkoja
Lithuanian Mercy Lift.

6 psl.

Kaina 50 c.

Midwest Baltic Coalition
konferencija

2 psl.

Konkurentai tegu
nedžiūgauja, - 93-eji
„Draugui” - ne senatvė.
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Liepos 31 dieną Kaune vyk
siančios JAV mirusio garsaus
lietuvių poeto Bernardo Braz
džionio laidotuvės bus rodo
mos per internetą.
Kaip pranešė poeto anūkė,
valstybinė Lietuvos televizija
sutiko filmuoti B. Brazdžionio
laidotuvių apeigas ir jas rodyti
per internetą adresu http://
www.tv.lt.
Poeto balzamuoti palaikai į
Lietuvą buvo atvežti sekma
dienį. Pirmadienį ir antra
dienį su B. Brazdžioniu atsi
sveikinama Vilniaus arkikated
roje bazilikoje, o antradienį
— ir Kauno arkikatedroje.
Antradienį Kaimo arkivys
kupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius aukos šv. Mišias,
bus skaitomos eilės, gros sak
ralinė muzika. Trečiadienį
nuo ankstaus ryto bažnyčioje
giedos Kaimo miesto chorai,
gros Kauno kamerinis orkes
tras, bus aukojamos šv. Mi
šios. Liepos 31 d. B. Braz
džionio palaikai bus išlydėti į
Kauno Petrašiūnų kapines,
kur jis bus laidojamas vals
tybės lėšomis.
(Elta)

Arvydas Sabonis grįžta į
Portlandą
Lietuvos krepšininkas Arvy
das Sabonis tęs karjerą NBA
ir tame pačiame klube, ku
riame jis praleido 6 metus.
Kaip pirmadienį pranešė Is
panijos
sporto
dienraštis
„Sport”, šios valstybės klubo
Malagos „Unicaja” pastangos
prisivilioti A. Sabonį sužlugo,
nes 37 metų, 220 cm ūgio
krepšininkas galiausiai grįžta
į savo senąją Portlando „Trail
Blazers” komandą.
„Sekmadienį Malagoje pa
sklidusi žinia nukrito kaip
ąsotis ant užšalusio vandens.
Kalbama, kad A. Sabonis ne
galėjo atsispirti Portlando ko
mandos 10 mln. JAV dolerių
už dvejus metus pasiūlymui,
kai, tuo tarpu, Malagos klubas
jau buvo įsitikinęs sudarysiąs
sutartį su krepšininku”, rašo
laikraštis.
Prieš metus A. Sabonis at
metė „Trail Blazers” pasiūly
mą pratęsti sutartį ir paliko
NBA krepšinį.
Pasak dienraščio, numato
ma, kad į Portlandą krepši
ninkas išvyks šį savaitgalį,
kur jam prieš sutarties pasi
rašymą turės būti atlikti nuo
dugnūs medicininiai tyrimai.
A. Sabonis nuo liepos pra

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA
Londonas. Jungtinių Tautų
(JT) ataskaitoje teigiama, jog
JAV galėjo nuslėpti įrodymus,
susijusius su afganų vestuvi
nio pokylio subombardavimu
šį mėnesį, per kurį žuvo apie
50 žmonių, pirmadienį rašoma
laikraštyje „The London Ti
mes”. JT tyrėjai nerado jokių
JAV teiginių, jog vestuvinin
kus atakavęs karinis lėktuvas
neva prieš tai buvo apšaudy
tas iš žemės, patvirtinimų. Be
to, JAV pateikiamame įvykių
aprašyme
nustatyta
daug
prieštaravimų.
Afganistano
vyriausybės teigimu, per lie
pos 1 d. JAV karo lėktuvo su
rengtą puolimą Dehravado
kaime žuvo 48 žmonės, 117
buvo sužeista. Kaip teigiama
ataskaitoje, netrukus po tra
gedijos į subombarduotą kai
mą atvykusios koalicijos pąjė

gos „išvalė apylinkes”, sunaikindamos svarbius įrodymus.
Londonas. Jordanijos ka
ralius Abdullah II pirmadienį
Londone susitiko su Didžio
sios Britanijos premjeru Tony
Blair, su kuriuo aptarė Arti
mųjų Rytų, taip pat Irako
klausimus. Prieš šias diskusi
jas karalius Abdullah buvo da
vęs interviu vienam Britanįjos
laikraščiui, kuriame įspėjo,
jog karinis įsiveržimas į Iraką
Artimuosiuose Rytuose „at
vers tikrą Pandoros skrynią”
(nelaimių šaltinį).
Paryžius. Prancūzįja pir
madienį pareiškė, kad nors ji
išreiškė paramą Maskvai, ku
ri priešinasi Europos Sąjungos
(ES) ketinimams įvesti vizų
režimą Karaliaučiaus gyvento
jams, tai nereiškia, jog Pary
žius ėmė nesutarti su savo
bendrininkais Europoje. „Mes,
europiečiai, turime turėti gal

džios vienas treniruojasi Ma
lagos Martino Carpenta sporto
rūmuose. Treniruotis jam pa
deda ir Ispanijoje atostogau
jantys Rusįjos čempionės Per
mės „Ural Great” komandos
treneriai Valdemaras Cho
mičius bei Sergejus Belovas.

„Tour de France”
lenktynių bronza —
Raimondui Rumšui

Raimondas Rumšas

(Apie tai skaitykite 4 psl.)

Midwest Baltic Coalition
surengta konferencija po lat
vių Dainų ir tautinių šokių
festivalio prieglobsčiu, š. m.
liepos 20 d. Čikagoje galima
laikyti gerai pasisekusiu ir
svarbiu įvykiu. Festivalyje da
lyvavo daugiau kaip 5,000 lat
vių iš visų žemynų bei JAV
Valstijų, tačiau MBC konfe
rencijoje to gausybės nebuvo
matyti, nors buvo raginta ir
prašyta specialiai dalyvauti iš
tų valstijų, kurių Kongreso
nariai ir senatoriai dar nėra
prisidėję. Posėdžių salėje buvo
galbūt koks šimtas, saujelė lie
tuvių ir keletas estų, atsto
vaujančių įvairioms politinėms
bei visuomeninėms organiza
cijoms. Prezidiumą sudarė
žymūs veikėjai, politikai, dip
lomatai, savo srities žinovai.
Nukelta į 3 psl.

Toronto, liepos 28 d. (AFP- per naktį pasiliko daugelis iš
pasaulio jaunimo
BNS) — Popiežius Jonas Pau 210,000
lius II sekmadienį per po atvi sąskrydžio piligrimų.
„Prisiminkite tuos daugumą
ru dangumi aukojamas šv.
Mišias paragino šimtus tūks atsidavusių ir kilnių kunigų
tančių katalikų kurti meilės ir bei vienuolių, kurie dega vie
teisingumo civilizaciją ir iš ninteliu noru tarnauti ir dary
reiškė Bažnyčios apgailesta ti gėrį!”, sakė popiežius, per
vimą dėl pastarojo metų sekso traukiamas džiugių maldinin
skandalų, į kuriuos įsivėlė ku kų pritarimo šūksnių.
Popiežius, kuris vadovavo
nigai.
„Žala, kurią padarė kai ku iškilmingoms dviejų su puse
rie kunigai ir vienuoliai pa valandos šv. Mišioms, ragino
žeidžiamam jaunimui, kelia katalikus nenusigręžti nuo
mums didelį nuliūdimą ir Bažnyčios šiuo sunkiu metu,
verčia išgyventi gėdą”, sakė 82 tačiau dar su didesniu uolumu
metų Šventasis Tėvas per siekti religinio gyvenimo idea
homiliją lietaus merkiamai lų. „Dirbkite, kad būtų sukur
miniai. „Tačiau tegu jūsų ta meilės ir teisingumo civiliz
ryžto nesugriauna kai kurių acija. Susirinkę čia mes liudi
jos (Bažnyčios) narių nuodė jame savo tikėjimą”, sakė po
mės ir suklupimai”, sakė jis piežius miniai, kuri sveikino jį
Toronto parke, kur po šešta šūkiais: „Jonai Pauliau Antra
dienio vigilijos laukti mišių sis, mes mylime tave”.

Religinės
bendruomenės su
valstybe sudarys
specialias sutartis
Tradicinės ir kitos valstybės
pripažintos religinės bendrijos
galės su valstybe sudaryti spe
cialias sutartis, kuriomis bus
reglamentuojami konkrečios
religinės bendrijos santykiai
su valstybe, atsižvelgiant į
šios bendrijos išpažįstamos re
ligijos ypatumus — tokią ga
limybę numato parengta nau
ja Religinių bendruomenių ir
bendrijų įstatymo redakcija.
Vyriausybei teikiamo įstaty
mo rengėjai teigia, kad tokios
sutartys leistų aiškiau api
brėžti ir įgyvendinti religinių
bendrijų ir valstybės bendra
darbiavimą, palaikant jų dva
sinį, kultūrinį ir socialinį pali
kimą.
Projekte siūloma numatyti,
kad gali būti įregistruota ne
tik pilnamečių Lietuvos pi
liečių, bet ir užsieniečių, tu
rinčių teisę gyventi Lietuvoje,
įsteigta religinė bendruomenė.

Siekiant sudaryti maksima
liai palankias sąlygas Lietu
voje bendruomeninei religijos
laisvei realizuoti, siūloma at
sisakyti reikalavimo, kad re
liginę bendruomenę
Nukelta į 4 psl.

voje du principus — tiek lais žlugs. Šio plano rėmėjai teigia,
vo rusų gyventojų judėjimo jog jis tenkina JAV siekį rasti
tarp Kaliningrado ir Rusijos tokią karinę strategiją, kuriai
teritorijos (principą), tiek to, nereikėtų ketvirčio milijono
kas buvo pasiekta Šengeno su Amerikos kareivių, tačiau ku
tartimi, išsaugojimo (princi rios suduodamas karinis smū
pą)”, sakė Prancūzijos užsie gis būtų pakankamai stiprus
nio reikalų ministras Domi- ir atneštų sėkmę.
niųue de Villepin. „Remda
Vašingtonas. Per pastarą
miesi šiuo pagrindu, mes turi
sias
šešias savaites JAV spe
me rasti tenkinantį sprendi
cialiųjų
pajėgų bazėje North
mą, kuris nežemintų rusų”,
Carolina
buvo nužudytos ke
sakė jis.
turios neseniai Afganistane
JAV
tarnavusių karių žmonos. Du
žmonų nužudymu įtariami ka
Vašingtonas. JAV prezi riai patys nusišovė. Kiti du
dento George W. Bush admi buvo sulaikyti ir jiems pateik
nistracija svarsto galimybę ti kaltinimai. „Nėra jokių
smogti karinį smūgį Irakui, priežasčių manyti, jog šie nu
kuris
prasidėtų
atakomis sikaltimai buvo įvykdyti dėl
prieš Bagdadą, vieną ar du pa karių patirto streso”, sakė
grindinius vadovavimo cent JAV kariuomenės specialiųjų
rus bei ginklų saugyklas, pir operacijų vadavietės atstovas
madienį pranešė laikraštis spaudai.
Vašingtonas. Nors nuo ku
„The New York Times”. Ci
tuodamas aukštus JAV admi nigų pedofilų nukentėjusių
nistracijos bei Pentagono ats žmonių gynėjai gyrė popiežių
tovus, laikraštis rašo, jog kari Joną Paulių II už tai, kad jis
nių planų rengėjai tikisi, kad neignoravo kunigų pedofilįjos
tokia karo strategija izoliuos temos, jie sakė nusivylę jo ko
Irako vadovybę ir ji greitai mentarais, kurie neparodė di-

Popiežius Jonas Paulius II laiko šv. Mišias Downsview parke, Toronte

Baltijos valstybių narystė NATO
nepakeis Maskvos karinių tikslų
Karaliaučius, liepos 29 d.
(BNS) — Rusijos gynybos mi
nistras Sergej Ivanov pareiš
kė, kad Maskva neketina
žengti kokių nors rimtų žings
nių karinėje srityje, atsakyda
ma į galimą Baltijos valstybių
įstojimą į NATO.
„Mes neketiname atsakyda
mi į tai (galimą Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos įstojimą į
NATO) didinti savo grupuotę
Kaliningrado srityje, žvan
ginti ginklais”, pareiškė jis
pirmadienį spaudos konferencįjoje.
„Bet savo grupuotės šiame
regione būklei, jos perginkla
vimui Rusijos vadovybė skiria
daug dėmesio”, pabrėžė S.

Ivanov.
„Stoti į NATO — suvereni
kiekvienos valstybės teisė, bet
yra viena problema: Baltijos
valstybės nėra pasirašiusios
Sutarties dėl įprastinių gink
luotųjų
pajėgų
Europoje”,
pažymėjo ministras. Jis sakė,
jog „iki Baltijos valstybių
įstojimo į NATO šis klausimas
(Sutarties dėl įprastinių gink
luotųjų pajėgų Europoje pasi
rašymas) turi būti sureguliuo
tas, kad jokios juridinės skylės
prie Rusijos sienų nebūtų”.
Sekmadienį kalbėdamas per
iškilmingą paradą Karinio
jūrų laivyno dienos proga S.
Ivanov irgi pabrėžė, kad dėl
Nukelta į 4 psl.

desnės Vatikano atgailos dėl
JAV Katalikų Bažnyčią kre
čiančių sekso skandalų. „Jis
praleido puikią progą atsipra
šymu padėti žmonėms atsi
gauti”, sakė David Clohessy iš
organizacijos „Survivors Network of those Abused by
Priests”.

mas „informuotus šaltinius”,
pranešė, jog Saad bin Laden
teroristų tinklui vadovauja
nuo spalio mėnesį” prasidėju
sios „JAV karinės kampanijos
prieš ‘ai Qaeda’ bazes Afganis
tane”. Pasak laikraščio, ši in
formacija „patvirtina teoriją,
jog O. bin Laden žuvo arba bu
vo sunkiai sužeistas” per vie
ną iš koalicijos pajėgų atakų.

UKRAINA

Kijevas. Ukrainos genera
ARTIMIEJI RYTAI ~
linis prokuroras sekmadienį
Jeruzalė. Jungtinės Valsti
nurodė suimti buvusį karinių
jos
sekmadienį paskelbė, kad
oro pajėgų vadą ir kitus tris
ketina
surengti derybas su pa
aukštus karinius pareigūnus,
lestiniečių
pareigūnais dėl
kurie nesugebėjo užtikrinti
saugumo
reformų,
kurios tu
saugumo per aviacijos šventę,
kurios metu, į žiūrovus įsirė- rėtų įvykti kito mėnesio pra
žus naikintuvui, Lvovo oro džioje, valstybės sekretoriui
Colin Powell rugpjūčio 4 d. su
uoste žuvo 83 žmonės.
grįžus iš kelionės po Azijos
valstybes.
Tikimasi, kad tai
SAUDI ARABIJAT J
bus aukščiausio lygio ryšiai
Rijad. Vadovavimą „ai* tarp JAV administracijos ir
Qaeda” teroro tinklui perėmė Palestinos savivaldos pareigū
vyriausiasis Osama bin Laden nų nuo praėjusio mėnesio, kai
sūnus Saad, pirmadienį rašo JAV prezidentas George W.
ma Saudi Arabijoje leidžia Bush paragino nustumti nuo
mame dienraštyje „Asharų Al- derybų palestiniečių preziden
Awsat”. Laikraštis, cituoda- tą Yasser Arafat.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
VYRE, MIRK SU VĖŽIU, BET NE
NUO VĖŽIO
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kad taip įvyktų, vyras turi
stipriau žaboti prostatos vėžį.
Daugiau žadantis tyrimas ir
naujoviški gydymai teikia vil
tį, kad daugiau vyrų ims ne
pavėluotai gydytis prostatos
vėžius ir jų vengs. Naujas tre
jopas ginklas yra bandomas
pažaboti prostatos vėžį. Toks
pirmas ginklas yra užšaldy
mas (cryosurgery) — jis žudo
ląsteles. Antras ginklas yra
mineralas selenium su vitami
nu E — jiedu saugo nuo vėžio
atsiradimo prostatoje. Trečias
prostatos vėžio pažabojimas
yra vaistai, atitoliną prostatos
vėžio išsiplėtimą po kaulus.
Prostatos nauda
Prostata yra valakiško dy
džio liauka. Ji dalyvauja vyro
sėklos gamyboje. Jos vieta yra
žemiau šlapimo pūslės, varpos
pradžioje.
Prostatos vėžys po odos vė
žio yra antras dažniausiai pa
sitaikantis vyrams vėžys.
Dabartinis prostatos
vėžio gydymas
Išsiplėtęs prostatos vėžys,
kad ir gydomas, yra nepagydo
mas. Todėl ankstyvas vėžio
prostatoje susekimas ir gydy
mas yra visas darbas šiame
reikale. Naudojama keletas
tradicinių būdų vėžio gydymui
prostatoje. Tai operacija —
tada prašalinama visa prosta
ta; tai radiacija, kai prostata
bombarduojama su išlaukine
radiacija ar iš įdėtų į prostatą
radioaktyvių grūdelių (pellets); tai gydymas moteriškais
hormonais — jis lėtina vėžio
augimą; tai tų būdų kombina
cija vėžio gydymui prostatoje.
Tokiame gydyme
apsileidėliai nukenčia
Labai daug vyrų neleistinai
per dvejus metus ar ilgiau
laukia, nieko prostatai nepa
dedami — jie tikisi, kad pros
tatos vėžys nesivystys. O kai
tokie
apsileidėliai
nutaria
rinktis gydymo būdą — jie su
laukia didžio vargo.
Naujas prostatos vėžio
gydymo būdas
Dr. Gary M. Onik, dirbąs
Celebration Health — Florida
Hospital Center išvystė naują
užšaldymo būdą (cryosurgery).
Taip gydant vėžius prostatoje
esti žudomos ląstelės užšal
dymu. Jis taip žudo vėžio ląs
teles, tik esant vienam vėžiui
prostatoje ir tik tada, kai toks
vėžys nenuėjo į kaulus. Tai
vyriška versija — auglio
išėmimas — užšaldymas (lumpectomy) panašiai, kaip pas
moteris, krūties vėžį gydant.
Užuot prašalinus visą pros
tatą, gyd. Onik naudoja ultra
garsą orientavimuisi ir įveda į
vėžį smulkius laidus, kurie
pakartotinai šaldo ir atšildo
vėžio ląsteles, tuo būdu jas
nužudo. Aplinkiniai audiniai
bei nervai nepaliečiami ir tik
nežymių negerumų susilau
kiama.
Toks gydymas tai didelė pa
žanga. Mat, kai gydytojas iš
operuoja prostatą vien palieti
mu, jis, net nežinodamas, gali
viso vėžio neprašalinti.
Medicare pndengia prostatos
vėžio atšaldymo išlaidas, bet
dr. Onik mano, kad užšaldy
mu nervų nepalietimas kol
kas yra eksperimentinis. Jis
taip gydė dar tik 9 vyrus, bet
yra planuojamas toks gydy
mas daugelyje vietovių.

Dar ir tuomi toks gydymas
geras, kad nesutrukdo, reika
lui esant, kitokio gydymo. Jei
vėžys sugrįžta, toliau šaldy
mas esti energingesnis. Tik jei
pirma gydai radiacija ir ji ne
veikia, tada šaldymo nauda
esti ribota. Gydytojas Onik
mano, kad kasmet 70,000 vy
rams nereikės operacijos, jei
jie naudos šį naują prostatos
vėžio šaldymą.
Juo anksčiau gydysies,
tuo geriau
Dr. Onik tvirtina, kad pros
tatos vėžiai turi būti gydomi
anksti ir tuo būdu, kuris ma
žiausiai pakenkia. Vyrai turi
teirautis pas gydytoją, kad jis
gerai išaiškintų bet kokio gy
dymosi nuo vėžio prostatoje
pavojus. Tuo reikalu gydytojo
išaiškinimas remiasi paciento
amžiumi, kitais jo asmeniniais
reikalais ir vėžio išsiplėtimo
pavojumi. Dabar jau medicina
gali gana tiksliai nustatyti, ar
prostatoje yra tik vienas vė
žys, ar jis ten yra daugeriopas.
Taip pat dabar yra galimybė
nustatyti vėžio laipsninį agre
syvumą.
Nesigąsčiokite dėl
impotencijos

Tomas Kriščiūnas gimė 1984 m. Nuo pat gimimo jis neprigirdi, mokosi
Klaipėdos kurčiųjų mokyklos 10 klasėje, mėgsta sportuoti, ypaC žaisti
krepšinį, o stalo teniso varžybose laimėjo II vietą visoje Lietuvoje. Buvo
smagu matyti džiaugsmą Tomo veide, kai jis pirmą kartą išgirdo garsus.
Jis pats netikėjo, kad girdi paukščių čiulbesius! Klausos aparatą įkigyti
padėjo Lithuanian Mercy Lift.
Pranės Šlutienės nuotr.
prostatos vėžys sukelia skaus
mą ir tolina pagijimą.
Kol minėti nauji prostatos
vėžio gydymo budai bus pla
čiau naudojami, vyras su nu
statytu prostatos vėžiu ir jo
gydytojas turi gydyti jį dabar
naudojamais tradiciniais bū
dais.
Naujenybė dėl
impotencįjos
Atliktų tyrimų duomenys
paskelbti mediciniškoje spau
doje (The Journal of National
Cancer Institute) nurodo, jog
vyrai, nutarę operuotis pros
tatą, gali išvengti galimos im
potencijos.
New Yorke esančiame vėžio
tyrimo
centre
(Memorial
Sloan — Kettering Cancer
Center) pionierius dr. Peter
Scardino atlieka nervo perso
dinimą, kuris padeda vyrui po
išoperuotos prostatos įgauti
varpos sukietėjimą (erekciją).
Tas persodinimas atliekamas
prostatos operavimo metu,
nervą paėmus iš čiumos sri
ties. Tas geriausiai (70 proc.)
pavyksta tik vieną prostatos
nervą perpjovus operuojant.

Dr. Onik pataria vyrams ne
sirinkti prostatos vėžio gydy
mo būdo, bijant nepajėgumo
intymume — impotencijos.
Impotencija yra mediciniš
kas nepajėgumas sukietėti
varpai. Kiti intymumo veiki
mai, kaip orgazmas, nesti pa
liečiami. Dr. Onik sako, jei ir
visą prostatą reikia prašalinti,
jis žinąs 10 skirtingų būdų at
gauti
varpos
sukietėjimą,
įskaitant „Viagrą”.
Dr. Onik geidžia ankstyvos
diagnozės ir prostatos vėžio
gydymo. Jis su kitais gydyto
jais džiaugiasi pasiektais ty
rimų duomenimis, kurie buvo
Selenis ir vitaminas E
atlikti John Hopkins universi
apsaugo nuo prostatos
tete.
vėžio
Anksčiau ten dirbę tyrinė
tojai susekė ypatingą geną,
Daugelyje šio krašto vietų
kuris kontroliuoja gamybą en eina tyrimai susekti, ar mine
zimo, naikinantį aplinkoje ralas selenis su vitaminu E
esamą vėžį sukeliančią me saugo nuo prostatos vėžio. Tos
džiagą ir tuo būdu saugo nuo dvi mitybinės medžiagos yra
vėžio.
antioksidantai. Tai medžia
To geno kaita mažina ap gos, kurios naikina nuodus,
saugą ir didina prostatos vė- vadinamus laisvais radikalais
žiškumą. Už tai gyvenkime ir (free radicals), kurie, kaip ląs
maitinkimės normaliai idant telių veiklos atmatos, nuodija
nepakenktume tam vėžį žu genetinę ląstelių medžiagą.
dančiam genui.
Nesunaikinti tokie nuodai gali
Dabar tame universitete ty sukelti vėžį. Taip tvirtina dr.
rinėto (direktorius dr. David Charles A. Coltman, Jr., San
Sidransky) jau rengia naują Antonio Cancer Institute, Tetyrimą susekimui, ar sumažta xas, direktorius.
Tuo pat laiku mediciniškoje
minėto enzimo kiekis, sergant
vėžiu prostatoje, kas nurodytų spaudoje (Journal of Neurolovėžio buvimą, net prieš jį su gy) pranešama, kad sumažėjęs
selenio kiekis kraujyje net 4
sekant kitais būdais.
Toks genetinis pažymėtojas, ar 5 kartus padidina pavojų
atsirandąs anksti vėžio atveju, atsirasti vėžiui prostatoje. Se
gali pagerinti ankstyvą diag lenio kiekis kraujyje mažta su
nozę. Tokiam tyrimui vartoja amžiumi, todėl senesniam
mas mažas prostatos kiekis, ypač naudinga gauti jo pakan
kamai su maistu. Mat, jo rei
naudojant adatą.
kia labai mažai ir jo perviršis
Naujas daug žadantis
yra nuodas. Todėl ne tabletė
mis rykime selenį, bet su
vaistas
maistu.
Selenio yra žuvyje, grybuo
Tyrinėtojai Johns Hopkins
universitete, dirbą kartu su se, Brazilijos riešutuose, ja
Pittsburgh universiteto ty vuose, mielėse, svogūnuose,
rinėtojais, praneša apie daug pomidoruose ir piene. Kūnui
žadantį prieš prostatos vėžį pakaks selenio, tokį maistą
vaistą ABT-627. Tyrimai su valgant. Jis tolina ankstyvą
tuo vaistu rodo, kad jis lėtina pasenėjimą. Jo reikia kūnui
eigą išsiplėtusio prostatos vė labai mažai. Užteks iš tokio
žio, kurio nepaveikė hormoni maisto.
Selenis padeda vitaminui E
nis gydymas, ir vaistas ne
apsaugoti ląsteles ir kūną. Vi
daug kenkia.
Tas naujas vaistas sulaiko tamino E yra riešutuose ir
prostatos vėžio plėtimąsi į daržovių aliejuose, obuoliuose,
kaulus. Kauluose atsiradęs, brokoliuose, žemės riešutuose,

špinatuose ir visų kviečių duo
noje.
Dabar jau žinoma, kad che
mikalas licopene raudoname
pomidore saugo nuo prostatos
vėžio. O žalioji arbata — anti
oksidantas net 100 kartų ge
riau saugo kūną nuo visų ne
galių ir vėžio negu vitami
nas C.
Vyrui reikia: 1. Misti ovolacto vegetariniu maistu, nesinuodyti svaigalais, birzgalais,
kofeinu, rūkalais, gyvulio rie
balais, tinginiavimu, nervinimusi, trūkumu susikaupimo
— meditacijos ir neatsidavimu
kito gerovei. 2. Tikrintis pros
tatą pas gydytoją reguliariai.
3. Už 50 dol. (dengia apdrau
da) išsitirti kraują dėl prosta
tos vėžio. 4. Nuostabiai tolina
vėžį: moteriški hormonai, ra
diacija ir kasdieninė 10 puode
lių Jauniaus žalioji arbata su
puodeliu sojos pupelių.
Šias žinias išmokime atmin
tinai ir, savo galvose jas už
laikydami, imkime įgyvendin
ti jų nurodymus.
Gyvenime tvarkant
prostatos reikalus
Net gydytojai urologai nėra
vienodos nuomonės visuose
prostatos reikaluose. Dar sun
kiau vyrui juose reikiamai
orientuotis. Todėl svarbūs yra
kiekvienam priimtiniausi ke
liai prostatos tvarkymui. Čia
ir susipažinsime, kaip turėtų
elgtis kiekvienas vyriškis, ser
gąs prostata ar dar ją sveiką
turįs.
Labai naudingas tyrimas
vėžio susekimui prostatoje
pradėtas vartoti prieš 10 metų
— tai Prostatic Specific Antigen (PSA). Normalus kiekis
yra mažiau 4 nanogramų mi
limetre kraujo (4 ng/ml). Mili
jonai amerikiečių vyrų taip
tiriami reguliariai susekimui
vėžio prostatoje. Išsiplėtusio
vėžio atveju to tyrimo duo
menys esti per 20. Bet ir čia
neišsigąskite, ypač senesnieji,
nes to tyrimo duomenys pa
didėja ir nesant vėžio prosta
toje: vien dėl prostatos pa
didėjimo ar jos uždegimo. Tai
dažnos senesniųjų negerovės.
Todėl šių dienų gydytojai
stebi per ilgesnį laiką to tyri
mo duomenis. Pavojų nurodo
duomenų kasmetinis didėji
mas po 0.75 ng/ml.
Yra su padidinta prostata
vyrų, kurių PSA duomenys
buvo per 20 ir krito keliolika
vienetų, valgant sojos pupeles,
geriant žaliąją arbatą, mintant vaisiais — daržovėmis,
kasdien suvalgant po pomido
rą. Tokiems tas tų duomenų
padidėjimas buvo dėl gana pa
didėjusios prostatos.
Daug gydytojų pataria „ati
dų laukimą”, pirm negu pra
šalina prostatą. Tai jokie juo
kai tas prašalinimas. 85 proc.

taip operuotų vyrų gauna tam
tikro laipsnio nepąjėgumą in
tymume (impotencia) ir 27
proc. nesulaiko šlapimo (incontinencia).
Panašus negerumai apturi
mi ir po kito gydymo, kaip ra
diacija ar užšaldymas (cryo
surgery).
Už tai šio krašto kovai su
vėžiu draugija ir daugelis kitų
pataria periodišką sveikų per
50 metų vyrų prostatos ty
rimą, ir jaunesniems, kuriems
gresia prostatos vėžys. Tos or
ganizacįjos pataria gydyto
jams, kad jie išaiškintų pa
cientams gerumus ir negeru
mus visų tyrimų ir gydymų ir
paliktų pacientui apsispręsti.
Yra gydytojų, kurie svei
kiems daugiau kaip 50 metų
vyrams pataria tirtis kasmet
ar kas antri metai prostatą
kai gydytojas pirštu tiria pro
išeinamąją angą ir atlieka
PSA kraujo tyrimą. Jo išlaidas
dengia Medicare ir kitos ap
draudos, o be jos kaina 80 do
lerių. O jei šeimoje buvo pros
tatos vėžys — kasmet minėtai
tikrintis nuo 40 metų.
Rasto prostatoje vėžio gyvas
tingumas nėra žinomas, todėl
geriau kiekvieną šalinti pirm,
negu jis išsiplečia po visą
kūną.
Dabar žymiai pagerėjo ope
racija ir radiacija. Po to —
mažiau esti impotencijos ir
nesulaikymo šlapimo.
Aišku, kad šimtą kartų yra
naudingesnis išvengimas vė
žio prostatoje, naudojant mi
nėtus antioksidantus, kurių
gausiai yra vaisiuose, daržo
vėse, žaliojoje arbatoje ir sojos
pupelėse. Būtinas yra nesinuodijimas kofeinu, nikotinu,
narkotikais, gyvuliniais tau
kais ir mėsa.
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Išvada
1. Kol vėžys tik prostatoje —
operuok ar su moteriškų hor
monų adatomis, ar radiacija jį
tvarkyk.
2. Nemiegok, turėdamas vė
žį prostatoje: tikrinkis dar
sveikas besijausdamas. Dabar
kasmet 200,000 amerikiečių
vyrų susekamas vėžys prosta
tose, o 31,500 miršta nuo jo.
3. Higieniškai gyvendamas
ir sveikai — ovo-lacto vegeta
riškai misdamas, žalios arba
tos ir naudingų skysčių ma
žiausiai po 8 puodelius ger
damas ir nesinuodydamas rū
kalais, svaigalais, vengsi kitų
prostatos negerumų, kaip jos
uždegimas ar šlapimo sulaiky
mas.
4. Turėdamas padidėjusią
prostatą, šlapinkis tučtuojau
norėdamas, gerti daug skysčių
dėl to nenustok.
5. Paveldėjimo nepakeisi,
bet gali tvarkytis su maistu,
gyvenimu, įtampa, kol dar
sveikas esi.
6. Daug prostatos vėžių au
ga labai lėtai ir vyrai miršta
su jais dėl kitų priežasčių, o
ne nuo jų. Todėl atidus lauki
mas ir tikrinimasis yra vertas
daugeliu atvejų.
7. Šias žinias išmokime at
mintinai ir užlaikykime jas
savo gyvenime, kol dar laikas.
Nesielkime su prostata taip,
kaip tas žmogelis su savo na
mo stogu: kam jį taisysiu, kad
nebėga, o kai lyja — kaip ga' liu taisyti, kai lyja.
8. Nieko gero vyras nepa
sieks prostatai be didžių pas
tangų, kas yra jo gyvenimo sunormavimas: tai yra dorai
gyvenant, nekenkti sau, kitam
ir aplinkai. Jau seniai laikas
baigti su tais kaminais barais,
su tais šakočių lūžtančiais sta
lais, su ta pilvą išpučiančia ir
nervus neraminančia kava.
9. Pats kūnas — jo atsparu
mas kovoja su vėžiu. Todėl
svarbu kūno sveikata. Todėl
užlaikykime nuo mažens svei
ką kūną sveiku — normaliu
gyvenimu.
10. Tyrimai nurodo, kad
jausminė sveikata stiprina

kūno jėgas, kovojant su vėžiu.
Paties ligonio teigiamas gal
vojimas ir šeimos narių, drau
gų nuoširdi pagalba yra labai
vertinga.
Gyvuliukai tą vertę didina.
Mėgstama muzika, giesmė,
daina, malda — meditacija di
dina kūno atsparumą. Tas la
bai svarbu, kovojant su vėžiu
dabartinės medicinos pąjėgumu. Ji tokia yra čia pat Ame
rikoje ir Lietuvoje. Nereikia
vykti už kalnų jos tokios ieš
koti.
11. Nemažink 8 puodelių
skysčių kasdieninio gėrimo ir
česnako galvutės suvalgymo,
nes „kvepėsi” ir dažnai šlapin
sies, ypač naktį. Nusipirk iš
vaistinės plastikinius tris in
delius šlapimui (plastic uri-

nals) ir juos naudok naktį,
gulėdamas lovoje. Nereikės
vargti, dažnai keltis. Rytą
išpylęs, išplovęs vėl naudosi.
12. Klausyk vien savo gydy
tojo nurodymų. Jis nurodys
gydymo būdus, pats juos pasi
rinksi. Užsikimšk savo ausis
nuo visokių sirenų patarimų.
Kiekvienam gydymas ir jo pa
sekmės yra savitos. Svarbu,
kol dar sveikas, nebūtį pai
kam — nemenkinti savd svei
katos iki vėžiškumo.
Visų čia paduotų žinių pri
taikymas savo gyvenime ap
saugos daugelį vyrų nuo anks
tyvo atsisveikinimo su savo
mylima šeima.
Šaltinis: „Life Times”, Feb
ruary 2002.
:
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14-TASIS PASAULIO AIDS SUVAŽIAVIMAS
BARCELONOJE
Dr. Loreta Stonienė, Lietu
vos AIDS centro švietimo sky
riaus vedėja, pranešė, kad su
važiavime buvo svečių, kaip
paprastai, iš viso pasaulio.
Dalyvavo LA centras. Buvo
išspausdintos jų tezės, prista
tė 5 stendinius pranešimus.
LAC direktorius dr. Saulius
Čaplinskas vadovavo vienai
stendinių pranešimų sekcįjai,
informavimui apie būsimą Eu
ropos AIDS konferencįją, kuri
įvyks Vilniuje, Operos ir bale
to teatro rūmuose, rugsėjo 1921 d. Ji rašo, kad buvo daug
individualių susitikimų dėl
ateinančios konferencįjos.
Lietuvos AIDS centrui atsto
vavo L. Stonienė ir S. Čap
linskas. Iš BNS žinių agen
tūros dalyvavo žurnalistė Ir
ma, o, stipendįją išsirūpinusi
iš Švietimo ministerįjos, daly
vavo dr. G. Davidavičienė.
Kalbėjo narkotikų žalos ma

žinimo Nacionalinio priklauso
mybės ligų centro atstovas dr.
Emilis Subata, jis turėjo pra
nešimą apie medatoną sateli
tiniame renginyje.
Pranė Šlutienė

* Gamtos apsaugos pro
gramų ir projektų ruošimu
bei jų įgyvendinimo priežiūra
užsiimančiam Būsto ir urba
nistikos plėtros fondui (BUPF)
paskirta 2002 metų Švedijos
Baltijos jūros vandens premi
ja, kuria įvertinamos BUPF
pastangos parengiant vandens
užterštumo mažinimo projek
tus, pritraukiant finansavimo
šaltinius bei prižiūrint jų
įgyvendinimą. Sėkminga fon
do veikla padėjo sumažinti į
Baltijos jūrą patenkančių or
ganiškos kilmės teršalų kiekį
nuo 1,500 iki 100 tonų per me
tus.
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MBC KONFERENCIJA

Danutė Bindokienė

PRANAS JURKUS
Atkelta iš 1 psl.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menei atstovavo Birutė Vinda
šienė, ALTui — Saulius Kup
rys. Konferencijoje dalyvavo
Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje, Giedrius Apuokas,
MBC valdybos nariai ir šios
konferencijos rengėjai: Marie
ir Stasys Dubauskas, Algis
Kazlauskas, Stasys Korres,
Viktoras Motušis, Pranas Jur
kus.
Konferenciją atidarė vyriau
sias festivalio rengėjas Ilmars
Bergmanis, perleisdamas va
dovauti MBC pirmininkui Ar
tis Inka. Konferencijos tema
išimtinai buvo baltų kelias į
NATO. Prelegentai smulkiai
ir išsamiai, kiekvienas pagal
savo nuomonę, analizavo, siū
lė būdus ir iškėlė problemas,
siekiant mūsų valstybėm tap
ti NATO narėmis. Žinoma, bu
vo pasidžiaugta jau pasiek
tais rezultatais, kaip štai prieš
porą mėnesių JAV Senate
pravesta rezoliucija (Bill S
1752 Freedom Consolidation
Act) Laisvės sutvirtinimo ak
tas, kuris Baltuos kraštams
itin svarbus NATO narystės
praktiškam pasiruošimui. Be
abejo, šis aktas ne tik svarbus
materialiai, bet ir moraliai,
kaip paskatas ir mūsų darbo
vaisius. Ne mažesnė svarba
baltams kelyje į NATO yra
atskirų valstijų pravestos re
zoliucijos. Tik gaila, kad jų
dar nedaug. Todėl verta kon
taktuoti pabaltiečius, kad jie
stengtųsi įtaigoti savo valsti
jos atstovus tai padaryti. Tam
pagalba gali būti suteikta
JBANC arba ALTo raštinėse.
Estų atstovė, lietuviams gerai
pažįstama Gildą Karu, atida
rymo žodyje ragino dar inten
syviau ruoštis, įtaigoti Ame
rikos politikus nepasiduoti
propagandai, kad nebūtų abe
jonių, nes Maskvos vėjai labai
neaiškūs. Saulius Kuprys
meistriškai pristatė ALTo po
litinės veiklos istorinį kelią ir
nuveiktus darbus Čikagoje, iš
kėlė JBANC (Joint Baltic
American National Commit
tee, Ine) veiklos svarbą Washington, DC. Jis ragino visas
organizacijas kooperuoti, pri* sidėti darbais ir finansiškai.
Latviai tuo tarpu gyrėsi, kad
jų organizacįjos — Latvian

Community ir World Federation of Free Latvians — su
kaupu remia JBANC įstaigą,
kas iš tikrųjų yra tiesa. Pa
stebėta, kad mes džiaugiamės
galėdami surinkti keletą šim
tų tūkstančių, kai tuo tarpu
Maskva paskiria 50 mln. dol.
propagandai, kad užkirstų ke
lią Baltijos valstybėms į NA
TO.
Kai kurie kalbėtojai siūlė
daugiau dirbti, o mažiau kal
bėti. Tačiau visų prelegentų
kalbose ir veiklos dalykų su
sumavimuose galėjai pastebė
ti rūpestį galutiniu rezultatu.
Įdomią, daugiau karinės sta
tistikos atžvilgiu, paskaitą
skaitė latvių atstovas iš Washington, DC, Ilmars Dambergs, buvęs JAV karininkas.
Jo nuomone, baltų karinis
įnašas toli gražu nelygus ir
nesitikėtina sieksiąs kitų Va
karų valstybių potencialą, ta
čiau nereikia nuvertinti, kad
baltų dalyvavimas NATO
veikloje, Rytų Europos regio
ne vis dėlto užimtų svarbią
vietą kaip antai: kovojant su
terorizmu, karo medikų talka
ir kitos pagalbinės karinės
funkcijos. Šioje srityje mūsų
ekspertų įtikinantys argumen
tai gali būti labai svarbūs ir
naudingi, kontaktuojant Ame
rikos politikus, kurie dažnai
klausia: o ką jūs galite duoti?
Koks jūsų įnašas?
Labai gerą įspūdį paliko lat
vių jaunosios kartos kalbėto
jas Robertas Kukainis, kuris
kreipėsi į jaunimą. Jis nuosek
liai ir vaizdžiai apibūdino
ankstyvesnes jaunimo kovas
už mūsų laisvę: su ginklu ran
koje, apkasuose bei miškuose
ir privedė prie dabartinės „ko
vos” būdo. Jis kvietė jaunimą
ne prie šautuvo, ne į apkasus,
bet prie plunksnos ir popie
riaus. Efektyvus laiškas sena
toriui ar Kongreso nariui yra
mūsų dabartinis ginklas, be
kraujo ir be asmeninės aukos.
Bet konferencįjoje jaunimo ne
daug dalyvavo.
Baltų laisvės lygos atstovas
Valdis Pavlovskis aptarė sa
vo veiklą, darbus ir įnašą, ku
rie vyksta vakaruose, Kalifor
nijoje. Jis skundėsi, kad visuo
menė, besidžiaugdama pasiek
tais darbai, apsnūsta, bet ne
mato, kad kelias dar labai
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Rašyt. Jurgis Jankus mirė š.m. birželio 12 d. Apy
saką •Pušis” jis užbaigė prieš pat mirtį, ir tai buvo
paskutinis jo kūrybos švystelėjimas — nuostabioji J.
Jankaus talento liepsnelė užgeso kartu su gyvybe...
Kadangi J. Jankus buvo dažnas dienraščio •Draugo”
bendradarbis, nepamiršo jis mūsų ir paskutinėmis
savo gyvenimo dienomis, prašydamas marčios Da
nutės, kad bent „šakelę” apysakos „Pušis” pasiųstų
„Draugo” atkarpai.
Šiandien pradedame spausdinti tos apysakos ištrau
ką. Tai tarytum rašyt. Jurgio Jankaus testamentas —
pomirtinė dovana visiems „Draugo” skaitytojams. J.
Jankus tikėjosi, kad apysaka bus išleista atskira kny
ga, todėl Lietuvių rašytojų draugįja sukūrė fondelį,
kurio tikslas surinkti lėšas ir įvykdyti mūsų iškilaus
rašytojo priešmirtinį pageidavimą. Tikime, kad skaity
tojai nepagailės ir savo aukos, prisidėdami prie šio
gražaus užmojo.
Redakcija
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JURGIS JANKUS

Vokiečiai neatėjo iš karto. Pirma nusiaubė žinia, kad
prasidėjo karas. Ne kur kitur, kitame pasaulio krašte,
bet čia pat, pašonėje. Gali kurią dieną čia pat dangus
su žeme susimaišyti arba vokiečiai plūste užplūsti ir

„Kurkite meilės
ei vilizaciją...”

Lietuvių ir estų atstovės baltų konferencijoje NATO reikalais Marriott viešbutyje, Čikagoje, š.m. liepos 20 d. Iš
kairės: ALTo atstovė Marie Dubauskienė, Estų Amerikos Krašto komiteto atstovė Astrid Jaanson, JAV LB at
stovė Stasė Korres, EAKK atstovė Gildą Karu, JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirm. Birutė Vindašienė.
Algio Kazlausko nuotr.

erškėčiuotas. Šiuo metu Kon
grese „kabo” dvi rezoliucijos.
Jis kvietė delegatus pagalvo
ti, aptarti kurią paremti? Vie
na yra atstovo John Shimkus.
Ji, be abejo, turėtų būti remti
na.
Labai darbštus ir efektingas
asmuo, Kari Altau (JBANC)
konferencijai pristatė „Handbook on Activities in Support
of the Baltic Countires Entry
to NATO”. Tai ekspertiškai
paruoštas, praktiškas vadovė
lis, įrankis kiekvienam pabaltiečiui, kurio rūpestis yra Lie
tuvos ir kitų Baltijos valsty
bių būsima narystė Šiaurės
Atlanto Sutarties organiza
cijoje — NATO. NATO atstovų
susitikimas yra numatytas š.
m. lapkričio 21-22 Prahoje.
Labai svarbu, kad tame susiti
kime būtų svarstoma NATO
praplėtimas ir Baltijos vals
tybės būtų pakviestos tapti
narėm. Jei tai įvyktų, dar ne
gana. Nė kiek nemenkesnis
slenkstis būtų įtikinti Senatą
patvirtinti tą narystę. Šiemet
yra rinkimų metai. 34 senato
rių vietos bus perrenkamos.
Taigi geriausias laikas bal
tams ir jų draugams kontak
tuoti tuos kandidatus. Kad
pravestų šį NATO sutarties
patvirtinimą JAV Senate, rei
kalingi 67 balsai „už”. Taigi,
siekis tolimas, bet galimas, jei
mes atliksime savo pareigą.
Taip pat ir kituose NATO vals
tybių parlamentuose ratifikacija bus pravesta, ar Baltuos
valstybės pateks į NATO. Rei
kalingas visų „už” pritari
mas. Ne veltui konferencijoje
jautėsi rūpesčio atmosfera, bet
ne pesimizmas, tik paskata
vieningam darbui, užsimotam
tikslo pasiekimui: Baltuos
valstybėm tapti NATO na
rėmis.
MBC valdyba reiškia didelę
padėką I. Bergmaniui ir festi
valio rengėjų komitetui, kurie
suteikė galimybę šiai konfe-

DĖL PARAMOS SIUNTŲ Į LIETUVĄ
Dėkojame organizacijai Li
thuanian Mercy Lift už rū
pestį, organizuojant paramos
dalykų siuntas skirtas Lietu
vos sveikatos priežiūros ir
slaugos įstaigoms.
Norime informuoti, kad Lie
tuvos Respublikoje nuo 2000
metų liepos mėnesio galioja
nauja Labdaros ir paramos
įstatymo redakcija, kuria reg
lamentuota, kas gali būti pa
ramos davėjai ir gavėjai, taip
pat kas gali paskirstyti bei
gaūti labdarą.
Sveikatos apsaugos ministe
rija LR Vyriansybės 1996 m.
gegužės 29 d. nutarimu Nr.
625 yra įgaliota tarpininkauti,
gaunąnt jai adresuotas labda
ros siuntas, skirtas sveikatos
priežiūros įstaigoms. Pažymi
me, kad šis Vyriausybės nu
tarimas nesuteikė Sveikatos
apsaugos ministerijai įgalioji
mų tvarkyti visas Lietuvos
Respublikos vardu labdaros ir
paramos dalykų siuntas.
Mes pastebime, kad paskuti
niu metu dažniau siunčiamos
paramos dalykų siuntos, ku
riąs yra adresuojamos religi
nėms bendruomenėms, moks
lo įstaigoms, asmenims su ne
galia ar turintiems daug vai
kų. Šias socialinės apsaugos
sritis Lietuvoje globoja Socia
linės apsaugos ir darbo ministerįja. Sveikatos apsaugos ministerija negali apsiimti tvar
kyti ne sveikatos priežiūros ar
slaugos institucijoms adresuo
tas paramos siuntas.
Neprieštaraujame, kai siun-

rencįjai įvykti, o jos pirmi
ninkui Artis Inka už pasirū
pintas patalpas ir vaišes, ku
rioms visi dalyviai mielai ir
draugiškai pasinaudojo. Lai
dzivo Latviai Lai gyvuoja bro
liška baltų draugystė!

visus išpjauti, nes jiems reikia ne žmonių, bet žemės.
Iš karto siaubu tvino visų akys, o tučtuojau kai ku
riems ėmė trinti ir ašaromis: visus su raudonais bilie
tais vyrus pašaukė į karą, tuos, kurie turėjo mėlynus,
užgulė rūpestis. Dabar jau tavo eilė. Ką gali žinoti,
kadajiateis.
Nei dangus su žeme nesusimaišė, nei vokiečiai, kaip
pranašai pranašavo, neatėjo. Rusai vįjo vokiečius to
lyn. Laikraščiai rodė melsvai nudažytus vokiečių lavo
nus, krūvomis suverstus, o rusus traukiančius į Berly
no pusę. Vokiečių baimė ėmė nykti, tik rūpėjo į karą
pašaukti savieji ir kaimynai.
Į pavasarį reikalai pasikeitė. Jau prireikė ir tų su
mėlynais bilietais, o iš anapus miško pasigirdo ir pa
trankų gausmas. Iš pradžių tegirdėjo tik tie, kurie ge
ras ausis turėjo. Pirmas išgirdo Juro Bladukas. Kiti
juokėsi, sakė, kad vaikas susisapnavo. Bernai vaiką
net iki ašarų privarė, bet greitai išgirdo ir visi kiti.
Baimė vokiečių vėl sugrįžo. Morkių Antanas net sugal
vojo, kad vokiečiai prikėlė visus tuos rusų užmuštuo
sius ir dabar jie eina ir per kulkas, ir per ugnį, kaip
kokie šešėliai. Sykį užmušto antrą sykį niekas už
mušti nebegali, tai rusai nuo jų bėga net kelnes prileidę. O tiems vokiečiams nė šautuvų nebereikia. Ką tik
pirštu paliečia, tas nebegyvas. Dabar nebegyvų rusų
pilni laukai. Ir ne tik rusų. Visokių. Sutinka toks iš
numirėlių prikeltas vokietis žmogų, užšnekina vokiš
kai, kai žmogus vokiškai neatsako, tik baksteli pirštu,
ir žmogus keberiokšt. Nebegyvas, ir ką tu padarysi.

čiant sveikatos priežiūros
įstaigoms adresuotas paramos
siuntas, kartu persiunčiami ir
kitoms įstaigoms adresuoti
paramos dalykai, tačiau pra
šome, kad, organizuojant siun
tos išsiuntimą, sveikatos prie
žiūros ir slaugos įstaigos suda
rytų ne mažiau kaip du treč
dalius (2/3) siuntoje aprašytų
paramos gavėjų.
šiuo metu jau išsiųstas pa
ramos dalykų siuntas mes
priimsime ankstesne tvarka,
tačiau, jei kitose siuntose bus
daug ne sveikatos priežiūros
įstaigoms siunčiamų daiktų
(batų, dėvėtų rūbų, knygų ir
kt.), prašome nurodyti vieną
paramos gavėją, kuriam gali
ma būtų perduoti visus tuos
dalykus vienu kartu, o vėliau
jie būtų paskirstyti konkre
tiems gavėjams. Gal kitų pa
ramos dalykų gavėjais galėtų
būti jūsų nurodytos Raudonojo
Kryžiaus ar kitos organizaci
jos.
Visada vertiname jūsų rū
pestį Lietūvos žmonėmis ir ti
kimės, kad ir ateityje gansime
labai svarbią jūsų paramą Lie
tuvos ligoninėms.
Vidmantas Žilinskas
Ministerijos valstybės
sekretorius

* Artėjant Lietuvos Kara
liaus Mindaugo karūnavi
mo jubiliejui, vyriausybė iš re
zervo fondo skyrė 170,000 litų
Lietuvos nacionaliniam mu
ziejui parodų salėms įrengti,
Lietuvos nacionalinei UNES
CO komisijai skirta 150,000
litų kitų metų rugpjūtį Vil
niuje numatomo surengti Pa
saulio informacijos technolo
gijų forumo organizacinių dar
bų, straipsnių, interneto tink
lapio projektavimo darbų iš
laidoms iš dalies padengti.iBNsi

„Kristui reikalinga jūsų jau
nystė, jūsų nesavanaudiškas
entuziazmas... Skelbkite Jo
Gerąją naujieną, kad ji nuai
dėtų šiame naujame tūks
tantmetyje... Tikrasis džiaugs
mas yra laimėjimas, kuris ne
gali būti pasiektas be ilgo ir
sunkaus darbo. Tik Kristuje
galite rasti šio laimėjimo pa
slaptį... Jūs galite tapti meilės
civilizacijos kūrėjais šiame pa
saulyje...”
Tai vis popiežiaus Jono Pau
liaus II žodžiai, pasakyti To
ronte (Kanada) iš viso pasau
lio susirinkusioms jaunuolių
minioms. Daugiau negu pusė
milijono žmonių tų žodžių
klausėsi. Galbūt nemaža dalis
popiežiaus žodžius ir Pasaulio
jaunimo dienų, vykusių pra
ėjusią savaitę (pasibaigė sek
madienį), įspūdžius ne tik pri
simins, bet stengsis savoje ap
linkoje įgyvendinti. Galbūt ir
tikėjimo bei artimo meilės
liepsnelė, pradžioje bent tru
putį šalin nustūmusi neapy
kantos tamsą, ilgainiui uždegs
kitus ir įsiliepsnos į galingą
laužą, kuris jau galės sušildyti
daug širdžių.
Nėra abejonės, kad tokios
piligriminės tikinčiojo jauni
mo kelionės, ypač, kai atvyks
ta ir Kristaus Vietininkas Že
mėje, palieka neišdildomą įs
pūdį. Nenuostabu, kad popie
žius Jonas Paulius II visuo
met stengiasi jose dalyvauti.
Ne vien dėl jaunimo, bet ir dėl
savęs paties. Nepaisant, kiek
jo sveikata šlubuoja, nepai
sant ilgos ir varginančios ke
lionės šv. Tėvas tarytum pats
pasisemia jėgų iš šių susiti
kimų, tarytum atjaunėja ir
tampa stipresnis. Štai ir pra
ėjusios savaitės ketvirtadienį,
atskridęs į Torontą, popiežius
atsisakė pasiūlyto kelto ir iš
lėktuvo laiptais nulipo, tik pa
siramstydamas lazdele. Sun
kiai, skausmingai, dažnai su
stodamas, bet įveikė daugiau
kaip trisdešimt laiptelių ir net
kilstelėjo savo popiežišką ke
puraitę, atsakydamas į minios
pasveikinimą!
Naudinga jauniems, svei
kiems ir stipriems pamatyti šį
seną, ligų kankinamą asmenį,
kuris įstengia nugalėti savo
kūno negalias, neleisdamas,
kad jos sutrukdytų atlikti jam
patikėtų pareigų. Tai pati ge
riausia pamoka — ne tik jau
niems, bet mums visiems: pa
reiga visgi stovi aukščiau už
mūsų norus ar nenorus, men
kus ar didesnius negalavimus,
atsisakinėjimus dėl nereikš
mingų, savanaudiškų priežas
čių, kai esame kviečiami ar

Už tokias kalbas moterys Morkiuką ėmė vyti, kam
vaikus gąsdina. Tie, išgirdę patrankų dundėjimą, bijo
pro duris nosį iškišti, o kiti vidurnaktį rėkdami iš mie
go šoka. Vokiečius susapnuoja.
Kol artėjo, viskas tikrai baisiai atrodė. Ne tik vai
kam buvo baisu, bet ne vieną ir suaugusį šiurpas ėmė,
tik pagalvojus kaip reikės sutikti vokietį, o kai atėjo,
tai tik apie miestelį kaip reikiant pasišaudė, pasi
daužė. Miškiniai savo kalneliuose jau prieš porą mė
nesių buvo slėptuves išsikasę. Ir sau, ir arkliams.
Išgirdę, kad jau čia pat šaudosi, sulindo į savo duobes,
suglaudė ausis ir laukė, kas atsitiks. Ogi nieko. Į duo
bes sulindę net šaudymo negirdėjo. Burkiai nuo pus
ryčių meto irgi kiūtojo slėptuvėje. Burkys neiškęsdamaa prastumdavo kamštį nuo angos ir atsargiai pasi
dairydavo, bet ir jis nedaug ką tematė. Kelis rusus
pralekiančius per lauką, būrelį vokiečių jojančių čia
pat pakrūmėm. Tų išsigandęs, greitai šmurkštelėjo at
gal. Niekas negalėjo žinoti, ką pamatę gali padaryti.
Vienu tarpu kažin kas nulėkė tiesiai per slėptuvę. Net
smėlis pabiro pro lentų tarpus. Kiek tų kojų buvo, te
galėjo tik spėti, o paskum nieko. Vien tik tyla.
— Tylu kaip prieš pasaulio galą, — neiškentė Burkienė.
"— Tai jau... — nuniūkė Burkys.
— Ar prieš pasaulio galą taip pat nutils? — panoro
sužinoti Petriukas.
Jis labai bijojo vokiečių, bet ir labai norėjo juos pa
matyti. Kai tėvas pasakė, kad pakrūmiais joja, norėjo

prašomi ką nors atlikti.
Tačiau ne vien popiežiaus
vizitas buvo šio milžiniško
tarptautinio jaunuolių susi
būrimo tikslas. Šv. Tėvas savo
atvykimu tik sustiprino įspūdį
— tarytum uždėjo kulminacinį
tašką. Beveik savaitę truku
siose Pasaulio jaunimo die
nose susirinkusieji turėjo pro
gų klausytis paskaitų, disku
tuoti jiems rūpimais klausi
mais, drauge pasimelsti, bet
taip pat ir pasidžiaugti naujo
mis draugystėmis, geriau pa
žinti įvairių tautų, rasių, šalių
jaunus žmones. Tos pažintys
ir užsimezgusios draugystės
yra pirmosios, popiežiaus mi
nėtos, „meilės civilizacijos”
plytos, iš kurių bus pradėtas
statyti geresnio, taikesnio,
saugesnio pasaulio pamatas.
Jeigu sakome, kad jaunimas
yra tautų ateitis, tai kaip tik
svarbu, koks tas jaunimas,
kuo jis gyvena šiandien ir kaip
ruošiasi ateičiai. Juo daugiau
mūsų planetoje bus tikinčio,
mylinčio, tolerantiško ir gera
noriško jaunimo, tuo toji atei
tis bus šviesesnė.
Susitikimas Toronto Downsview Parke daugeliui buvo pir
masis žingsnis tuo toleran
tiškumo ir geranoriškumo ke
liu. Tikėjimą Kristumi jaunuo
liai atsivežė su savimi, nors,
be abejo, tas tikėjimas dar
sustiprėjo. Bendros maldos ir
draugystės įspūdžiai niekuo
met neišblės, tad bus vertin
giausias suvenyras, kurį kiek
vienas Pasaulio jaunimo dienų
dalyvis išsiveš namo> O po
piežiaus padrąsinantys žo
džiai ir jo paties asmeniškas
apsilankymas tuos įspūdžius
dar sustiprino. Sąskrydžio da
lyviai, be abejo, ypač prisi
mins, kad popiežius nepabūgo
net nemaloniausiai tikrovei
pažvelgti į akis. Sekmadienio
pamoksle jis ragino tikinčiuo
sius nenusigręžti nuo Kris
taus ir Bažnyčios dėl kai ku
rių dvasininkų nuodėmių ir
nusikaltimų, nors tie nusikal
timai mus visus pripildo „giliu
liūdesio ir gėdos jausmu”.
Šimtatūkstantinėje minioje
Toronte buvo gražus būrelis
jaunuolių iš Lietuvos. Linkė
tina, kad jie „meilės civilizaci
jos” naujieną ne tik parsivežtų
į tėvynę, bet ja pasidalintų su
savo bendraamžiais. Šiandien
jaunuoliams Lietuvoje reikia
idealizmo, tikėjimo ir įsiparei
gojimo ne vien savo asme
niškiems reikalams, bet savo
tautiečių gerovei. Net ir nedi
delė grupė gali padaryti ne
mažą skirtumą savo aplinkoje.

ir jis pamatyti. Tuoj šoko prie angos, bet tėvas atgalia
ranka nustūmė atgal.
— Prieš audrą visada nutyla, — paaiškino motina.
— Ar dabar jie pradės?

— Kas gali žinoti, gal ir pradės.
Ir vėl visi nutilo.

Kai pro angos kamščio plyšius pamatė, kad ima
brėkšti, Burkys vėl išdrįso iškišti galvą. Arti nieko ne
buvo, tik pamiškėje, kaip pažeme nutįsęs rūkas, mė
lynavo vokiečiai. Kai čia pat nieko nebuvo, išdrįso ir
išlipti. Paskui jį išlipo ir kiti.
— Tokia daugybė! — akimis pamiškes apmetusi,
nustebo Burkienė. — Kol nesimuša, einam pavalgyti.
Išvirsiu kiaušinių atsinešti. Tu šu vaikais eikite gyvu
lius pašerti. Kai ims muštis, kažin kada galėsim ir no
sis iškišti.
Ir nuplazdėjo namo, net nelaukdama ką vyras pa
sakys. Nusekė ir vyras. Burkienė, įbėgusi į vidų, tuoj
užkūrė ugnį, pridėjo katilą kiaušinių ir užkaitė. Net
neskaitė. Dėjo kiek tilpo. Išvirs kietus ir nusineš į
slėptuvę. Kai tokia daugybė pradės muštis, niekas ne
gali pasakyti kada baigsis. Kol kiaušiniai virė, pataisė
kiaulėms jovalo, kad rytą atbėgus nereikėtų taisyti.
Nukaitusi kiaušinius, ėmė griebti ir dėti į krepšį, kai
staiga atsivėrė durys ir ėmė į ridų grūstis vokiečiai.
Moteriškę kone stabas ištiko. „Dabar tai bus”, nu
smelkė. Kai turėjo rankoje kiaušinį, taip ir atkišo pir
mąjam. Tas, smagiai šypsodamasis, paėmė, kažin ką
pamarmaliavo ir nuėjo prie stalo.
Bus daugiau
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ISTORIJOS KNYGA

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

BUDAVONĖS KANKINIŲ
PAGERBIMAS
1941 m. birželio 22 d. Vil
kaviškio rajone, netoli Bart
ninkų miestelio, Budavonės
miškelyje buvo nukankinti
trys kunigai: Vaclovas Balsys,
Justinas Dabrila ir Jonas Pet
riką. Tą ankstų rytą rusų ka
reiviai (sakoma, kad jų tarpe
buvo ir lietuviškai kalbantis
civilis) iš Lankeliškių kleboni
jos išsivedė minėtus tris kuni
gus ir susodinę į sunkvežimį
nuvežė į Budavonės miškelį
netoli Bartninkų. Ten juos
nurengė, pririšo prie medžių
ir žiauriai kankino: išmušė
dantis, išsukinėjo rankas, nu
pjovė pirštus, subadė kūnus.
Žmonės, gyvenę netoli miške
lio, girdėjo kankinių dejones
bei budelių riksmus. Po to
miške matė gulinčius nukan
kintųjų kūnus. Ir už ką ši
žiauri kančia?
Kitą dieną po nukankinimo
kunigų kūnai buvo parvežti į
Lankeliškius, nuvalyti, ap
rengti liturginiais rūbais ir
palaidoti.
Kun. J. Dabrila buvo palai
dotas
gimtosios
parapijos
Alksnėnų bažnyčios švento
riuje. Ant jo kapo buvo pasta
tytas paminklas su kankinimą
primenančiu vaizdu. Šitas
vaizdas ant paminklo 1956
metais buvo sunaikintas. Pa
minklas išlikęs iki šių dienų.
Prie šio kunigo kankinio ka
po tikintieji ateina pasimelsti.
Kunigų V. Balsio ir J. Petri-

* Uždariusi Ignalinos ato
minę elektrinę, Lietuva susi
durs su elektros energijos tie
kimo problemomis. Pagrindi
ne elektros tiekėja taps Lietu
vos elektrinė Elektrėnuose,
kurios pajėgumo tenkinti Lie
tuvos poreikius nepakaks. To
dėl dabar vis garsiau kalbama
ne tik apie jau esančių elektri
nių modernizavimą, bet ir
apie naujų energijos šaltinių
plėtrą. Tačiau Lietuvos hidroenergetikai atkreipia dėmesį,
jog Aplinkos ministerijos pa
rengtas įsakymas, draudžian
tis statyti naujas užtvankas
žuvų migracijos keliuose, gali
visiškai sustabdyti naujų hi
droelektrinių statybą.
(R, Elta)

* Prezidentas Valdas Adam
kus laukia įrodymų, kad
sveikatos apsaugos ministras
sugeba tvarkytis jam pati
kėtoje srityje. Tai po V. Adam
kaus susitikimo su ministru
Romualdu Dobrovolskiu sakė
prezidento patarėjas Darius
Kuolys. Ministrą pokalbiui
pakvietęs prezidentas teiravo
si jo apie farmacinės veiklos
skaidrumą ir kitas sveikatos
apsaugos sistemos problemas.
Kaip sakė D. Kuolys, prezi
dentas pokalbyje akcentavo
asmeninę ministro atsakomy
bę už padėtį sveikatos apsau
gos sistemoje.
(Elta)
* Bijodama įtūžusių ŽIV
nešiotojų
susidorojimo,
Alytaus griežtojo režimo pa
taisos darbų koloniją palieka
ilgametė šios įstaigos gydytoja
Birutė Adamonienė. Trisde
šimtus metus nuteistųjų svei
kata besirūpinanti medikė
sakė, jog kai kurie agresyvia!
nusiteikę ŽIV nešiotojai dėl
užkrato kaltina ją ir grasina
žiauriu susidorojimu. (LŽ, Elta)

* Šviežių daržovių impor
tas šiemet padidėjo 72.5 proc.

* „Kėdainių grūdų** pel

nas šiemet šoktelėjo 5 kartus.

kos kūnai bnvo palaidoti
Lankeliškių bažnyčios šven
toriuje.. Vėliau kunigų kanki
nių palaikai perlaidoti K.
Naumiesčio kapinėse.
Kun. V. Balsys buvo Lanke
liškių parapijos klebonas.
Gim. 1905 m. rugpjūčio mėn.
4 d. Stočkų kaime, Šakių raj.,
Žvirgždaičių 'parapijoj. Kun.
J. Dabrila buvo Vilkaviškio
kunigų seminarijos profeso
rius. Gim. 1905 m. kovo mėn.
15 d. Vilkaviškio valsčiuje,
Našiškių km. Kun. J. Petriką
gim. 1985 m. gegužės 15 d.
Šakių apskr., Būblelių km.
Jis dirbo Lankeliškių parapi
jos vikaru. Jo motulės kūno
negalėjo priglausti Lietuvos
žemė. 90 m. senelė buvo iš
vežta į Sibirą ir ten mirė.
Budavonės miškelyje, kuni
gų nukankinimo vietoje bu
vo pastatytas gražus pamink
las. Ant jo pjedestalo — trys
sujungti kryžiai, o po jais by
lojantis užrašas: „Šioje vietoje
bolševikų nukankinti 1941.
VI. 22 d. kunigai V. Balsys, J.
Dabrila, J. Petriką”.
Po karo paminklas buvo su
sprogdintas. Atgimimo pra
džioje vėl atstatytas.
Šis šiurpus įvykis išliko
neišdildomas žmonių atmin
tyje. Kiekvienais metais tą at
mintiną dieną susirenka žmo
nės į Budavonės miškelį prie
kunigų kankinimų .pagerbi
mui pastatyto paminklo. Dar

Prie paminklo trims nukankintiems kunigams.

yra išlikusi sprogdinimo metu
išrausta duobė.
2002 um. birželio 22 d. į
Budavonės miškelį prie pa
statyto paminklo atvyko Vil
kaviškio vyskupas J. Žemai
tis, 8 dekanato kunigai ir bū
relis maldininkų. Kunigų
kankinimų ir nužudymo vie
toje prie pastatyto pamink
lo buvo aukojamos šv. Mišios,
vysk J. Žemaitis šv. Mišių
pradžioje priminė kunigų
kankinių J. Dabrilos, V. Bal
sio, J. Petriko gyvenimą ir
kančios auką. Priminė, kad
jubiliejiniais 2000-aisiais me
tais jie yra įrašyti į XX am
žiaus kankinių sąrašą ir yra
kandidatai paskelbti palai
mintaisiais. Per šv. Mišias
giedojo Bartninkų parapijos
choras. Išsamų ir prasmingą
pamokslą apie Bažnyčios ir
Tautos kunigų kankiniu iški

* Pažymint Pasaulio lie
tuvių vienybės dieną, liepos
17-ąją Nacionaliniame M. K
Čiurlionio dailės muziejuje
Kaune atidaryta Alekso Eu
genijaus Kulviečio Suareso pa
* Užsienio reikalų mi
roda „Lietuviška kryždirbystė
nisterijos Ekonomikos de
Kolumbijoje”. Joje rodoma per
partamento direktorius Ro
70 pastatomų 40 cm aukščio
mas Švedas teigia, jog pagrin
kryžių, koplytstulpių ir sto
dinė priežastis, dėl ko į Lie
gastulpių, sukurtų pagal au
tuvą daugiau importuojama
tentiškus mažosios architek
nei eksportuojama, yra žemas
tūros pavyzdžius. Ši paroda —
mūsų darbo efektyvumas. Pa
bene pirmasis atvejis Lietuvos
sak R. Švedo, Lietuvos ūkyje
kultūros istorijoje, kai lietuvių
didelės darbo sąnaudos, todėl
liaudies menas atvežamas iš
konkuruoti pasaulio rinkoje ji
užjūrių. Paroda, kuri veiks iki
ilgus metus negalėjo. Norint
rugpjūčio pabaigos, buvo ati
konkuruoti, reikia naujų įren
daryta Kolumbuos nepriklau
gimų, modernių technologijų.
somybės dienos (liepos 20-osios)
Kaip teigiamą pavyzdį jis mini
išvakarėse. Atidarymą savo
„Rokiškio sūrį”, išvedusį Lie
dalyvavimu pagerbė Lietuvos
tuvą į 4-tąją vietą pagal sūrių
garbės konsulė Bogotoje Lai
eksportą į JAV. R. Švedas
ma Didžiulienė su vyru.
primena, jog tvirtas pozicijas
(KD, Elta)
užsienio rinkose pradeda už
* Kauno teisėsaugos pa
imti ir Lietuvos aukštųjų tech
nologijų įmonės — „Biote- reigūnai aiškinasi, kokiu
būdu vienas kaimietis, pasi
chna” bei „Alna”.
(LŽ, Elta)
naudojęs suklastotomis mo
* Europos Sąjunga ne kėjimo kortelėmis, už dviejų
norėtų mokėti kompensa g£n*sių JAV bankų sąskaitų
cijų atleidžiamiems Ignalinos pinigus sugebėjo įsigyti prekių
atominės elektrinės darbuoto už daugiau kaip 10,000 litų.
jams ir siūlo tai daryti pačiai Pareigūnai kol kas spėlioja,
Lietuvai. Europos Sąjunga, kaip sukčiai į suklastotas kor
įsipareigojusi padengti dides teles sugebėjo perkelti JAV
nę dalį su IAE uždarymu susi bankų duomenis, itin koky
jusių išlaidų, gana skeptiškai biškai įspaudė skaičius ir pa
vertina socialinių išlaidų eilu vardę. Į teisėsaugos pareigūnų
tę. ES įsitikinusi, kad jau da rankas pakliuvo tik viena kor
bar Lietuva turi dėti pastan telė. Užrašai ant jos skelbia,
gas, pritraukdama investuo kad tai yra Lietuvos žemės
tojus į Ignalinos regioną, ku ūkio banke išduota „Maestro”
rie kurtų naujas darbo vietas mokėjimo kortelė, tačiau ban
ir taip padėtų iš uždaromos kas jos niekada nėra išdavęs.
jėgainės atleidžiamiems dar Policįja sulaikė 23 metų kau
buotojams.
(KD, Elta)
nietį Egidįjų Vasiliauską, ku
* Kauno savivaldybėje ris įtariamas suklastotų kor
Australijos lietuvis dešim telių naudojimu pirkiniams.
čiai daugiavaikių šeimų skyrė Teismas leido jį suimti 3 mė
(BNS)
2,000 litų premįjas. Penktus nesiams.
metus iš eilės Australuos lie
* Valstybės kontrolės nu
tuvis J. P. Kedys apdovanojo rodymu buvo sunaikintas
gausias šeimas, kurioms, anot valstybinėje įmonėje Rudami
premįjų steigėjų, šiuo metu noje prieš 7 metus įkurtas
labiausiai reikia paramos. 145 vyrų spermos bankas. Pernai
gausios šeimos, sužinojusios, valstybinę įmonę „Vilniaus re
kad užsienio lietuvis skiria giono sėklininkystė” patikrinę
pinigines premijas, paprašė valstybės kontrolieriai nu
paramos, tačiau buvo atrinkta statė, kad įmonėje buvo saugo
ma maždaug 3,000 žmogaus
vos dešimt šeimų.
(KD, Elta)

„Neliūdėkime, nukankintie
lias asmenybes pasakė Višty
čio klebonas kan. J. Bara ji kovoja drauge su mumis.
nauskas. Kankinių pralietas Jie stiprina mūsų gretas. Te
kraujas įpareigoja ir mus gu bus pašlovinti nenusilen
kę prieš netiesą”. Šiomis min
žengti tiesos takais.
Kankinių pagerbimui prie timis į mus prabyla buvęs Si
paminklo buvo padėtos mal biro lagerių kankinys arkiv.
dininkų gėlių puokštės, suži Mečislovas Reinys. Jis buvo
bo žvakučių liepsnelės. Bart pirmojo Vilkaviškio vyskupo
ninkų klebonas J. Klimavi A. Karoso pagalbininkas. Jis
čius pakvietė pasižiūrėti ku irgi yra įtrauktas į palaimin
nigų kankinių laidotuvių nuo tųjų paskelbimo sąrašą. Ir mi
traukų. Prie paminklo įreng rusieji lieka mūsų tarpe. Jie
tame stende — kunigų kanki padeda mums kovoti dvasinę
kovą. Todėl kasmet į liūdną
nių nuotraukos.
Pokario
metais buvo nu Budavonę tegul atvyksta mi
griauta, sunaikinta daug pa nios maldininkų, kurie įrody
minklų, kryžių, koplytstulpių, tų, ko yra verta kankinių au
bažnyčių. Nepavyko sunaikin ka bei tikėjimo tiesa! Juk už
ti ištikimų tautiečių širdyse aukos kančią kankiniai yra
meilės Dievui ir tėvynei, tų verti dangaus palaimintųjų
dvasinių vertybių, paveldėtų vainiko.
iš mūsų tėvų ir bočių. Tie
Stanislovas Eugenijus
sa ir teisingumas nesunaiki
Poniškaitis
nami.
spermos mėginių, nors įmonės terburgiečiams yra itin įdo
įstatai numato tik jaučių ir mus dėl to, kad daugiau kaip
kuilių spermos gamybą, kau prieš 60 metų po vienu iš šio
pimą ir platinimą. Nepaisant miesto tiltų buvo praskridęs
įmonės vadovų tikinimų, kad tuometinis sovietų tautos nu
sukaupta vyrų sperma nebuvo mylėtinis — lakūnas bandyto
naudojama moterų dirbtiniam jas Valerij Čkalov. Anot savi
apvaisinimui, valstybės kon valdybės, Lietuvos lakūnas
trolieriai nurodė spermos ban pasiūlė pakartoti V, Čkalov
ką sunaikinti. Dirbtinis apvai skrydį po tiltu, tačiau su vie
sinimas svetimų vyrų sperma nu pakeitimu — ratais aukš
(BNS)
Lietuvoje kol kas neįteisintas. tyn.
Tačiau spermos bankai neuž
* Seimo Socialinių rei
drausti — teisės aktuose apie kalų ir darbo komitetas
juos tiesiog nekalbama. (BNS) (SRDK) siūlo peržiūrėti našlių
* Sankt Peterburgo 300 pensijų sistemą ir nebemokėti
metų jubiliejui Vilnius pla šių pensijų daliai sutuoktinių
nuoja dovanoti aukštojo pilo netekusių asmenų. SRDK pir
tažo meistro Jurgio Kairio mininkas
socialdemokratas
skrydį po šio Rusijos miesto Algirdas Sysas pareiškė, jog
tiltais, tačiau pats lakūnas kol atsisakius našlėms ir naš
kas negali patikslinti šio ren liams mokamų valstybinio so
ginio detalių. Pasak savival cialinio draudimo pensijų, vals
dybės, Vilniaus, miesto dova tybės biudžetas sutaupytų per
nojamas J. Kairio skrydis pe- 100 mln. litų.
(BNS)

Neseniai anglų kalba išleis
ta Seselių pranciškiečių vie
nuolijos istorija „A Celebration of the Franciscan Spirit”
(Pranciškoniškosios Dvasios
iškilmė). Tai moterų vienuolių
vienos integralios dalies veik
los dokumentas. Prasidėjusi
nuo nuolankios seselių pionie
rių grupelės, kuri buvo pa
siryžusi saugoti lietuvių imi
grantų tikėjimą, vienuolija
Jungtinėse Amerikos Valsti-^
jose išsivystė į stiprią vienuo
liją, šiandien dar tebeturinčią
misijas Brazilijoje ir Lietu
voje.
Šio istorinio veikalo autorė Eileen Gimper padeda besido
minčiam šios vienuolijos veik
la žengti keliu nuo pat kon
gregacijos įsteigimo prieš 80
metų. Eileen, pati būdama Šv.
Pranciškaus akademijos (pri
vačios, vienuolių vadovauja
mos gimnazijos) abiturientė,
rūpestingai surinkusi medžia
gą ir parengusi studiją per
dvejuš metus, pagavo šios vie
nuolijos gyvavimo esmę ir

dvasią, žvelgdama per atskirų
kongregacijos moterų gyve
nimą bei religinius įvykius.
Šiame tekste puikiai atsispin
di 80 metų nueitas kelias sese
lių, kurioms judėti pirmyn
padėjo pašaukimas ir tikėji
mas Dievo dalyvavimu visuose
jų darbuose.
Sprendimas šią knygą iš
leisti buvo priimtas kongrega
cijos paskutiniame Dievo Ap
vaizdos Švento Pranciškaus
seselių metiniame susirin
kime 2002 birželio 18-19-20
d. Pittsburge, PA. Šiuose meti
niuose susirinkimuose papras
tai diskutuojama dėl kongre
gacijos ateities darbų.
Knyga leis seselėms ir vi
siems, buvusiems ari: jų ir
darbavusiems kartu . jomis,
prisiminti daugelį įvykių, ku
riuos autorė supynė į pras
mingą gobeleną, tapusį Dievo
Apvaizdos Šv. Pranciškaus
seselių vienuolijos istorija.
Sisters of St. Francis of
the Providence of God,
spaudos pranešimas

NEPRIPAŽINTI PROSTITUCIJOS VERSLU
Pasak Jono Pauliaus II,
prostitucijos nevalia paversti
visuomeniškai priimtina vers
lo šaka. Laiške gegužės 15-16
d. Romoje vykusios konferen
cijos žmogaus prigimties ir
žmogaus teisių klausimais
„XXI amžiaus vergovė” daly
viams popiežius pareiškė, jog
„netikusi tendencija traktuoti
prostituciją kaip verslą ar pra
monę” prisideda prie tarptau
tinės prekybos moterimis ir
vaikais seksualinio išnaudoji
mo tikslais. Jis apgailestavo,
kad laisvė vis labiau atsisieja
nuo moralėą, ir „turtingas
žmogiškojo lytiškumo slėpinys
paverčiamas grynai ekonomi
niu dalyku”. Popiežiaus laišką
perskaitė Vatikano užsienio
reikalų ministras arkivysku
pas Jean-Louis Tauranas.
Laiške popiežius Jonas Pau
lius II prekybą žmonėmis va
dina „grubiu žmogaus orumo
pažeidimu” ir prašo valstybių
bendradarbiauti užkertant ke

lią šiam nusikaltimui, bausti
tuos, kurie iš to pelnosi, ir pa
dėti aukoms vėl integruotis į
visuomenę. Popiežius akcen
tuoja, kad vienas baisiausių
prekybos žmonėmis aspektų
yra seksualinis moterų ir vai
kų išnaudojimas, ir atkreipia
dėmesį, jog tokio verslo po
reikį kelia ir moters seksua
lumą perdėm pabrėžia pažen
gusios šalys.
Siekiant šios problemos
sprendimo, būtina imtis ne tik
teisinių priemonių, kaip dary
ta pastaraisiais metais, bet ir
kelti etinius klausimus, ypač
dėl seksualinio išnaudojimo.
Daugiau dėmesio reikėtų skir
ti tokią prekybą skatinančio
„poreikio priežastims” bei po
žiūriui į moterį Vakarų visuo
menėje, taip pat gyvenimo bū
dams ir elgesio modeliams, lemiantiems seksualinio
iš
naudojimo plitimą pažengu
siose šalyse.
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„Tour de France” lenktynių bronza —
Raimondui Rumšui
Atkelta iš 1 psl.

Paryžius, liepos 29 d.
(BNS) — Sekmadienį baigėsi
daugiadienės „Tour de Fran
ce” dviratininkų lenktynės,
kuriose Italijos „Lampre-Daikin” komandai atstovaujantis
Raimondas Rumšas bendroje
įskaitoje užėmė III vietą. De
ja, sekmadienį buvo sulaikyta
30-mečio dviratininko žmona
Edita Rumšienė, kai muitinės
pareigūnai, atlikdami įprastą
jos automobilio apžiūrą, rado
medžiagų, „kurias galima lai
kyti dopingu”.

Pradėjus tyrimą, R. Rumšo
komanda
„Lampre-Daikin”
sustabdė jo sportinę veiklą ir,
jei jis bus pripažintas kaltu
dėl dopingo vartojimo, jam
gresia pašalinimas. „Tour de
France” pareigūnai teigė, kad
iš R. Rumšo bus atimtas lenk
tynių III vietos laimėtojo titu
las, jei tyrimas parodys, kad
jis yra kaip nors su tuo susi
jęs. Tačiau jie pridūrė, kad per
lenktynes lietuvis buvo du
kartus tikrinamas ir kad
draudžiamų medžiagų jo orga
nizme nerasta.

Religinės bendruomenės su valstybe
sudarys specialias sutartis
Atkelta iš 1 psl.
gali steig
ti ne mažiau kaip 15 asmenų
— būtinas steigėjų skaičius
sumažintas iki trijų.
Projekte siūloma patikslinti
religinių bendrijų valstybės

pripažinimo suteikimo sąly
gas, nustatant, kad valstybės
pripažinimo siekianti religinė
bendrija turi vienyti ne ma
žiau kaip 0.1 proc. pilnamečių
Lietuvos piliečių.
(Eita)

Baltijos valstybių narystė NATO
nepakeis Maskvos karinių tikslų
Atkelta iš 1 psl.

kai kurių valstybių, kurios,
skirtingai nei likusios NATO
narės, nėra Įprastinių gink
luotųjų pajėgų Europoje sutar

ties dalyvės, planų įstoti į
NATO, Baltuos regione darosi
sunkiau užtikrinti saugumą.
„Dėl to prie Rusuos sienų gali
atsirasti nekontroliuojama zo-

na, savotiška juodoji teisinė
skylė, kur negalios jokie są
jungos pąjėgų ir technikos dis
lokavimo apribojimai”, sakė S.
Ivanov.
Jis taip pat pranešė, jog
Baltuos laivynas, kuris, pasak
jo, turėjo ir turės svarbią kari
nę strateginę reikšmę regione,
artimiausiu metu gaus nauju
povandeninių laivų ir kovinių
antvandeninių laivų, pakei
siančių pasenusius laivus.
Rusuos gynybos ministras

sakė, kad „Baltijos laivynas
įgalina kontroliuoti Baltuos
jūrą, daryti poveikį čia vyks
tantiems kariniams politi
niams procesams, garantuoti
Karaliaučiaus srities gynybą
ii išorės”. Nors S. Ivanov pa
reiškė, kad „Rusija neketina
grįžti prie šaltojo karo laikų”,
jis sakė, kad tai nereiškia, jog
Maskva turi atsisakyti ka
rinės jūrų veiklos. „Priešingai,
mes ją aktyviai plėtosime”,
sakė jis.

PAŠAUKTAS AMŽINYBĖN

Iš Montrealio (Kanada) pra
nešama, kad š.m. liepos 22 d
ryte amžinybėn buvo pašauk
tas taurus Mažosios Lietuvos
sūnus ir patriotas Ansas Lymantas. Montrealyje jis gyve
no nuo 1951 m.
Ankstyvoje vaikystėje paty
ręs vokiečių engiamų lietuv
ninkų skriaudas, subrendo už
grūdintu ir nenuolaidžiaujan
čiu Mažosios Lietuvos laisvės
kovotoju, jos teisių gynėju.
Toks Ansas Lymantas liko iki
savo gyvenimo pabaigos.
Mokydamasis Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo vardo gimnazi
joje, pradėjo bendradarbiauti
lietuvninkų
leidžiamame
„Lietuvos keleivyje”. Anksti
supratęs spaudos reikšmę
idealistinei veiklai, žurnalizmą pasirinko savo veikimo ke
liu. Per daugiau negu 50 metų
visą savo nuo tiesioginio darbo
likusį laiką aukojo spaudai.

Plačiai bendradarbiavo Kana
dos ir JAV lietuvių periodi
koje. Ypač jam rūpėjo niažlietuviška spauda.
Pats redagavo, rašė ir leido
„Keleivį” (Vokietijoje), „Lietu
vos pajūrį” (Kanadoje ir JAV),
stengdamasis burti plačiame
pasaulyje pasklidusius lietuv
ninkus. Visa savo siela buvo
įsijungęs į Mažosios Lietuvos
lietuvių visuomeninę, kultū
rinę ir politinę veiklą. Ypač
reiškėsi Mažosios Lietuvos Re
zistencinio
sąjūdžio
(buvo
išrinktas garbės pirmininku)
ir Mažosios Lietuvos fondo
veikloje. Rinko įvairią archyvi
nę medžiagą apie Mažąją Lie
tuvą ir pasižymėjusius jos
v-ikėjus. Rašė ir savo turinin
go patyrimo bei gyvenimo
prisiminimus. Deja, dėl jį iš
tikusios sunkios ligos, pats
nebepajėgė jų užbaigti. Tačiau
jo ilgamečio ir nuoširdaus bi
čiulio bendradarbio dr. Viliaus
Pėteraičio pastangomis, Anso
Lyrnanto prisiminimų knyga,
pavadinta „Man knietėjo pa
sakyti, kas gulėjo ant širdies”,
buvo suredaguota ir Mažosios
Lietuvos fondo išleista 2001
metais.
Ansas Lymantas mums ne
bekalbės, bet likusi prisimini
mų knyga bylos, kas jam knie
tėjo pasakyti.
Vietoj gėlių prašoma aukoti
Mažosios Lietuvos fondo Lymanto archyvui, siunčiant:
Ramūnui Buntinui, 908 Rob
Roy Place, Dovvners Grove, IL
60516.
IR

Į LIETUVĄ AMŽINAM POILSIUI
Rockforde, IL gyvenanti, bet
ir čikagiečiams gerai pažįsta
ma veikli Ona Keraminienė,
neseniai sugrįžo iš Lietuvos
kur palaidojo savo vyro Jono,
su kuriuo išgyveno 55 metus,
palaikus.
Ji jau ne kartą keliavo į sa
vo tėvynę, tačiau ši išvyka,
kaip ji sako, buvo pati svar
biausia. O Keraminienė išpil
dė paskutinį Jono prašymą —
norą atsigulti šalia savo ar
timųjų Vyžuonų kapinėse
(Utenos rajone).
Birželio 8-ąją Vyžuonų mies
telyje buvo neeilinės iškilmės.
Tą birželio vidudienį Vyžuonų
miestelio gyventojai rinkosi į
geltonuojantį namą (jame a.a.
Jonas gyveno iki to laiko, kai
buvo priverstas trauktis iš

Lietuvos) ne vien tik smalsu
mo vedini. Senovišku papro
čiu, prie lino staltiese užtiesto
stalo, susėdo vyžuoniškiai gie
dotojai — buvę velionio ben
dramoksliai,
kaimynai
ar
šiaip pažįstami žmonės, sutik
ti ankstesnių a.a. Jono apsi
lankymų tėviškėje metu, trau
kė giesmes.
Kambaryje buvo O. Keraminienės atvežta urna su palai
kais, kurie jau nuo praėjusių
metų birželio 11 dienos laukė
progos, kuomet juos galės pri
glausti taip jiems brangi Lie
tuvos žemelė.
Kaip rašoma Lietuvos dien
raštyje „Respublika” išspaus
dintame ilgame straipsnyje
apie laidotuves ir pačius Keraminus: „Svetimoje žemėje

Onutė ir Jonas Keraminai. Nuotr. E. Šulaičio

išbarstyto gyvenimo smiltys
paskutinėje stotelėje susiliejo
su gimtinės smėliu”.
Prieš tai Vyžuonų bažnyčio
je buvo šv. Mišios, aukojamos
klebono Kalpoko. Jis birželio
11 d. aukojo dar vienas šv.
Mišias už velionio sielą, jo
mirties metinių intencija.
Laidotuvėse dalyvavo ir vie
tinių pareigūnų, jų tarpe Ute
nos rajono Vyžuonų seniūni
jos seniūnas Vytautas Vana
gas, jau senokai pažįstantis
Keraminų šeimą. Iš tiesų, dar
taip neseniai (1996-siais) Jo
nas ir Ona kartu lankėsi Lie
tuvoje ir Vyžuonų bažnyčioje.
Panevėžio vyskupas Juozas
Preikšas palaimino Keraminus, tada šventusius 50 metų
vedybinio gyvenimo sukaktį.
Reikia pasakyti, kad šioje
bažnyčioje Jonas buvo pa
krikštytas ir čia kiek vėliau
priėmė Sutvirtinimo sakra
mentą.
Teko skaityti anksčiau mi
nėto seniūno V. Vanago laiš
kus, rašytus Keraminams, ku
riuose jis džiaugėsi jų labda
ringa veikla — seniūnijos rei
kalams paaukotomis knygo
mis, laikraščiais, pinigais bei
kitomis gėrybėmis. Jau palai
dojusi savo vyrą ir tuoj sugrį
žusi į namus, O. Keraminienė
seniūnui užsakė ir „Draugo”
dienraštį, kuriuo vyžuoniškiai
labai domisi ir jis eina iš ran
kų į rankas.
Smagu, jog labdaringą veik
lą tebetęsia Jono našlė Ona,
kuri dabar rašo seniūnui laiš
kus pasiteiraudama, kuo dar
galėtų padėti.

„Visų Šventųjų ir Vėlinių
dienomis bus kam uždegti at
minimo žvakutę ant Jono Keramino kapo. Tą padarys dė
kingi vyžuoniškiai”, — taip
teigiama Utenos rąjono laik
raštyje „Utenis”, kuriame irgi
tilpo platus rašinys apie laido
tuves ir Keraminus.
Lietuvos spauda plačiau
įvertino a.a. Jono ir jo žmonos
Onos darbus bei nuopelnus
Amerikai bei Lietuvai. Apie
juos ir mums teko rašyti įvai
rioje lietuviškoje spaudoje,
taip pat ir „Draugo” pusla
piuose. „Draugo” skaitytojai
tai, be abejo, dar atsimena.
Čia norisi atkreipti dėmesį į
vieną a.a. Jono veiklos sritį.
Jis buvo labai nagingas vyras.
Tiek New Yorko apylinkėse,
Commack miestelyje (ten Ke
raminai anksčiau gyveno),
tiek Rockforde jis savo sodybą

buvo papuošęs savo paties su
kurtu net 20 pėdų aukščio
koplytstulpiu, traukiančiu ne
vien tik praeivių, bet ir ameri
kiečių spaudos dėmesį. Daug
kas iš čikagiečių lietuvių va
žiuodavo į Rockfordą (automo
biliu arti poros valandų kelio
nė), kad galėtų pamatyti šį
koplytstulpį.
Taip pat a.a. Jonas savo na
mų išorę buvo papuošęs lietu
viškais ornamentais; jų netrū
ko net ir prie bičių avilių. Jų
namuose vienas kambarys bu
vo skirtas gausiems lietu
viškiems suvenyrams, dau
giausiai iš Lietuvos gautais tau
todailės dirbiniais (tai vis do
vanos už Keraminų gerą šir
dį). Tuos dirbinius O. Kera
minienė dažnai rodydavo pa
rodose amerikiečiams Rock
forde ir lietuviams — Čikago
jeKalbant apie Čikagą, reikia
pasakyti, kad Keraminai jau
senokai čia buvo. Apie pora
metų užsitęsusi Jono sunki
liga neleido keliauti. Ligonio
slaugymas iš Keraminienės
pareikalavo daug sveikatos,
kadangi ir ji pati anksčiau bu
vo pergyvenusi operačįjų. Po
vyro mirties ir jai pačiai rei
kėjo sustiprėti ir šiek tiek atsi
gauti. Tad paskutinį a.a. Jono
prašymą — nugabenti palai
kus Lietuvon ji galėjo išpildyti
tik po metų.
Dabar ateina ir laikas jos
pirmąjai kelionei Čikagon po
ilgesnio laiko. Ją ši veikli mo
teris suderino su „Draugo” ge
gužine liepos 28 d. O. Kera
minienė čia vėl tikėjosi sutikti
nemaža draugų bei pažįsta
mų, kurių per 3 metus jau
spėjo pasiilgti.
Ed. Šulaitis

A.t A
LEONAS KANKUS (KANKEVIČIUS)
Mirė 2002 m. liepos 28 d., sulaukęs 85 metų.
Gyveno Lockport, IL. Gimė Marijampolėje, Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Stasė, sūnūs Aleksas ir Romas,
anūkas Robertas su šeima bei anūkės Rita ir Andrėa.
Velionis bus pašarvotas antradienį, liepos 30 d., nuo 4
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL, iš
kur trečiadienį, liepos 31 d., 10 v.r. velionis bus išlydėtas
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią ge
dulingoms Mišioms. Po Mišių a.a. Leonas bus palydėtas
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
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A. t A.
LEONORA VUGT- BLUMBERG
Mirė 2002 m. liepos 29 d., sulaukusi 84 metų
Gimė Tallinn, Estijoje.
Nuliūdę liko: duktė Joan Stakenas su vyru Anthony,
anūkas Michael Stakenas su žmona Kathy, anūke
Laura Stakenas, anūkė Linda Rodgers su vyru Steve,
anūkas Andrew Stakenas su žmona Kelly; proanūkai
Derek Michael ir Sara Elizabeth Stakenas, sesuo
Hermina Jarvis su vyru Sylvio bei daugelis giminių
Estijoje.
A.a. Leonora Blumber buvo našlė a.a. John Blumberg,
a.a. Juozo Klimavich, a.a. Johann Tammer; močiutė a.a.
Donna Stakenas ir a.a. John Stakenas.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 31 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v, Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Iš
laidojimo namų trečiadienį, rugpjūčio 1 d., 10:30 v.r.,
velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią gedulingoms Mišioms, kur šeima ir prašo visus
susirinkti. Po šv. Mišių a.a. Leonora Blumberg bus paly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www petkusfuneralhomes.com

A. t A.
JONAS UTARA
Mirė 2002 m. liepos 26 d., sulaukęs 80 metų. Gyveno
Brighton Park.
Velionis gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: brolis Victor, Joseph su žmona Vera,
gyvenantys Topeka, KS, dukterėčia Kazė Erlick, svainė
Magdelyn Utara.
Velionis priklausė Šaulių organizacijai ir buvo Brighton
Park namų savininkų organizacijos narys.
A.a. Jonas buvo pašarvotas sekmadienį, liepos 28 d., nuo
12 v. iki 8 v.v., Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330
S. California Avė., Chicago, IL. Laidotuvės įvyko pirma
dienį, liepos 29 d. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje 10 v.r. buvo aukojamos šv.
Mišios už jo sielą ir po Mišių velionis buvo palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Gerai F. Daimid Tel. 773-523-0440.

„Sudiev, sudiev... Tariu visiems sudiev.
Regėsiu laimę aš tenai Anapus.
O kai nukris lemties skirta žvaigždė,
uždekite žvakutę man ant kapo...”
Nijolė

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Our new Airbus goes by the teignation A340
Būt you can just catl it Cfoud 9,

At A
JUZEFĄ PETRAUSKIENĖ
Staiga mirė 2002 m. liepos 26 d. Gyveno pas dukrą ir
žentą Dousman, Wisconsin.
Nuliūdę liko: duktė dr Palmira Janušonienė, žentas
Vytautas Janušonis, anūkai dr. Rimas Janušonis, marti
Rene bei Gintas Janušonis.
Lankymas įvyks antradienį, liepos 30 d., nuo 5 v.v. iki 8
v.v., Marsh Funerai Home, 1521 Washington Str.,
Waukegan, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 31 d. rytą iš Holy
Family bažnyčios, 450 Keller Avė., Waukegan, IL.
Nuliūdę artimieji

There are a number of reasons why our new Airbus A340 Is the ultimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our new dass of Service,
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While
every seat In all three dasses has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when
flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

J/fJ

At A.
fil. NIJOLEI MASKALIUNIENEI
peržengus Amžinybės slenkstį, jos vyrą, Vydūno fondo
tarybos pirmininką fil. LEONĄ MASKALIŪNĄ, sūnų
LINĄ, marčią MARGIE, seserį SIGUTĘ ir jos vyrą
JUOZĄ UŽUPIUS, visus gimines ir artimuosius giliai
užjaučia, kartu liūdi ir skausmu dalinasi

A. t A.
NIJOLĖ IRENA MASKALIŪNIENĖ
Mirė 2002 m. liepos 27 d., 11:20 v., Čikagoje.
Velionė gimė rugpjūčio 4 d., Rokiškio apskrityje, Salose.
Baigė St. Mary of the Woods kolegiją Indianoje.
A.a. Nijolė Irena priklausė šioms organizacijoms:
„Lietuvos našlaičių globos” komitetui, Lietuvos Dukterų
draugijai, Akademiniam skautų sąjūdžiui (ASD filisterė), skaučių „Verpsčių” būreliui, Lietuvių-Amerikiečių
respublikonų lygai, taip pat buvo PLC tarybos narė.
Nuliūdę liko: vyras Leonas, sūnus Linas su marčia
Margie, sesuo Sigutė ir Juozas Užupiai, pusbrolis Vitalis
ir Vida Vegeliai su šeimomis; Lietuvoje pusseserės
Aušrinė Kiliuvienė ir Vida Guzikauskienė su šeimomis.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 31 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Atsisveikinimas trečiadienį, 6:30 v.v. Laidotuvės įvyks
ketvirtadienį, rugpjūčio 1 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r.
velionė bus išlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią Lemonte, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a.a. Nijolė Irena
bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos našlaičių globos”
komitetui (Lithuanian Orphan Care) arba šv. Mišioms.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus Tel 800-994-7600 arba

Vydūno fondo valdybos ir tarybos nariai

www petkusfuneralhomes com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Barniškio vadovaujamas or
kestras su soliste Jūra Bakaitiene bei nuotaikinga ir visur
mėgstama Stasės Jagminienės
kaimo kapela (Pranas Kaspe
raitis, Vytautas Zelenis, Her
kulis Strolia, Leonidas Ragas,
Alfonsas Seniūnas, Vytautas
Jagminas, Pranciškus Ivinskis
bei solistės Nijolė Penikaitė ir
Laima Žukienė), vyko Ligijos
Tautkuvienės surengtas vaikų
piešinių ant asfalto konkursas
(vertinimo komisijos pirmi
ninkė „Draugo” redaktorė Da
nutė Bindokienė, nariai - me
no mokyklėlės mokytojos Do
vilė Pareikaitė ir Loreta Umb
rasienė bei Jolanta Latvienėj.
Kadangi jau galima buvo at
sikvėpti, paklausėme kolegės,
„Bičiulystės” („Draugo” prie
do) redaktorės, Ligijos trum
pai papasakoti ir apie savo
mokyklėlę, kuri jau renka vai
kus penktiesiems mokslo me
tams. „Šiemet mokyklėlę bai
gė 58 vaikai. Mokymas vyksta
pakopomis: yra vyresniųjų ir
mažesniųjų grupės. Mokome
dailės,
dramos,
muzikinio
rašto, dainavimo, fortepijono
choreografijos, sportinių šokių
ir kt. dalykų. Mūsų mokyklėlė
veikia Lemonte ir Jaunimo
centre, Čikagoje, šeštadieniais
po lietuviškos mokyklos pa
mokų. Mokymo programą su
darėme,
pritaikę Lietuvos
švietimo sistemos principus.
Auklėtiniai ne tik mokosi, bet
ir daug koncertuoja. Mo
kyklėlėje šiemet dirbo 7 moky
tojai”.

ninės išlaidos, kūdikiams ne
mokamas pienas). Šis drau
dimas pradėtas neseniai - tik
prieš 5 metus”.
Pati gyd. T. Kazlauskienė
yra pokario imigrantų dukra,
gimusi Vokietijoje, mokslą
baigusi Illinojaus universitete,
pati augina 6 vaikus ir kviečia
įvairiais klausimais kreiptis į
jos kabinetą tel. 708-349-0887,
kur galima susikalbėti lietu
viškai.
...Vaikai krykštė, laukdami
eilės pasijodinėti 2 poni ark
liukais. Kieme kurį laiką
stovėjo milžiniškas, į balioną
panašus guminis konteineris,
kuriame jie galėjo pasišo
kinėti. Gausybė užsiėmimų
buvo ir suaugusiems. Dr. Jono
Adomavičiaus komanda tikri
no sveikatą; kita medikų ko
manda matavo cholesterolį
kraujyje; išsijuosusios dirbo
masažistės ir galima buvo
gauti Amerikoje vadinamo
chiropraktiko
konsultacijas;
draudimą
reklamuojantis
Frank Zapolis buvo įsteigęs
savo loteriją, su brangiais pri
zais stovėjo Indrė Tijūnėlienė,
siūlydama pirkti „Saulutės”
loterijos, remiančios nelaimin
gus Lietuvos vaikus, bilietus.
Reklamavosi
„Transpak”
siuntinių firma; savo karingų
dainų kasetes pardavinėjo Ar
vydas Brunius iš Kauno; me
daus prekyba geriau negu per
nai sekėsi Kaziui Laukaičiui
ir t.t.
Tai tik „Draugo” gegužinės
faktinė medžiaga, o kur įspū
džiai ir susitikimai!? Minioje
ir man teko šnektelti su kele
tu dalykiškų žmonių, bet apie
tai kitą kartą.
Jeigu apie „Draugo” pajė
gumą spręstume iš gegužinės,
galima būtų sakyti, kad dien
raštis klesti. „Draugo” mode
ratorius kun. V. Rimšelis, ku
ris jau tikrai gerai žino
gegužinių istoriją, pirmadie
nio rytą entuziastingai pri
pažino: gegužinėje žmonių
buvo kaip niekad daug. (Iš
tiesų, vienu metu apėmė jaus
mas - tiršta). Reikia manyti,
kad tą patį patvirtins ir
iždininkas. Svečių tarpe di
desnė
pusė
buvo jaunų
žmonių, o kai kas pastebėjo,
kad daugiau negu visada buvo
vaikų. Taigi galima progno
zuoti visus juos tapsiant skai
tytojais. Tik, žinoma, šiandie
ninių prenumeratorių admi
nistracijos tarnautojos norėjo
sulaukti daugiau.
Audronė V. Škiudaitė

Šv. Kazimiero kongrega
Kviečiame atsiimti „Drau
cijos
seserys maloniai visus
go” gegužinės didžiosios loteri
kviečia
dalyvauti šv. Mišiose
jos bilietus: 293425, 293621,
ir
pasimelsti,
kad kongregaci
293622, 293643,
293673,
jos
įsteigėja
Motina Marija
293678, 293997,
294509,
294514, 294559,
294591, Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Šv. Mišios vyks šį
294683, 294726, 294730.
Lietuvių fondo 8-sios me šeštadienį, rugpjūčio 3 d., 9:30
tinės Golfo žaidynės vyks vai.r. seselių motiniškajame
rugsėjo 22 d., sekmadienį, Old name, 2601 West Marųuette
Oak Country club, Orland Road, Chicago. Mišias aukos
Park, IL. Suinteresuoti golfo kunigas E. Udovic, CM, De
žaidėjai kviečiami jau iš anks- Paul universiteto profesorius.
ro registruotis, kreipiantis į
„Seklyčioje” liepos 31 d., 2 Gegužinėje buvo daug besidominčių loterija.
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel.
vai. p.p. trečiadienio popietės
630-243-8178.
programoje 'girdėsime aktua
KONKURENTAI TENEDŽIUGAUJA,
Balzeko lietuvių kultū
lią paskaitą „Clinton ir Jelcin:
ros muziejaus gegužinė
„DRAUGAS” DAR GYVAS
jų palikimas NATO plėtrai”.
vyks rugpjūčio 18 d., sekma
Kalbės žurnalistas, politinių
Prasiautė ir 2002 m. „Drau kas moterų: Viktorija Vala- Gattone, Vytas Šilanskas, Jur
dienį, nuo vidurdienio iki su
straipsnių autorius Bronius go” vasaros gegužinė, vienas vičienė, Valerija Čepaitienė, gis Savickis, Bernardas Kortemos Balzekas Stone Birch
didžiausių Čikagos lietuvių Eleonora Radvilienė' Pranė dell, o jiems talkino darbuo
Manor Michigan valstijoje. Nainys.
išeivių renginių, jeigu ne pats Katinienė, Birutė Zalatorienė, tojų artimieji - Martynas Sa
Muzikinis
spektaklis
Balzekas Stone Birch Manor
didžiausias
ir be konkurenci Elena Olšauskienė, Agnė Me- dauskas, Donatas Šokas, Vy
„Oliver”
apie
našlaitį
berniu
yra ant paties ežero kranto,
jos
įvairiausias.
Liepos 28 d. zencevienė, Kazimiera Požar- tautas Badaras; Aldona Gurską,
augantį
Londono
gatvėse,
maždaug viena mylia už New
nuolat,
nuo
11.30
v. ryto iki niukienė, Laima Bareikienė, kienė dirbo net'už tris, mat į
Buffalo, 75 mylios nuo Čika pastatytas pagal Ch. Dickens
vėlyvo
vakaro,
Tėvų
Marijonų Adelė Lietuvninkienė, Adelė talką ji buvo atsivedusi ne tik
gos. Į gegužinę ypač kviečiami apsakymą, iki rugpjūčio 11 d.
sodelyje
vis
kas
nors
vyko. Plenienė, Matilda Marcin sūnų Martyną, bet ir bal
burinių ir motorinių laivų, au rodomas Jedlika Performing
kienė, Ona GinChutienė. Šei tapūkį anūkėlį Andriuką, at
Šventė
prasidėjo
šv.
Mišiomis
tomobilių savininkai. Informa Arts Center (Morton College,
mininkėms prie ruošos talkino vykusį pasisvečiuoti pas mo
koplytėlėje,
kurias
aukojo
cija muziejaus tel. 773-582- 3801 S. Central Avė., Cicero).
Vygantas
Tuloba ir „Draugo” čiutę iš Maltos. Redakcijoje
„Draugo”
moderatorius
kun.
Vaidinimai vyksta penktadie
6500.
literatūrinio
priedo redakto konsultacijas teikė redaktorė
dr.
Viktoras
Rimšelis.
Sode
Čikagos miestas paskelbė niais 7:30 val.v. ir šeštadie
rius
kun.
Kęstutis
J. Trima Irena Regienė.
lyje
jau
rikiavosi
pramogų
nutarimą, pagal kurį nuo š. niais 3 val.p.p. Informacija tel.
O kur dar meninės progra
kas.
vedėjai:
Audrutė
Miliūnaitė
ir
m. rugsėjo 3 d. iki spalio 4 d., 708-656-3948.
Loterijos, kuriai vadovavo mos dalyviai, vėl visas būrys
Kristina Petkevičiūtė žaidė su
įsigaliojus baudų amnestijos ,,Draugo" knygynėlyje
mažaisiais svečiais. Gaila bu Salomėja Daulienė, komanda: savanorių, aukojusių savo
programai, automobilių ir ki
Kosto Ostrausko knygoje vo žiūrėti į karštyje prakaituo Julija
Smilgienė,
Aurelija laiką ir sugebėjimus „Drau
tų transporto priemonių savi
„Gyveno kartą senelis ir sene jančius savo klouniškuose dra Kriaučiūnienė, Aldona Pan- gui”, lietuvybei. Programos
ninkai už ankstesnius mašinų
lė” spausdinamos trys pjesės: bužiuose Vytautą Vizgirdą ir kienė, Monika Gudaitienė, El didžiąją dalį užpildė Meno mo
pasistatymo nusižengimus ga
„Gyveno kartą senelis ir sene Viktorą Kelmelį, bet jie liko vyra Zubavičienė, Ona Gra- kyklėlės vadovė Ligija Tautlės susimokėti baudas be pri
Galima pridėti, kaip skelbia
lė”, „Oi grybai, grybai”, „Valse patenkinti, nes šiemet kaip dinskienė, Laima Vaičiūnienė, kuvienė su savo auklėtiniais,
dėtinio baudos mokesčio (peMeno
mokyklėlės reklama,
triste”. Leidinio aplanko ir niekuomet jie gavo reklamos: Danguolė Ilginytė, Kristina kurių tėveliams ji prašė la
nalty fees). Bus galima atsi
kad viena pamokėlė kainuoja
teksto piešinių autorius - Sta klounų
fotografija
puošė Beloglovienė. Tvanki diena biausiai dėkoti: kiti net 40
skaityti už nusižengimus, įvyk
sys Eidrigevičius. Knygos, ku „Draugo” gegužinės plakatą. buvo palanki baro šeimininkui mylių į koncertą vežė savo vai labai nebrangiai - tik 5 dol.
dytus iki 2000 m. sausio 1 d. rią išleido Algimanto Mackaus
Jei užsiėmimus lanko du vai
Antanui Valavičiui ir jo vado kelius. Bet apie tai tegu ge
Už senas baudas galės susi knygų leidimo fondas, kaina - Niekur kitur nebūna tiek sa
kai iš vienos šeimos - 9 dol.
vanorių, kiek „Draugo” gegu vaujamai vyrų brigadai: Vac riau papasakos ji pati, kurią
mokėti tie vairuotojai, kurie
15 dol., persiuntimo mokestis žinėje: tiesiog minia. Taigi, šio lovui Momkui, Jurgiui Vidžiū po programos pasigavau sode Smulkesnę informaciją galima
buvo gavę ne daugiau nei de
- 3.95 dol. (Illinois gyventojai reportažo didesniąją pusę, ma nui, Vitaliui Lekeckui, Algir- lyje: „Mano mokyklėlės vaikai gauti tel. 630-620-9904.
vynis baudų bilietus, nes už
dar prideda 8.75 proc. mokes tyt, ir sudarys savanorių pa dui Čepėnui, Juliui Lintakui, beveik visi Lietuvoje. Progra
Negalima nepaminėti ir dar
10 ir daugiau mašinų pasista
čių).
mą
sudarėme
iš
tų,
kurie
liko
vienos
savanorės - vaikų gy
Jeronimui
Tamkutoniui.
vardės. O užfiksuoti istorijai
tymo baudų sustabdomas vai
2002 m. Vilniuje, leidyk juos būtinai reikia, nes po 10 „Draugo” loterijos ir pokylio čia. Dainavo mažųjų grupė dytojos Theresos N. Kazlaus
ravimo teisių galiojimas. Nuo loję „Tyto Alba”, išspaus
metų tai gali tapti istoriniu bilietus pardavinėjo redakcijos (Brigita Gerulskytė, Goda Lat kienės, savo kabinetą tu
rugsėjo 3 d. Čikagos miestas
dinta Aloyzo Barono knyga reiškiniu, mat jaunimas prie darbuotojos Dalia Sokienė, vytė, Julija Zingailaitė, Juo rinčios Orland Parke (900 Ra
informaciją apie šias senas
„Sodas už horizonto” - antra savanoriško darbo nebesi Emilija Andrulytė, Dalia Ba- zukas Gurevičius ir Paulė Kai vinia Place). Ji Marijonų sode
baudas paskelbs interneto
sis rašytojo romanas, išleistas veržia. Savanoriams turime darienė; administracijos patal rytė); dainavo ir vyresnės lyje reklamavo „Kids Care” puslapyje
Lietuviškos knygos klubas Či būti dėkingi už gerai pavyku pose prie knygų prekybos ir mergaitės (Kristina Budajeva, vaikų
draudimo
formą,
www.cityofchicago.org ir vai
kagoje 1955 m. Leidinio antra sią ir šiemetinę šventę. Juos laikraščio prenumeratos plati Gerda Kugaudaitė, Justė Kai norėdama padėti „Draugo”
ruotojai, įvedę savo pavardes še rašoma: „Romane šiltai
sutelkė šios šventės šeiminin nimo dirbo savanorės Nijolė rytė, Mantas Kugauda, Vikto draugams - naujai į Ameriką
bei mašinų numerius susipa
vaizduojamas Lietuvos baž kai - Marija Remienė, „Drau Užubalienė ir Aldona Sobies- rija Kulbokaitė). Dainininkus atvykusiems. „Tai yra Illinožins su senų baudų sąrašu.
nytkaimis, iš kurio kilę pag
go” valdybos pirmininkė, ad kienė bei „Draugo” tarnauto paruošė dainavimo klasės jaus valstijos draudimas mote
Nuo spalio 5 d. automobilių
rindiniai ‘Sodo už horizonto’ ministratorius
Valentinas jos Daiva Miliūnienė, Gražina dėstytoja Loreta Umbrasienė. rims ir vaikams, - papa
savininkų, kurie turės tris ar
veikėjai, kuriame ir autoriaus Krumplis ir reikalų tvarkytoja Burneikienė, Gražina Ma Baleto šokius atliko vyresnės sakojo daktarė. - Moterims,
daugiau mašinų pasistatymo
(gim. Vabalninke) vaikystė Silvija Krumplienė.
kauskaitė, Danguolė Macke mergaitės - Ieva Vizgirdaitė, kurios laukiasi, ir vaikams iki
baudų bilietus, mašinų ratai
prabėgo. To kaimo jaunimas
vičienė; sunkesnius - vyriškus Gerda Kugaudaitė ir Viktorija 18 metų. Reikia būti atvažia
Kokia
gegužinė
be
lietuviško
bus apmauti „batu” (boot).
veržiasi į Kauną - autorius maisto! Vadovaujamas Onos darbus atliko spaustuvės dar Kulbokaitė (dėst. Diana Guda vusiems su 'žalia kortele’
Prieš trečiąją baudą vairuoto
irgi siekė šviesos ir laimės tais Norvilienės, dirbo visas pul buotojai Zigis Krūsnis, Aanas vičiūtė); sportinius šokius atli arba vaikas turi būti gimęs
jai gaus įspėjimus.
Būtina sąlyga:
pačiais keliais, kuriais eina jo
ko porelė - Jonas Sereikis ir Amerikoje.
Praėjusį savaitgalį (lie
romano herojai. Vabalninko
Berta Marčinskaitė. Pakvie nedidelės šeimos pajamos.
„Draugo" rėmėjai
pos 27-28 d.) Buffalo Grove, pieninė, Kauno amatų mokyk
tėm II JAV jaunųjų atlikėjų Pvz., jeigu šeimoje yra 3 as
IL, mieste vyko vaizduojamo la, pagaliau ginklų dirbtuvėse
Petras Grina iš Neshanic
festivalio dalyvį Gabrielių menys ir šeimos uždarbis per
jo meno festivalis, kuriame, atpilti penkeri metai, suaugu
Station,
NJ, atsilygindamas
Šedį, kuris grojo saksofonu, o mėn. siekia iki 2,500, jau gali
pagal festivalio lankstinuką, siųjų gimnazija - tie universi
už
busimojo
„Draugo” pokylio
jam akompanavo suaugusieji ma pretenduoti į šį draudimą.
apdovanojimus pelnė ir keli tetai, kurie užgrūdino būsimą
- Vytautas Zelenis ir Pranas Galima bus nemokamai lanky prizų bilietėlius, atsiuntė 90
lietuvių menininkai - pirmą jį rašytoją kur kas anksčiau,
Kasperaitis. Programoje pasi tis pas gydytojus, kurie sutin dol. Esame labai dėkingi!
vietą papuošalų kategorijoje negu jis pasiekė Kauno bei
Algimantas Vaičiulis, gy
siūlė dalyvauti Laima Jake- ka priimti šį draudimą, nemo
laimėjo Artūras Ragauskas, Frankfurto
universitetus”.
laitienė su septynmete dukra kamai gauti vaistų visose venantis Chicago, IL, atsily
trečiąją vietą funkcionaliojo
Taip pat pažymima, kad ano
Deimante, atlikusios savo Čikagos ir apylinkių vais gindamas už „Draugo” pokylio
meno kategorijoje (3-D Funclaikotarpio išeivijos literatūro
dainą ‘Milu milu’. Jos labai tinėse (nemokama gydytojų laimėjimų bilietų knygelę, dar
tional) pelnė Juozas Saldaitis
priežiūra nėštumo metu, ne pridėjo 50 dol. Dėkojame už
je šis A. Barono romanas buvo
paįvairino meninę dalį”.
(keramika), pagyrimu nefunk
neįprastas tuo, kad jo herojai
Kol koncertavo suaugusieji - mokamas gimdymas ir ligo paramą!
cionaliojo meno kategorijoje
- miesto darbininkai, o ne val
(3-DNF) buvo apdovanota No dininkai, inteligentai bei pa
meda Grumadaitė (skulptūra). siturintys ar romantizuoti
Festivalyje su savo darbais žemdirbiai. Taip pat priduria
dalyvavo apie 180 menininkų.
ma, kad nenukrypdamas į so
Nors jau kelis kartus cialinių problemų sprendimus,
Frank Zapolis, „Draugo” gegužinei padovanojęs lėkščių, buvo surengęs
„Drauge” visus kvietėme autorius visą dėmesį sutelkė į
savo loteriją. Jonas Kuprys užfiksavo jį su pagalbininkėmis.
atvykti į linksmą Beverly individą, siekiantį suvokti sa
Shores, IN, Lietuvių klubo ge vo vertę. Knygos kaina - 15
gužinę, tačiau norime dar kar dol., persiuntimo mokestis tą priminti, kad ji įvyks rug 3.95 dol. (Illinois gyventojai
pjūčio 4 d., šį sekmadienį, 1 dar prideda 8.75 proc. mokes
vai.p.p. Lituanicos parke. Par čių).
ką bus lengva surasti, nes ke
Skelbimai
lias iš pagrindinės gatvės į
• 27 centai skambinant į
parką bus nurodytas ant me
džių iškabintais geltonais, ža Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
liais ir raudonais balionais. vai. per parą, 7 dienas per
Nepraleiskite tos vienkartinės savaitę, 6 sekundžių inter
Jokių
mėnesinių
metų progos; kas atsilankė valai.
mokesčių. Tikslus apskai
pernai, gali patikinti, kad tai
čiavimas. Kokybiškiausias
buvo viena iš šauniausių ge
ryšys. Paslauga be apgaulės.
gužinių prie Michigan ežero Kreipkitės vakarais lietu
pakrančių! Visus kviečiame viškai
į
TRANSPOINT
apsilankyti, pabuvoti, pasi atstovą su 8 metų patirtimi
linksminti ir pailsėti. Galima tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
dar paminėti, kad tą dieną ne 708-386-0556.
, TRANS
reikės namie pietų gaminti, POINT — patikimiausias
Mažieji negalėjo skųstis - žaidimams sumaniai vadovavo Audrutė Miliūnaitė (viduryje) ir Kristina Petkeviči
nes bus gardžios vaišės. At ryšys su Lietuva bei visu
(kairėje), vasarai atvykusi iš Lietuvos pas tetą į Čikagą atostogauti.
Kamilė Kibildytė sąžiningai užsipelnė prizą Jono Kuprio nuotraukos
pasauliu!
vykite!

i

