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Siame 
numeryje: 
Pagalba sergantiems 
kauline sąnare; kojų 
problemos, avint 
aukštakulniais batais; 
ir bulvės gali būti 
kenksmingos. 

2psl. 

Naujas iššūkis JAV 
prezidentui 
Artimuosiuose Rytuose; 
talka Lietuvos 
mokykloms. 

3 psl. 

Pilni Šventosios 
Dvasios; kodėl jis dar 
nepaskelbtas 
palaimintuoju; 
popiežiškosios Biblijos 
draugijos jubiliejus. 

4 psl. 

Lietuvių diena New 
Yorke; į LTSC atkeliavo 
dar vienas svarbus 
archyvas; „Vaiko vartai 
į mokslą" atlieka 
reikšmingą darbą; 
Joninės jau prie mūsų 
slenksčio. 

6 psl. 

Sportas 
Turki jo je v y k u s i a m e 

E u r o p o s moterų š a c h m a t ų 
čempionate 19-metė Viktorija 
Čmilytė pirmą kartą Lietuvos 
šachmatų istorijoje iškovojo si
dabro medalį. 

* L ie tuvos s p o r t i n i ų 
šokių pora — Kauno „Sū
kurio" klubo atstovai Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė —lai
mėjo X atvirąjį Lenkijos spor
tinių šokių čempionatą bei pa
saulio sportinių šokių varžybas 
Olštine (Lenkija). II vieta atite
ko kitai kauniečių porai — Do
natui Vėželiui ir Linai Chat-
kevičiūtei. Ketvirti liko And
rius Ivašauskas bei Jurgi ta 
Dingelytė, o Julius Šeniauskas 
ir Iveta Paurytė užėmė 7-tąją 
vietą. 

* Lietuvos l engvaa t l e tė 
Inga Stas iul ionytė JAV vals
tybinės studentų sporto asocia
cijos (NCAA) lengvosios atleti
kos pirmenybėse iškovojo si
dabro medalį ieties metimo var
žybose. 

L ie tuvos s t i p r u o l i s 
Ž yd rūna s Savickas pasaulio 
galiūnų taurės varžybų (..IFSA 
Strongman Super Series") ant
rajame rate — Olandijos „Di
džiojo prizo" varžybose — sek
madienį užėmė II vietą. 

* Ke tur i skar t „Tour d e 
F r a n c e " dv i ra t in inkų lenkty
nių nugalėtojas amerikietis 
Lance Armstrong įsitikinės, 
kad dopingo vartojimu įtaria
mas pajėgiausias Lietuvos dvi
ratininkas Raimondas Rumšas 
turėtų būti diskvalifikuotas vi
sam laikui. „Rumšas? Jis yra 
kvailys, jei vartojo dopingą po 
to, kas įvyko pernai. Juk jis ži
no, kad jį stebi tarptautines 
dviračių sąjungos atstovai", 
sake L. Armstrong. 

Naujausios 
žinios 

Prez identas nea tsk le i 
džia kandidatų iš Lietuvos į 
Irako administraciją. 

* Lietuva galės \ ES eks
por tuo t i šviežia kiaulieną ir 
jos produktus. 

Gedulo ir vilties dieną — teisingesnio 
gyvenimo siekis 

Vilnius , birželio 14 d. (Elta) 
— Kaip ir kasmet, atgavusi ne
priklausomybę, birželio 14 die
ną Lietuva iškėlė vėliavas su 
juodu kaspinu. 

1941 metais tą dieną prasi
dėjo masiniai trėmimai- Ir da
bar kasmet birželio 14-ąją mini
ma Gedulo ir vilties, okupacijos 
ir genocido diena, pagerbiant 
tragiškas netektis ir pasiprie
šinimą. 

Gedulo ir vilties dienos iš-

Gedulo ir vilties dienos minėjimas šalia Lukiškių aikštės, prie paminklo 
politiniams kaliniams ir tremtiniams. Algirdo Sabaliausko < ELTA muotr. 

Europos Sąjungos naujokėms 
reikia lygių teisiu su senbuvėmis 

L u x e m b o u r g , birželio 16 
d. (BNS) — Galutinius spren
dimus dėl Europos Sąjungos 
(ES) institucinių reformų priim-
siančioje ta rpvyr iausybinė je 
konferencijoje turi dalyvauti ir 
būsimosios Sąjungos narės , pa
reiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis. 

Anot ministro, kalbėjusio 
pirmadienį ES bendrųjų reikalų 
ir išorinių santykių t a rybos 
susitikime Luxembourg'e. kon
ferencija turi būti užbaigta iki 
2004 metais numatytų Europos 
Parlamento rinkimų, tačiau jos 
susitarimų tvirt inime ir pasi
rašyme privalo lygiomis teisė
mis dalyvauti ir k i tų metų 
geguže visaver tėmis na rėmis 
tapsiančios 10 Vidurio ir 
Pietryčių Europos valstybių. 

A. Valionio nuomone, pradi
nis atskaitos taškas tarpvyriau

sybinei konferencijai turi būti 
Konvente dėl ES ateities pa
siektas kompromisas dėl ES 
struktūros ir galių paskirstymo 
tarp jos institucijų, tačiau kon
ferencija turė tų priimti nepri
klausomus sprendimus. 

Ministras taip pat atkreipė 
dėmesį į atsakomybę už būsi
mos bendros išorinės ES sienos 
kontrolę. 

Anot jo. Europos viršūnių 
tarybos susitikime Salonikuose 
turi būti į tvirtintas ilgalaikės fi
nansinės naš tos pasidalinimo 
mechanizmas. 

..Mes būsime atsakingi už 
penktadalį ES rytinės sienos, 
mūsų pasieniečiai ją saugos vi
sos ES vardan, todėl ir finansi
ne našta privalome dalytis visi 
kar tu tiek šios, tiek būsimos ES 
finansinės perspektyvos rėmuo
se", teigė A. Valionis. 

NATO vertins, kaip 
jos pinigais Lie tuvoje 

f inansuoj a m a s 
mokslas 

Viln ius , birželio 16 d. 
(BNS) — NATO Mokslo ir ap
linkos reikalų depar tamento 
delegacija pirmadienį atvyko į 
Vilnių aplankyti Lietuvos mok
slo centrų, kuriuose vykdomi 
septyni NATO mokslo progra
mos „Mokslas taikai" finansuo
jami moksliniai projektai. 

Tokius projektus įgyvendi
na Vilniaus universiteto Laze
rinių tyrimų centras, Puslaidi
ninkių fizikos instituto Medžia-
gotyros ir jutiklių centras bei 
Biotechnologijos institutas. 

NATO mokslo programos 
remia bendradarbiavimą civili
nėse mokslo srityse tarp NATO 
valstybių narių r NATO Euro-
atlantinio bendradarbiavimo 
tarybos veikloje dalyvaujančių, 
tačiau sąjungos narėmis nesan
čių valstybių mokslininkų. 

Programa „Mokslas taikai" 
skirta stiprinti taikomojo po
būdžio tyrinėjimus. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Rinkėjų pasyvumas sužlugdė naujų Seimo narių 
rinkimus 

Vi ln ius , birželio 15 d. 
(BNS) — Naujų Seimo narių 
rinkimai keturiose v ienman
datėse apygardose sekmadienį 
neįvyko dėl rinkėjų pasyvumo. 

Pakartotini r inkimai vyko 
trijose vienmandatėse apygar
dose Vilniuje ir vienoje Panevė
žyje. Į keturias Seimo narių vie
tas kandidatavo 27 kandidata i , 
kuriuos iškėlė 12 partijų. 

Kadangi iki eilinių Seimo 
rinkimų, kurie vyks kitų metų 
rudenį, telieka vos kiek daugiau 
nei metai, rinkimai į laisvas vie
tas Seime nebus rengiami. 

Papildomi naujų Seimo na
rių rinkimai. Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) pirminin
ko Zenono Vaigausko teigimu, 
kainavo apie pusę milijono litų. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas sako, jog reikia to
bulinti įstatymus ir peržiūrėti 
dabar esantį reikalavimą, kad 
prie balsavimo urnų ateitų 40 
proc. rinkėjų. 

Tuo tarpu prezidentas Ro
landas Paksas ragino politikus 
neskubėti keisti nusistovėjusios 
tvarkos ..įvykę prezidento ir 
savivaldos rinkimai, paskui įvy

kęs referendumas, galų gale — 
keturios vietos, kurios neypa
tingai ką nulemia politinių jė
gų pasiskirstyme Seime, vasara 
— tai yra tos aplinkybės, tad 
galbūt nereikėtų skubėti kažką 
griežtai ar greitai keisti", sakė 
R. Paksas. 

Dabar įs tatymai numato , 
jog tam, kad rinkimai būtų lai
komi įvykusiais, juose turi daly
vauti daugiau kaip 40 proc. rin
kėjų. 

Sekmadienį vykusiuose pa
kartotiniuose rinkimuose daly
vavo 13.48 proc. rinkėjų. 

kilmės Lietuvoje prasidėjo Ne
priklausomybės aikštėje — čia 
buvo iškeltos valstybės vėliavos 
su gedulo juostomis. Po to minė
jimas tęsėsi šalia Lukiškių aikš
tės prie kuklaus paminklo poli
tiniams ka l in iams ir tremti
niams. 

Susirinko žmonės, patys 
patyrę Sibiro siaubą, jų vaikai ir 
vaikaičiai, atėjo t ie, kurių širdys 
atviros kitų žmonių kančiai, ku
riems šventa yra kovotojų už 

Lietuvos laisvę auka. 
I minėjimą atvyko Lietuvos 

prezidentas Rolandas Paksas, 
Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas, premjeras Algirdas 
Brazauskas, Seimo nariai . 

„Esame čia ypač skaus
mingą Lietuvos istorijos dieną. 
Prieš 62 metus, 1941-ųjų birže
lio 14-ąją, okupantai ir jų tarnai 
Lietuvoje atidarė baisiąją ma
sinių trėmimų sąskaitą. Žino
me, kad šviesiausieji žmonės 

buvo suiminėjami ir tremiami 
nuo pat pirmųjų okupacijos die
nų, tačiau nuo 1941-ųjų pava
sario sovietų režimas rengė dar 
neregėto tuo metu masto geno
cido operaciją. Išvakarėse, bir
želio 13-ąją, enkavedistai galu
tinai sudėliojo kraupiosios arit
metikos skaičius: iš Lietuvos tu
rėjo būti išvežta 21,214 žmo
nių", sakė prezidentas R. Pak
sas. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Vokietijos prez identas žada 
amžiną paramą Lie tuva i 

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (kairėje' prieme Vokietijos vadovž 
Johanes RaU. TomoBauro E'.tni.iuotr 

Vi ln iu s , birželio 16 d. 
'BNSi — Su vienos dienos ofi
cialiu vizitu besilankantis Vo
kietijos prezidentas Johannes 
Rau pirmadienį Vilniuje skelbė 
savo valstybės siekį bendradar
biauti su Lietuva kuriant vie
ningą Europą ir paramą Lietu
vai grįžtant į Europos šeimą. 

R. Paksas padėkojo Vokie
tijos vadovui už tai , kad ilgus 
metus „Lietuva buvo vedama 
už stiprios rankos, kad Vokieti

ja buvo puiki Lietuvos advokatė 
siekiant strateginių tikslų". 

Lietuvos prezidentas sakė 
esąs įsitikinęs, kad abi valsty
bės klos pamatus sėkmingam 
ES gyvenimui, o J. Rau pasi
džiaugė, kad būsimosios ES val
stybes dar prieš narystę daly
vauja kuriant naująją Europą ir 
kartu su ES senbuvėmis dirbo 
Konvente dėl Europos ateities. 

Paklaustas , ar Lietuvos 
įvaizdžiui Vokietijoje nepaken

kė „Vilniaus dešimtuko" gru
pės narių i š re ikš ta parama 
JAV sprendžiant Irako krizę, J. 
Rau sakė. jog „Vilniaus dešim
tuko" deklaracija neturėjo jo
kios reikšmes dvišaliams Lie
tuvos ir Vokietijos santykiams. 

„Mes tokius pačius santy
kius palaikome su valstybėmis, 
kurios parėmė mus, ir kurios 
neparėmė mūsų nuostatos", sa
kė Vokietijos prezidentas, kaip 
pavyzdį paminėjęs JAV akty
viai rėmusias Ispaniją ir Di
džiąją Britaniją. 

J. Rau sakė, jog Vokietijai 
yra svarbu sukurt i bendrą už
sienio politiką ir Vokietija „ne
nori suvedinėti sąskaitų nė su 
viena valstybe, nes kiekviena 
valstybe savarankiškai priima 
sprendimus". 

Paklaus tas , a r Vokietija 
bus Lietuvos advokatė, įgyven
dinant Lietuvai svarbius tarp
tautinius projektus. J. Rau sa
kė, kad, Lietuvai t apus ES na
re, nebereikės jokių advokatų 
paramos, tik draugų ir kolegų. 
,,Būtent tokiais mes ir rengia
mės būti", sakė Vokietijos pre
zidentas. 

Lietuva pažangia i 
kovoja su prekyba 

žmonėmis 
Vi ln iu s , birželio 16 d. 

(BNS) — JAV Valstybės depar
tamentas antrus metus iš eilės 
metinėje ataskaitoje teigiamai 
įvertino Lietuvos pastangas ko
vojant su prekyba žmonėmis. 

Dienraštis „Respublika" 
pirmadienį rašo, kad JAV vals
tybės sekretoriaus Colin Powell 
pateiktoje ataskaitoje, kurioje 
įvertintos 117 valstybių. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Valdžia suka galvas, kaip 
sutramdyti valdininkų „apetitą' 

žemės sklypams 
Viln ius , birželio 16 d. 

'BNS,1 — I tradicinį susitikimą 
pirmadienį susirinkę preziden
tas Rolandas Paksas. Seimo pir
mininkas Arturas Paulauskas 
ir premjeras Algirdas Brazaus
kas tarėsi, kaip užkirsti kelią 
valdininkų piktnaudžiavimui 
persikeliant žemės sklypus į 
gražiausius gamtos kampelius. 

A. Paulauskas sakė. kad su

sitikime svarstyta vyriausybės 
gauta medžiaga dėl žemės grą
žinimo įstatymo taikymo, kaip 
tobulinti esamus įs ta tymus, 
kad valdininkai nepiktnau
džiautų informacija, savo teisė
mis bei tarnybine padėtimi. • 

Gavęs žinių apie galimus 
piktnaudžiavimo faktus, prem
jeras komisiją. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Renkantis AFP. Reuters, AP. tnte^3x. iTAR-TASS. 3NS 

žirny aaentorų orane&mais) 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV pasira

šė slaptas sutart is del JAV pi
liečių neišdavimo T a r p t a u t i 
niam baudžiamajam te i smui 
(TBT). JAV Valstybės departa
mentas pranešė, kad su tar tys 
del Amerikos piliečių neišdavi
mo TBT buvo pasirašytos su 38 
valstybėmis ir vėliau ats isakė 
komentuoti p raneš imą apie 
slaptus sus i t a r imus . Tačiau 
praėjusią savaitę depar tamen
tas prisipažino išvardijęs ne vi
sas sutarti pasirašiusias valsty
bes. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . Pas
kutinis Irako ambasador iu s 
Jungtinėse Tautose (JT) sakė, 
kad Saddam Hussein turi būti 
patrauktas a tsakomybėn, ta
riau ji nuversti turėjo ne ,.kolo-
nizatoros" Jungt ines Valstijos 
ir Didžioji Britanija, bot patys 
irakiečiai Iki balandžio vidurio 
Saddam Hussein režimui J T 

atstovavęs Mohammed Aldouri 
interviu ..BBC World~. išreiškė 
įsitikinimą, kad žmonės paten
kinti, jog nuo valdžios nušalin
tas Irako prezidentas dingo, ta
čiau jų nepasitenkinimą kelia 
okupacija. 

V a š i n g t o n a s . JAV kariuo
menė gali būti panaudota pa
dėti ..išnaikinti terorizmą" Ar
t imuosiuose Rytuose bei iš
spręsti Palestinos ir Izraelio 
konfliktą, sekmadienį sake 
JAV Senato užsienio ryšių ko 
miteto vadovas, respublikonas 
Richard Lugar interviu ,,Fox 
News Sunday" Praėjusios sa
vaites pradžioje JAV paragino 
Izraelį laikvtis santūrumo, o 
palestiniečius - nutraukti iš 
puolius, tikėdamosi išsaugoti 
ta ikaus sureguliavimo planą, 
kuris gali žlusrti po dar vieno 
smurto protrūkio Artimuosiuo
se Rytuose Kai Izraelis nužu
dė šešis ..Hanias" narius por 
sraigtasparnių puolimą Gazos 

Ruože, palestiniečiai penkta
dienį paskelbė, kad nepajėgs 
palaikyti tvarkos ir rimties, jei 
neįsikiš Vašingtonas. 

Vaš ing tonas . Buvęs NA
TO vyriausiasis vadas Wesley 
Clark NBC programai „Meet 
the Press" sekmadienį sake. 
kad svarsto galimybes 2004 
metais per JAV prezidento rin
kimus varžytis su dabartiniu 
prezidentu George W. Bush. W 
Clark, kuris nuo 1997 m. iki 
2000 m. gegužės buvo NATO 
vyriausiasis vadas, apie daly
vavimą prezidento rinkimuose 
galvoja jau kelis mėnesius, ta
čiau sekmadienio interviu jis 
aiškiausiai apie tai užsiminė ir 
trumpai išdėstė, kokia galėtų 
būti jo programa. Jei W Clark 
nuspręs siekti prezidento posto. 
jis tikriausiai šliesis prie de
mokratu kandidatų, kurių jau 
yra nemažai, nors pats dar ne
sakė, kurią partiją pasirinktų. 

r EUROPA 

iriuosiuose Rytuose. „Noriu pa
kartoti kreipimąsi, kurį esu iš
sakęs jau anksčiau: nėra taikos 
be teisingumo, nėra teisingumo 
be atleidimo. Kartoju jį dar sykį 
šiandien su dar tvirtesniu įsiti
kinimu ir kreipdamasis į visus 
Šventosios Žemės gyventojus", 
Šv Petro aikštėje maldinin
kams sakydamas sekmadieninį 
Angelo kreipimąsi, tvirtino po
piežius. „Aš raginu tarptautinę 
bendruomenę nenuilstamai pa
dėti izraeliečiams ir palestinie
čiams atgauti žmoniškumo ir 
brolybės jausmą, idant jie iš
vien kurtų savo ateitį", teigė 
Jonas Paulius II. 

Os l a s . ..Air France" pri
klausantis lėktuvas, iš Norve
gijos sostines turėjęs skristi į 
Paryžių, pirmadienį nepakilo iš 
Oslo oro uosto, nes buvo su
laukta grasinančio skambučio. 
Lėktuvą apieškojo specialiai 
apmokyti šunys Oro uosto poli
cija šio incidento nekomentavo. 

V a t i k a n a s . Sekmadienį 
popiežius Jonas Paulius II vėl 
kreipėsi i tarptautinę bendruo
mene, prašydamas taikos Arti-

AUSTRALIJA 
C a n b e r a . Australijos, Di

džiosios Britanijos, Ispanijos. 
Italijos. Japonijos, JAV. 

Nyderlandų. Lenkijos. Portuga
lijos. Prancūzijos ir Vokietijos 
atstovai sutarė drauge siekti, 
kad butų griežčiau kontroliuo
jami Šiaurės Korėjos krovini
niai laivai, kurie gali gabenti 
narkotikus, padirbtus pinigus 
arba medžiagas masinio naiki
nimo ginklams gaminti, pirma
dienį pranešė Australijos užsie
nio reikalų ministras Alexan-
der Downer JAV ir jų sąjungi
ninkai teigia, jog Šiaurės Ko
rėja eksportuoja narkot ikus , 
padirbtus pinigus ir raketų 
technologijas, kad papildytų 
fondus, skirtus branduolinio 
ginklo kūrimui finansuoti 
Šiaurės Korėja šiuos kaltini
mus neigia. 

Į IRAKAS j 
Bagdadas . JAV kariai pir

madieni tikrino priešišką ten 
toriją aplink Irako sostinę 
Bagdadą, kur ieškojo Saddam 
Hussein ištikimų kovotoju, kal
tinamų pastarojo meto išpuo
liais ir nauja pasala, į kuria pa 
teko amerikiečiu vilkstini- JAV 
centrine vadovybė pranešė pra
dėjusi nauja operacija „Desert 

Scorpion", kurios t ikslas — su
rasti kovotojus, surengusius 
kelis žmonių aukų pareikalavu
sius išpuolius Nurodoma, kad 
tuo pačiu metu amerikiečių ka
riai teiks humani tar inę pagal
bą. Sekmadienį vakare 20 km j 
pietus nuo Balado miesto į pa
salą pateko iš Bagdado važi
avusi amerikiečių vilkstinė. 
Keturi JAV kar ia i buvo su
žeisti. Nuo gegužės pradžios 
per išpuolius I r ake žuvo 40 
JAV kareiviu 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza . Egipto tarpininkams 

pirmadienį nepavyko pasiekti 
reikšmingos pažangos derybose 
su palestiniečių kovotojų atsto
vais dėl ugnies nutraukimo, 
kad butų išgelbėtas JAV remia
mas taikos ..kelio gairių" pla
nas, kurį gali sužlugdyti naujas 
palestiniečių ir izraeliečių tar
pusavio smurtas Palestiniečiai 
reikalauja tarptautinių garan
tijų, kad Izraelis pirmasis nu 
trauk.- karinius išpuolius pne> 
unipiKHiy vadus, ir tik tada jie 
sutiks atsisakyti išpuoliu prieš 
l / i a e l l e e u i -
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KAULINEI SĄNAREI — 

OSTEOARTRITUI PAGALBA 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dabartiniai ne kortisoni-
niai prieš skausmą ir uždegi
mą vaistai. 

Didžiausias 
1. Heteroarylacetic acids. 

Vartojamas kiekis (mg)» — 
Dieninis kiekis (mg) 

Dielofenac (Voltaren)* — 
50-75 dukart dienoje — 150 

Tolmetin (Folectin) — 
2CKM00 triskart d. — 1,800 

Dietofenac/Misoprostol 
(Arthrotec) — 50/200 
dukart-keturiskart — 75/200 
dukart d. 

2. Indoleacetic acid 
Etodolac (Lodinę)* — 

2(XM00 dukart d. — 1,200 
Indometacin (Indocin)* — 

20-50 du ar triskart d. — 150 
Sulindac (Clinoril) — 

150-200 dukart d. — 400 
3. Naphthylalkanones 
Nabumetone (Relafen) — 

500-1,000 dukart d. arba 
750-1,500 vienąkart d. — 2,000 

4. Oxicams 
Piroxicam (Feldene) — 20 

kartų per dieną — 20 
5. Propionic acids 
Fenogrofen (Nalton) — 

300-600 tris-keturiskart d. — 
2,400 

Flurbiprofen (Ansaid) — 
50-100 du-triskart d. — 300 

Ibuprofen (Motrin) — 
400-800 triskart d. — 2,400 

Ketoprofen (Orudis)* — 
50-75 tris-keturiskart d. — 
300 

Naproxen (Naprosyn)» — 
250-500 dukart d. — 1,000 

Oxaprozin (Daypro) — 
600-1,200 kartą dienoje — 
1,200 

6. Salicylates 
Aspirin — 500-1,000 

keturiskart d. — 4,000 
Choline salicylate ir mag-

nesium salicylate (Trilistate) 
— 1,000-1,500 dukart d. arba 
— 750 triskart dienoje — 
3,000 

7. Cyclooxygenase-2 (COX 
— 2 inhibitors) 

(Celebrex) — 100-200 
kartą per dieną — 200 

Refecoxib (Vioxx) — 
12.5-25 kartą per dieną — 25 

• yra „Extended-release 
forms" retesniam paėmimui. 

Visi tie vaistai dabar pri
rašomi. Kauline sąnare (os
teoartritu) sergančiam veikia 

tik simptomatiškai — tik to
kios sąnarės sukeltiems 
negerumams. Jie gali būti 
daugeriopos priežasties, todėl 
įvairiopai paveikia tokį ligonį. 

Vaistai dėl tokios sąnarės 
yra dvejopi: gryni skausmo ra
mintojai ar čia paduotieji prieš 
uždegimą nekortizoniniai. 

Kadangi su visais čia pa
duotais vaistais gali atsirasti 
jų sukelti pašaliniai negeru
mai, todėl pirmiausia yra ge
riausia tokios sąnarės skaus
mus raminti su acetamino-
phen (Tylenol). 

O dabar, pasirodžius nau
jiems vaistams (COX-2), toks 
su Tylenol gydyti patarimas 
gali būti pakeistas, nes 
COX-2 vaistas mažiau pavo
jingas dėl pašalinio veikimo. 

Todėl, kai Tylenol neveiks, 
galima pradėti gydymą su 
COX-2 ar kitais čia nurody
tais vaistais. 

O kai vienas tų vaistų visa 
doze nepadės, mėgintina ki
tais, nes tie nekortizoniniai 
vaistai įvairiai veikia skir
tingiems ligoniams. 

Atsimintina, kad vartoji
mas dviejų rūšių iš to sąrašo 
vaistų nieko geresnio ne
suteikia, o tik labai ^didina 
neigiamą jų veiklą. Žinotina, 
kad galima karta imti Tylenol 
ir iš čia paduotą kurį nors 
nekortizoninį vaistą.' Abiejų 
veikla yra skirtinga ir gali 
geriau padėti. 

Pradinis gydymas 
Neigiamo veikimo: skran

dyje galimo žaizdelių atsiradi
mo ir jų kraujavimo sumažini
mui naudotinas sintetinis 
prostaglandinas (Misopro-
stal—Cytotec), kuris saugo 
gleivinę nuo žalos, kurią gali 
sukelti bet kuris ne steroidinis 
vaistas. Dabar yra galima 
kombinacija dielofenac su 
Misoprostol (Arthrotec). 

Besigydančio ligonio 
sekimas yra būtinas 

Ne steroidiniais (ne korti-
zoniniais) vaistais gydant 
osteosąnarę, reikia sekti tokį 
ligonį dėl galimų, dar neryš
kių, vaistų sukeltų negerumų. 
Reikia šitaip elgtis: po dviejų 
savaičių pradėto gydymo 

„Vaiko vartai į mokslą" labdaros organizacija remia vaikų globos centrus Lietuvoje ir kitus, paramos reikalingus 
vaikus. Kasmet „Vaiko vartų" atstoves lankosi Lietuvoje ir patikrina, kad siunčiama labdara patektų ten. kur jos 
labiausiai reikia. Šiemet Lietuvoje lankosi Rita Venclovienė ir Irena Grigaitienė. Nuotraukoje: Užpalių kaimo 
(netoli Utenos) pomokyklinio centro vaikai, džiaugiasi sutikę I. Grigaitienę (pirmoji iš dešinės), „Vaiko vartai" 
atstovę. R. Venclovienės nuotr. 

kraujospūdis tikrinamas, vi
sas kraujo vaizdas apturimas, 
laboratorijoje tikrinama kepe
nų ir inkstų veikla; kas 4 ar 6 
mėnesiai tas toks tikrinimas 
kartojamas, tikrinamas šlapi
mas ir išmatose paslėptas 
kraujas. 

Spaudoje skelbiami vaistai 
Dabar per TV, radiją ir 

spaudą giriamas, dar čia vais
tus tvarkančios įstaigos (FDA) 
nepatvirtintas, vaistas (ir 
daug mūsiškių susigundė jį 
priimti) Glucoamine ir Chon-
droitin Sulfate (tos medžiagos 
yra kremzlėse), tos dvi me
džiagos yra tarpiniai anglia-
vandžiai pasigaminimui pro-
teoglycan. 

Tada vaistai kiek ramina 
skausmą, bet dar neįrodyta, 
kad įie pakeistų kaulinės 
sąnarės eigą. Jau anksčiau 
buvo pranešimų, kad iš jaučių 
kremzlių gauti 9 gramai kas
dien chondroitin sulfure acid 
gerina sąnarės kremzlės stovį. 

Daugybė yra be receptų 
gaunamų vaistų kaulinės są
narės gydymui. Jie neregu
liuojami vaistus tvarkančios 
įstaigos, todėl neaiškus yra 
čionykščių tokių veikimas, ly
ginant juos su Europoje esa
mais, kurie ten veikia rami
nančiai skausmą. 

Vietiniai sąnariams 
gydyti vaistai 

Jrodyta. kad tepimas vais

tu capsaicin (Zostrix) kelio ir 
plaštakos sąnarių lengvina 

skausmą juose. Manoma, kad 
tas vaistas veikia, šalindamas 
medžiagą P. Geriausiai juomi 

pagalbai reikia tepti skau
damus sąnarius su capsaiciu 
3 ar 4 kartus per dieną. Tas 
vaistas labai aštrus — sau
gokis, kad jo nepatektų ant 
gleivinės, todėl geras rankų 
plovimas po aptepimo yra 

būtinas, kad tas vaistas ne
patektų į akis ar į burną. Li
gonis jaučia apteptos vietos 
deginimą, bet jis sumažėja, 

reguliariai vaistus vartojant. 

Vaistų suleidimas į 
skaudamą sąnarį 

Kortisonipių vaistų — 
geriausiai vartotinas triamci-
nolone (Kenalog) į sąnarį 
suleidimui. Veikimas trunka 
kelias dienas ar geriausiai ne 
ilgiau kaip kelis mėnesius. 
Geriau padeda, taip gydant 
paaštrėjus skausmui sąnaryje. 
Žinotina, kad toks gydymas 
negalimas daugiau negu tris 
kartus vienų metų laike. 

Pajėgė ir gabi dr. Alvina 
Šabanienė-Wels, kaulų gydy
toja, pataria nevartoti tokio 
gydymo, nes sąnariai naikina
mi. 

Dar kitas į sąnarius lei
džiamas vaistas yra Agalu-
ronic acid vidutiniai lengvina 
nusiskundimus, bet ligos eiga 
nuo to (glycosamino—glycan) 
vaisto suleidimo į sąnarį ne

pakinta. Viena lietuvė pra
neša, kad jos peties sąnariui 
Glusoamine nepadeda ir gydy
tojai rengiasi pakeisti sąnarį. 

Yra du vaistai tos rūšies 
(Synovisc ar Hyalgan), kurie 
suleidžiami kas savaitė per 3 
savaites pirmasis ir per pen
kias antrasis. Geriau jie talki
na ligoniui ankstyva tokia 
sąnare negaluojančiam. 

Išvada. Apsišvieskime ir 
savo gyvenimą sunormuo-
kime, jei norime išvengti vi
sokio negerumo, įskaitant ir 
kaulinę sąnare. Pirmiau susi
tvarkykime su sąnare be 
vaistų, nes jie nepadės, jei 
nesutvarkysi savo gyvenimo: 
jei būsi nutukęs, jei nejudėsi, 
jei nusiminsi — nosimi žemę 
arsi, jei nuodysies svaigalais, 
nikotinu ir riebiu kąsniu, ir 
turimų kitokių negalių net-
varkymu. 

Mat, sklerozė užčiaupia į 
sąnarį pritekimą kraujo, kuris 
vienas, ir tik jis, užlaiko są-
narinę kremzlę net ir pas šim
tametį. Įsigilinkime į galimą 
sąnariui pagalbą, nes niekas 
kitas kitokios neišgalvos. 

Taigi, šiais 2003 metais vi
si ir visos verskimės ant svei
ko šono savo veikla — tik tada 
mažiau įvairiopos negalės, 
įskaitant ir kaulinę sąnare, 
mus vargins. 

Šaltinis: Conn's Current 
Therapy N.B. Saunders Co, 
2001. 

Sėkmės. 

NESKAUSMINGI ŽINGSNIAI SU AUKŠTAKULNIAIS BATELIAIS 
Žengdamos žingsnį, pir

miausia atsispiriate vienos 
kojos užpenčiu, perkeliate kū
no svorį ant kitos kojos ir į že
mę atsiremiate pirštais. Žings
niuodama apsiavusi aukšta
kulniais, pirmiausia atsispi
riate pirštais. Pakitus natū
raliems atramos centrams, 
kojos netrukus pavargsta. 

Keiskite batus ir 
sumažinsite skausmą 

Avėdama batus su sep
tynių centimetrų aukščio kul
niukais, septynis kartus la
biau apsunkinate pėdas. Jei 
nuolat vaikštote, apsiavusi 
aukštakulniais, kyla grėsmė 
atsipalaiduoti kojų raiščiams. 

Nuo batų aukštais kulnais 
pėdos ilgainiui tampa plokš
čios ir beformės, nes vaikštant 
remiasi į žemę visu pločiu. At
siradus plokščiapadystei, ko
jas dažnai skauda, kūno laiky
sena tampa netaisyklinga ir 
gali iškrypti stuburas. Tačiau 
pėdų pakitimus pastebėti ir 
juos sustabdyti galite anksti. 
Vaikštinėdama basa po smėlį, 
pasižiūrėkite, ar matyti pėdų 
išlinkimai. 

Kojas pradeda skaudėti ne 
tik nuo plokščiapadystes, bet 
ir ilgiau pavaikščiojus. Ne

avėkite tais pačiais batais ilgą 
laiką: vieną dieną vaikščiokite 
apsiavusi aukštakulniais, kitą 
— žemakulniais, kad kojos 
nepriprastų prie vieno kūno 
svorio perkėlimo būdo. Jei į 
darbą einate pėsčiomis, auki-
tės patogiais batais (kad ir 
sportbačiais), o darbe persiau-
kite elegantiškais. Patartina 
įsigyti nuo deformavimosi ko
jas saugančius batų įdėklus — 
jų galima nusipirkti vaistinėje 
arba avalynės parduotuvėje. 
Jei tai nepadeda ir kojas vis 
labiau skauda, nelaukdama 
kreipkitės į ortopedą. 

Mankštinkite pėdas 
Jei darbe aštuonias valan

das vaikštote, avėdama aukš
takulniais, kojos netaisyklin
gai išsilenkia. Ortopedai šią 
padėtį vadina „arklio" stovė
sena (taip manekenės vaikšto 
podiumu). 

Jei darbe privalote avėti 
aukštakulniais, prie savo stalo 
turėkite atsarginius batus 
žemais kulnais. Kelias valan
das pabūkite jais apsiavusi. 
Eidama į susitikimą, batus 
pasikeisite. 

Turėdama laisvą minutę, 
mankštinkite kojas: lanksty
kite pirštus, sukite pėdas ratu. 

Didesni batai — 
apsaugoti kojų pirštai 

Batų priekis gali būti ilgas 
ir siauras, tik svarbu, kad ne
spaustų. Jei batai spaudžia, 
pėdose sutrinka kraujotaka, 
jos sutinsta, pirštai susiglau
džia ir pėdos ilgainiui defor
muojasi — vidinėje pusėje iš
šoka kauliukai. Beje, šis pėdų 
iškrypimas gali. būti ir pa
veldimas, tad jei šeimos nariai 
turi tokių rūpesčių, kojas ypač 
puoselėkite. 

Pirkdama madingus aukš
takulnius, atkreipkite dėmesį, 
kad jie į galus būtų pakanka
mai ilgi ir nespaustų pirštų. 
Jei, pavaikščiojusi naujais ba
teliais, pajuntate skausmą, 
kreipkitės i gydytoją. Kartais 
padeda masažas ir vaistai nuo 
uždegimo, o kai kada prireikia 
ir operacijos. 

Tvirta stovėsena 
Avėdamos patogiais ba

tais, taisyklingai atsispiriame 
nuo žemės, todėl vaikštome 
grakščiai. Pasak ortopedų, fi
ziologiškai mūsų kojos įpratu
sios vaikščioti minkšta danga, 
o ne asfaltuotu šaligatviu. To
dėl batų padai turi būti 
lankstūs, kad gerai dirbtų 

kojų raumenys, bet ne per 
kieti, kad smarkiai muštųsi į 
kietą dangą. 

Patogumas pavargusioms 
Batus geriausia pirkti po 

darbo ar ilgai pavaikščiojus. 
Tuomet kojos būna pavargu
sios, patinusios, todėl nesunku 
išsirinkti patogią avalynę. 

Kad kojų nespaustų. Ma-
tuodamasi aukštakulnius, įsi
tikinkite, kad didiesiems pirš
tams pakanka vietos. Nuo ba
to priekio iki piršto turi likti 
0.5-1 centimetras. Vasarą ap
skritai geriausia nešioti ba
sutes. 

Kasdien keiskite batus. 
Vieną dieną vaikščiokite, pa
sipuošusi aukštakulniais, kitą 
aukitės žemakulnius batus, 
kad kojos nepriprastų prie 
vienodos padėties. 

Jei esate apsiavusi aukšta
kulnius batus, nestovėkite il
giau nei tris valandas per die
ną. 

Šokis ant kulnų. Eidama į 
vakarėlius, puoškitės aukšta
kulniais bateliais, bet tokio 
aukščio, kad kūno svoris tektų 
ne kojų pirštams, o visoms 
pėdoms. 

Vaiva Uzdilaitė 
„Malonumas", 2003 m Nr 4 

MOKESTIS 
NUTUKĖLIAMS 

Australijos medikai ragi
na šalies vyriausybę kovoti su 
nutukimo epidemija ir įvesti 
papildomus, vadinamuosius 
„riebalų mokesčius" valgyklų 
maistui bei putojantiems ne
alkoholiniams gėrimams. Pa
sak Australijos medikų drau
gijos atstovo, apie panašių 
riebalų mokesčių įvedimą 
kalbama ir Didžiojoje Brita
nijoje. 

Riebalų mokesčiai nėra 
pinigų klausimas, tuo būdu 
tik siekiama, kad žmonės 
atkreiptų dėmesį į maisto ko
kybę. Per paskutiniuosius 
dvidešimt metų Australijoje 
nutukusių žmonių padvigu
bėjo, dabar iš dešimties suau
gusių australų šeši yra nu
tukę, kas penktas vaikas taip 
pat turi viršsvorį. 

Pernelyg riebiam maistui 
ir saldiems gėrimams reiktų 
uždėti papildomą dešimties 
nuošimčių pridėtosios vertės 
mokestį. Dar birželio mėnesį 
tokio mokesčio įvedimo gali
mybę svarstys Australijos ir 
Naujosios Zelandijos sveika
tos apsaugos ministerijos. 

LER 
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R Ū K Y M O ŽALA 
Amerikos Montana valsti

jos Helena mieste pusmetį 
trukęs draudimas rūkyti vie
šose vietose šešiasdešimt nuo
šimčių sumažino širdies smū
gių skaičių. Vietos valdžia per
nai birželį griežtai uždraudė 
rūkyti viešose vietose. Tiesa, 
šis draudimas galiojo vos pus
metį, vėliau buvo užginčytas 
teisme ir atšauktas. 

Amerikos medikai nus
prendė pasinaudoti reta proga 
ir pamėgino paskaičiuoti, 
kokį poveikį draudimas rūkyti 
viešose vietose padarė Hele
nos miesto gyventojų sveika
tai. Tyrimams buvo pasirinkta 
Šventojo Petro ligoninė, kurio
je gydoma dauguma beveik 
septyniasdešimt tūkstančių 
gyventojų turinčio miesto šir

dininkų. Lyginta, kiek ligo
ninėje gydyta širdininkų iš 
Helena miesto ir kiek iš kitur, 
kiek ligonių skaičius pasikeitė 
palyginus su ankstesniais 
metais. Pastebėta, kad per tą 
pusmetį, kai Helenoje galiojo 
draudimas rūkyti viešose vie
tose, širdies smūgių skaičius 
šiame mieste sumažėjo šešias
dešimt nuošimčių. Kitose vie
tovėse jokių panašių pokyčių 
nepastebėta. Pasak tyrimams 
vadovavusio Kalifornijos uni
versiteto San Francisco profe
soriaus Stenton Glanc, neįti
kėtina, kad toks netiesioginio 
tabako dūmų poveikio mažini
mas žmogui taip iš karto 
išryškėtų. 
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IR B U L V E S P A V O J I N G O S 
Nėščios moterys, kurios 

valgo daug bulvių, rizikuoja: 
būsimasis kūdikis gali susirg
ti pirmojo tipo cukralige. 
Australijos Melbourn mieste 
įsikūrusio Tarptautinio cukra
ligės instituto mokslininkai 
mano. kad bulvėse bei kituose 
šakniavaisiuose esantis toksi
nas bafilomicinas gali paska
tinti cukraligę tiems vaikams, 
kurie turi į ją polinkį. Primin
sime, kad pirmojo tipo cuk
raligė yra įgimta, o antrojo ti
po įgyjama — paprastai ją 
paskatina nutukimas. 

Australų mokslininkai 
bandymus atliko su pelėmis — 

tos pelės, kurioms buvo lei
džiama bafilomicino, dažniau 
atsivesdavo cukralige sergan
čių palikuonių. Nuo penkių iki 
dešimties žmonių gali turėti 
geną. kuris paskatina pirmojo 
tipo cukraligę. Šia liga daž
niausiai suserga penkerių-
septynerių metų vaikai bei 
paaugliai. 

Patarimas nevalgyti per 
daug bulvių netaikytinas vi
soms nėščioms moterims. Ne
dera pamiršti, kad pirmojo ti
po cukralige gali susirgti tik 
tie, kurie tam turi genetinį 
polinkį. 

LER 
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TALKA LIETUVOS MOKYKLOM 
JULIUS VEBLAITIS 

Šiemet bus trylikta vasara 
po nepriklausomybės atgavi
mo, kai „American Professio-
nal Partnership for Lithua-
nian Education" (A.P.P.L.E.) 
t.y. Amerikos mokytojai į tal
ką Lietuvos mokyklai, bendri
ja vėl vyks j Lietuvą. Bendrijai 
vadovaujantys nariai suvažia
vę planavo ateinančios vasa
ros kursus Lietuvos pedago
gams. Planavimo sesijos kas
met vyksta vis skirtingose vie
tovėse. Šį kartą A.P.P.L.E. va
dovė dr. Katie Dunlap mus pa
kvietė į Socialinės rūpybos fa
kulteto patalpas, esančias 
University of Chapel Hill, 
North Carolina valstijoje. Čia 
erdviose patalpose kovo 4-6 d. 
vyko intensyvūs pokalbiai. 
Dalyviai iš įvairių univer
sitetų ir mokyklų atvyko net iš 
12 valstijų. Jei šiauriniame ir 
rytiniame pakrašty mes dar 
nebuvom atsikasę nuo sniego 
pūgos, tai North Carolina mus 
pasitiko savo nuostabia ža
luma ir akį veriančia dangaus 
rrifelyne. O dar atsitiko ir taip, 
kad būsima vadovė 2004 me
tams, Irene Ross, dėl sniego 
audros iš Toronto atvykti negalėjo. 

Kiekvienų metų pradžioje 
A.P.P.L.E. vadovė ar vadovas 
keliauja į Lietuvą pasitarti su 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos pareigūnais apie jų porei
kius ir kokių specialistų jie 
labiau pageidauja. Į ministeri
jos norus dėmesingai atsižvel
giama. 

Sukalbėjusi maldą, dr. Dun
lap pirmiausiai paprašė, kad 
kiekvienas dalyvis pasisaky
tų, kaip geriau padėti Lietu
vos mokyklom ir kokia turėtų 
ten būti švietimo plėtoties 
ateities vizija. Ji pati pabrėžė, 
kad šios vasaros kursus gau
bianti tema turėtų būti: so-

. cialinis darbas mokykloje, 
bendravimas tarp mokytojų ir 
vaikų tėvų. Kaip žinoma, iš 
Lietuvos vis ateina žinios apie 
gąsdinantį savižudžių tautos 
įvaizdį. Tai daugiausia dėl 
didėjančio ir pražūtingo alko
holizmo, ypač kaime. Nemažai 
vaikų auga tokiose šeimose. 
Tai nenuostabu, kad ir vaikų 
savižudybių skaičius vis plin
ta. Psichologai teigia, kad per 
20 sovietų okupacijos metų 
yra likęs kažkoks mistiškas 
„alkoholio būtinumo" paliki
mas. 

Šiame suvažiavime daly
vavo ir viena pagrindinių 
A.P.P.L.E. bendrijos steigėjų, 
Vaiva Vėbraitė. Apie ketve
rius metus ji praleido vicemi-
nistrės pareigose Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministeri
joje. Ji taip pat keletą kartų 
atstovavo Lietuvai įvairiuose 
tarptautiniuose švietimo foru
muose. Ji pateikė nemažai 
įdomių minčių ir patarimų. 

Vykstant švietimo reformai, 
Lietuvoje jau pastebimi ir jos 
poslinkiai: būtent puoselėji
mas žmogaus fizinės, psichi
nės ir dvasinės raidos, o taip 
pat ir sudaromos sąlygos indi
vidualybei atsiskleisti. Būtina 
ugdyti asmenybę gimtajai 
kultūrai ir paruošti žmogų 
darbinei bei profesinei veiklai. 
Buvęs A.P.P.L.E. vadovas dr. 
Phil Taylor savo pranešime 
pastebėjo, kad pereitais me
tais kursuose dalyvavo 1,120 
Lietuvos pedagogų. Paskaitos 
vyko įvairių disciplinų srau
tuose. Kai kurie dėstytojai, 
pvz., prof. dr. Kari Janowitz iš 
Temple ir dr. Phil Taylor iš 
Floridos universiteto, metų 
metais vykdami į Lietuvą, yra 
tapę nuolatiniais A.P.P.L.E. 
šeimos nariais. 

Šią vasarą liepos mėnesį 
bus dėstomos šių disciplinų 
paskaitos: bibliotekos mokslo, 
matematikos, religijos ir eti
kos, socialinės rūpybos ir pa
galbos vaikui, patyrus netektį, 
anglų kalbos, kūrybinio rašy
mo, vadybos, vaikų su negalia 
integravimo į bendras ugdymo 
klases, specialiosios pedago
gikos, pradinių ir vidurinių 
mokyklų mokytojų, literatū
ros, istorijos, žemės ūkio ir 
kompiuterinio raštingumo. 
Šioje vietoje reikia pastebėti, 
kad Amanda ir Algirdas Mu-
lioliai per eilę metų buvo ir 
tebėra pagrindiniai A.P.P.L.E. 
kompiuterinio raštingumo 
pionieriai. Jie abu, tiesiog mi
sionierišku ryžtu, kasmet dau
giau, nei kas kitas, laiko pra
leidžia Lietuvoj, dirbdami su 
kaimo mokytojais. Tai jie at
lieka daugiausia žiemos mė
nesiais. Dažnai jie yra paau
koję kompiuterių įrangai iš sa
vo asmeninių lėšų. 

Nemažai dėmesio bus 
skiriama .Vilties" stovyklai 
pajūryje — Šventojoje, kur 
bus dirbama su sutrikusio 
intelekto vaikais, dalyvaujant 
ir tų vaikų tėvams bei jų 
mokytojams. Ne paslaptis, 
kad sovietinės okupacijos me
tais, valdžios režimas į tas 
problemas nedaug kreipė dė
mesio, jas nuo visuomenės net 
ir slėpė. Tokiuose internatuo
se vaikams, kaip pasakojo ten 
dirbę, buvo taikomi išsireiški
mai, kad tie vaikai esą silp
napročiai idiotai, glušai ir 1.1. 
Atseit, jau nurašyti į nuos
tolius. Psichologų seniai įrody
ta, kad visai nieko nesuge
bančių vaikų nėra. Dirbant su 
paskatinimu ir didele mokyto
jų kantrybe, jie daug išmoks
ta. Tokioj stovykloj pereitą 
vasarą dirbo specialistai: My-
ra Goodwin, Ritonė Rudaitie-
nė, Vitas Underys, Ilona Lau
čienė ir kiti. Vitas pateikė gan 
įdomiai paruoštą tos stovyklos 
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Pirmą kartą septynių kviestųjų šalių Gynybos ministrai dalyvavo NATO Gynybos ministrų susitikime, įvykusia
me š.m. birželio 12 d. NATO būstinėje Briuselyje. Prieš posėdį kalbasi Lietuvos Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius su Norvegijos Gynybos ministre K. Krohn Devold. Viduryje — vienintele moteris ambasadorė prie 
NATO — Lietuvos atstove Gintė Damušytė. NATO nuotr. 

darbo vaizdajuostę. 
Atvykus ir „įsikūrus" vieš

butyje, penktadienio vakare 
George ir Kim Gottfried mums 
užleido savo namus užkan-
džiams ir pabendravimui. Ryto
jaus dieną, po intensyvios die
nos darbų krūvio, mūsų bičiu
lis prof. dr. Gary Schaffer su 
žmona pasikvietė į savo di
džiulius namus vakarienei. 
Dr. Schaffer su A.P.P.L.E. 
prieš keletą metų, berods Ute
noje, dėstė kursus ir buvo atsi
vežęs savo dukrą studentę, ku
ri visiems lektoriams buvo no
riai paslaugi. Jų erdviuose na
muose patyrėme pietietišką 
vaišingumą. Viskas buvo bū
dinga pietietiškam skoniui. Jų 
svečių kambaryje puikavosi 
didžiulis koncertinis fortepi
jonas. Kas norėjo — galėjo iš
mėginti ir savo pirštelius pa
miklinti. 

Sklandesniam planų deri

nimui A.P.P.L.E. Vilniuje turi 
savo vietinę pedagogę ir ryši
ninkę Ramutę Zemionienę. 
Paprastai A.P.P.L.E. kursų 
bazė įsikuria Vilniaus Peda
goginės raidos centre Baltu
piuose, tačiau paskaitos šie
met dar vyks ir penkiose ra
joninėse mokyklose. Kaune 
jau 13 metų labai sėkmingai 
su A.P.P.L.E. darbuojasi dr. 
Kari Janowitz su Vytauto 
Didžiojo universiteto prof. dr. 
Algirdu Grigoniu. 

Kadangi A.P.P.L.E. dėsty
tojai dirba savanoriškai be 
algų, tai organizacijos gyvybė 
laikosi tik aukų pagrindu. Jos 
ateina iš narių mokesčių, 
Amerikos lietuvių, taip pat 
amerikiečių ir lietuviškų fon
dų geros valios. Beje. kasmet 
dar surenkam 20,000 dol. 
nedidelėms kursų dalyvių mi-
nistipendijoms. Kai dalyvių 
susidaro apie 1.000 ar daugiau 

tai vos ne vos, kursams pasi
baigus, galime išmokėti kiek
vienam po 100 litų. Žinoma, 
labai dėkingi gavėjai yra 
prašomi kiekvienam aukotojui 
parašyti po padėkos laiškutį. 
Amerikos ambasada Vilniuje 
taip pat A.P.P.L.E. paaukojo 
6,000 dol. Ambasadorius su 
žmona paprastai visada daly
vauja kursų atidaryme, o kar
tais ir jų uždarymuose. 

Sekmadienį iki pietų dar 
vyko direktorių administra
cinių reikalų posėdis. Po pietų 
St. Thomas Moore bažnyčioje 
buvo pamaldos. Klebonas 
John G. Durbin anksčiau su 
A.P.P.L.E. vykęs į Lietuvą ir 
tikybos mokytojų sraute dėstė 
religiją ir etiką. Jo parapija 
yra parėmusi AP.P.L.E. aukomis. 

Tos aukos yra mielai lau
kiamos šiuo adresu: AP.P.LJ5. 
Box Office 617. Durham, Ct 
06422. 

^NORILSKO VYČIŲ m S U V A Ž I A V I M A S 
Gegužės 31d. Vilniuje Ka

rininkų Ramovėje įvyko „No-
rilsko vyčių" suvažiavimas, 
skirtas Norilsko sukilimo 50-
ties metų sukakties paminė
jimui. Norilskas — tai Gulago 
salyno „centras", kuriame 
palaidota įvairių tautybių apie 
100,000 kalinių. Čia buvo su
naikinta trijų Baltijos valsty
bių kariuomenės karininkija. 
Šioje vietoje 1953 m. gegužės-
rugpjūčio mėn. vyko Norilsko 
ypatingojo režimo lagerių — 
Gorlago — politinių kalinių 
sukilimas, sugriovęs Gulago 
salyno pamatus. 

Gorlagas atsirado Norilske 
1948 m., kai Stalino nurody
mu visame Gulage buvo orga
nizuoti specialaus režimo lage
riai „ypač pavojingiems" vals
tybiniams nusikaltėliams. 1953 
m. pradžioje 35-iuose Norilsko 
pataisos darbų lagerių skyriuo
se ir 14-oje lagerių punktų 
kalėjo apie 150.000—180,000 
žmonių, o šešiuose Gorlago 
lageriuose — apie 30.000 poli

tinių kalinių. Daugiausia tai 
buvo tautinio pasipriešinimo 
judėjimų dalyviai iš Pabaltijo, 
Ukrainos, Vakarų Baltarusi
jos, Vakarų Europos. 

1952 m. rudenį iš Kara
gandos lagerių į Norilską po 
ten vykusių neramumų buvo 
atvežta apie 1,200 kalinių. 
Tarp jų buvo daug vakarų uk
rainiečių ir pabaltiečių. Netru
kus buvo sudaryti ukrainiečių, 
lietuvių, rusų ir kitų gauses
nių tautybių pasipriešinimo 
komitetai, penketukų principu 
sukurtos kovinės grupės. Pra
sidėjo aktyvus pasipriešinimas 
lagerio administracijai. 1953 
m. pavasarį (jau po Stalino 
mirties) santykiai tarp kalinių 
ir apsaugos pasidarė ypač 
įtempti, bet kuriuo pretekstu 
arba ir be jo į kalinius buvo 
šaudoma. Gegužės 25 d. vaka
re 5-ojo lagerio zonoje buvo 
nušauti 5 ir sužeisti 7 kaliniai, 
du vėliau mirė. Kaliniai išvijo 
prižiūrėtojus ir užėmė lagerį. 
Tai buvo Norilsko sukilimo 

pradžia. Birželio 4 d. 3-iajame 
lageryje kaliniai išlaisvino zo
nos vidaus kalėįime buvusius 
kalinius. Per susirėmimą buvo 
nušauti 7 kaliniai ir 17 sužeis
tas. Šešiuose lageriuose suple
vėsavo juodos vėliavos, persiū
tos raudona juosta: buvo su
kurtos šešios kalinių respub
likos, šešios laisvės zonos. 
Malšinant sukilimą vienos iš
silaikė ilgiau, kitos trumpiau: 
3-iasis lageris buvo likviduo
tas tik rugpjūčio 4 d., panau
dojus šarvuočius. Ten ir aukų 
buvo daugiausia. Numalšinus 
sukilimą, aktyvesni jo dalyviai 
buvo suimti. Laukdami nuo
sprendžio, lietuviai susibūrė į 
organizaciją „Norilsko vyčiai". 

Sukilimas buvo masinis. 
Lagerių sistemoje tokio masto 
protestų nebuvo. Norilsko 
sukilėlių laisvės dvasia paskli
do po visą Gulago sistemą. 
Pralietas kraujas Norilske, 
Vorkutoje, Kengyre ir aukos 
nebuvo veltui — 1956 m. 
Gulago salynas žlugo. 

Naujas iššūkis 
Artimuosiuose Rytuose 

Vašingtono virtuvėje šiuo 
metu daug kunkuliuojančių 
puodų ir JAV vadovybei reikia 
vikriai suktis, kad tie puodai 
neprisviltų, neperbėgtų per 
kraštus, kad ugnis po jais 
neužgestų. Tačiau dar kur kas 
per anksti „dengti stalą puo
tai", nes sunku nuspėti, kaip 
tas „virimas" pasibaigs. 

Praeityje Amerikos žodis 
pasaulinio masto nesutari
muose būdavo lemiamas. Jei
gu ne ginklu, tai finansine bei 
kitokia parama, savo palanku
mu ir patarimais, Vašingtono 
įtaka greičiau ir geriau atlik
davo tai, ką kitos sostinės ne
įstengdavo ar nesugebėdavo 
padaryti. Amerika ne tik nu
lemdavo karo sėkmę, bet de
mokratinėms valstybėms pa
dėdavo pakilti iš griuvėsių. 
Net ir šiuo metu, kai Europa 
ieško savo tapatybės veido ir 
stengiasi atsitolinti nuo Va
šingtono įtakos, visgi Ame
rikos ir jos prezidento sprendi
mai (bei palankumas) dar ne
mažai reiškia, yra vertinamas. 
Ypač po Sovietų Sąjungos 
žlugimo išsilaisvinusioms ir 
nepriklausomybę atkūrusioms 
Rytų bei Vidurio Europos vals
tybėms. O tame tarpe, žinoma, 
ir Lietuvai. 

Dabartinis Amerikos pre
zidentas, galima sakyti, pada
rė staigmeną ir savo pilie
čiams, ir užsieniui. Jeigu prieš 
rinkimus jis atrodė kone be 
„nugarkaulio" ir daugelis 
būgštavo, kad jis apie užsienio 
politiką bei jos reikmes ne
daug nusimano, tai dabar tos 
politikos vandenyse nardo 
kaip žuvis, nepaisant, kad jie 
pilni pavojų ir netikėtumų. 
Juo labiau, kad tie politiniai 
vandenys gerokai drumsti. Ar 
prezidentui George W. Bush 
pavyks išvengti pavojų, ku
riuos tie vandenys slepia? Ar 
jo pasaulinio masto taikos 
(arba bent teroristų sustabdy
mo) vizija yra reali? Jeigu, 
žinoma, jis tokią viziją apskri
tai turi, jeigu ji ne emocinė, 
bet pagrįsta logika? 

Pastarųjų dvejų metų už
mojai per daug vilčių neteikia. 
Amerika negali pasivadinti 
laimėtoja nei Afganistane, nei 
Irake. Galbūt ne tiek paties 
karo, bet pokario atžvilgiu. 
Sugriauti miestus ir žmonių 
gyvenimą — per didelių pas
tangų nereikia. Moderniau
sios karinės technikos pagalba 
tai padaryti — vieni niekai. 
Kur kas ilgiau trunka atlikti 
tai, kas, prieš pradedant karą, 
pažadėta: atstatyti griuvėsius, 
remti žmones, kad jie galėtų 
susikurti laisvą, saugų ir sotų 

gyvenimą. 
Kaip tie atstatymo darbai 

vyksta Afganistane? Nuolat 
girdime apie kivirčus tarp at
skirų genčių ir tautelių, apie 
pavojų amerikiečiams ir ki
tiems sąjungininkams ka
riams, apie dar vis nenuslopi
namą teroristų veiklą. 

O Irake? Juk buvo daug 
kalbama apie humanitarinę, 
medicinos ir kitokią paramą 
irakiečiams, dar iš esmės ne
nustojus net bomboms kristi. 
Kad karas pasibaigė jau 
senokai paskelbta, bet kada 
bus įgyvendinti tie kilnūs pa
žadai? Kaip ir Afganistane, 
Irake vyksta tampymasis dėl 
valdžios ir vis aukščiau galvą 
kelia diktatūra, tiek pat pavo
jinga, kaip buvęs režimas. 
Galbūt Vašingtonas apsiskai
čiavo, per daug optimistiškai 
ir lengvabūdiškai tikėdamas 
senoviniu lotynišku posakiu: 
atėjau, pamačiau, nugalėjau. 
Musulmoniškas arabų pasau
lis turi savo kultūrą, pažiūras 
į kitatikius, ir Vašingtonas 
klysta, manydamas, kad tuos 
įsitikinimus galima pakeisti 
per kelias savaites. 

Dar didesnis iššūkis 
laukia Artimuosiuose Rytuose 
— Palestinoje. Kaip gali prez. 
Bush, tikėti, kad, „pateikus 
taikos planą", bematant visi 
nesutarimai tarp žydų ir pa
lestiniečių bus išspręsti? Vien 
tai, kad šių kruvinai susiprie
šinusių žmonių vadai pasirašė 
susitarimą, dar nereiškia tai
kos. Tą jau matome iš pastaro
siomis dienomis dar labiau 
įsitempusių santykių tarp 
žydų ir palestiniečių. Nepai
sant, kad abiejų tautų žmonės 
garsiai šaukiasi taikos, bet ar 
jos iš tikrųjų nori? Kiekvieną 
kartą, kai prieinama prie 
konkretesnių susitarimų, stai
ga pagausėja smurto veiksmai 
tiek iš žydų. tiek palestiniečių 
„stovyklos". Kaip patogu iš 
tikrųjų Izrealio Sharon ir 
palestiniečių Abbas pasirašyti 
po „taikos kelio" planu, 
žinant, kad nei kolonistai žy
dai, kurių gyvenvietės kaskart 
giliau smelkiasi į okupuotą 
palestiniečių teritoriją, nei pa
lestiniečių karinės organizaci
jos, pasiryžusios Izraelio vals
tybę sunaikinti, o visus žydus 
išvyti iš Palestinos, niekuomet 
nesutiks su jokiu ..taikos 
planu". Kaip Amerika susido
ros su šiuo iššūkiu ir iš be
viltiško akligatvio išves besi
pešančius kraštus? Nejaugi ir 
į Palestiną bus neribotam lai
kui pasiųsti JAV kanai (kaip į 
Bosniją, Iraką, Afganistaną ir 
kitur)? 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
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Senjora paaiškino, kad jos 
tėvas buvo škotas, o motina — 
ispanų kilmės. Tas paaiškina 
Reynolds pavardę. Savo laiku 
Bolivija buvo gana populiari 
darbovietė vokiečiams ir bri
tams, inžinerijos, geležinkelių 
ir kasyklų specialistams ir 
anglosaksiškos pavardės nėra 
retenybė jau kelintoje bolivie-
čių generacijoje. 

Turėjau atsinešęs voką su 
Rimšos fotografijom iš jo vizito 
Clevelande, iš mano vizito pas 
jį Tahiti ir taip pat grupę jo 
tahitinių paveikslų fotografi
jų. Turėjau ir jo laiškų, man 
rašytų ispaniškai iš Tahiti ir 
iš Santa Monica, Kalifornijoje. 
Ji atidžiai studijavo paveikslų 
fotografijas, komentavo Rim

šai modeliavusių Tuarau duk
terų egzotišką patrauklumą 
ir, liūdnai linguodama galva, 
skaitė laiškus. Staiga pakėlė 
galvą, paėmė mano palydovą 
už rankos, mostelėjo man likti 
sėdėti čia. kieme, nusitempė jį 
į vieną iš kambarių ir greitai 
abu vėl pasirodė, nešdami di
delį, impozantiškos, jaunos 
andaluzinio tipo merginos port
retą. Pastebėjo, kad kamba
ryje man būtų buvę per tamsu 
portretą įvertinti. Pastatė jį 
prie sienos, pati atsistojo šalia 
jo, uždėjo ranką ant jo rėmo ir, 
į mane pasisukusi, nusišypso
jo: „Tai aš tada, kada Juan 
buvo mano mokytojas ir mano 
labai artimas draugas". Žiū
rint į portretą, nebuvo jokių 

.abejonių dėl tikrai gero Rim
šos skonio pasirenkant mode
lius. Paprašiau, kad parodytų 
buvusią Rimšos studiją. Tai 
buvo didelis kambarys pirma
me namo aukšte su pora langų 
į šiaurę, šviesos atžvilgiu ide
aliu dailininkui. Kambarys 
dabar buvo nereikalingų senų 
rakandų, baldų" ir kilimų 
sandėliu, abu langai buvo 
uždažyti, elektros šviesos ne
buvo. Kambario tamsoje, dide
lėje galinėje sienoje vos galė
jau įžiūrėti Rimšos pieštą, visą 
sieną užimančią indėnų gru
pės freską. Be jos kambaryje 
nebuvo nė mažiausios žymės, 
kad tai kadaise buvo garsaus 
dailininko studija, Bolivijai 
davusi daug dailės kūrinių, 
išryškinančių labai įvairų 
Bolivijos veidą. Iki Rimšos 
tokiu meniniu lygiu ir tokiu 
mastu niekas teptuku ant dro
bės nebuvo vaizdavęs Bolivi
jos. Jis buvo Bolivijos tautinis 
dailininkas, bet skelbėsi kaip 
PINTOR LITUANO. 

Valdos man duotame voke 
buvo La Paz leidžiamo didži
ausio Bolivijos dienraščio „EI 
Diario" sekmadieniniame lite
ratūriniame priede 1966 metų 
birželio dvyliktą tilpusio 
straipsnio fotokopija. Straips
nio pavadinimas „Juan Rimša 
en Tahiti. Algunas reminis-
cencias de su Vida en Bolivia" 
(Juan Rimša Tahiti saloje. 
Keletas prisiminimų iš jo gy
venimo Bolivijoje). Jo autorius 
buvo Juan Ortega Leyton 
vienas iš šešiolikos Rimšos 
originaliųjų „apaštalų". Straips
nis, iliustruotas trim Rimšos 
škicais ir vienu paveikslu, 
užima pusantro laikraščio 
puslapio ir mano vertimas. 
laikantis originalo stiliaus, 
skamba taip. 

„Daug žmonių, artimų me
no pasauliui, žino apie Juan 
Rimšą, lietuvį dailininką, priė
musį Bolivijos pilietybę. įsi 
mylėjusį į mūsų šalį ir gyve
nusį mūsų tarpe, ir meno pe 

dagogą. Plačiai yra žinoma jo 
kūryba ir jo pastangos kaip 
jaunųjų dailininkų grupės 
vadovo-mokytojo. 

Juan Rimšą pažinojau 
daug metų. būdamas La Es-
cuela de Bellas Artės de Sucre 
studentu, vertinau jo, kaip 
dailininko, mokytojo ir vėliau 
kaip draugo, asmenybę ir 
buvome artimi iki jo išvykimo 
iš Bolivijos, jo širdžiai sune
galavus gyvenant Sucre ir La 
Paz aukštumose, siekiančiose 
beveik keturis kilometrus virš 
jūros lygio. Jo plati menininko 
dvasia ir nuoširdumas tiesiog 
pavergdavo visus, kurie jį ar
čiau pažinojo. Po keleto metų 
darbo Escuela de Bellas Artės 
de Sucre Rimša persikėlė į 
administracine sostinę — La 
Paz. kur. Camacho gatvėje 
įkure savo studiją ir čia 
nupiešė žymiuosius savo pa
veikslus, rinkdamasis aukštų
jų Andų ir jų slėnių indėnų 
gyvenimu, papročių, šokių, 
švenčių ir aplinkos temas, 

išvystė jam tipingą coloritą, 
techniką ir stilių. Tuo laiku, 
gyvendamas pas Rimšą, bai
giau savo studijas. Rimšos stu
dijoje La Paz dažnai lankyda
vosi ir susirinkdavo iškiliau
sios sostinės asmenybės, ir 
dažnai tokie apsilankymai iš-
sivystydavo į linksmas vaka
rones. 

Rimšos pamokos susidėda
vo iš tapybos gamtoje ir 
gatvėse, iš senųjų meistrų 
kopijavimo, iš škicavimo ir iš 
darbo su modeliais. Viskas vy
ko malonioje, linksmoje 
atmosferoje, jam aiškinant 
meno istoriją, teoriją, estetiką 
ir mums leidžiant naudotis jo 
gera biblioteka. Nepaisant 
laisvos, linksmos aplinkos, 
Rimša laikėsi atokiai nuo va
dinamos boheminės dvasios ir 
praktikos. Mėgo švarą, elegan
ciją, pokalbius ir rusų muziką, 
nes vaikystę ir jaunystę pra
leido Rusijoje, jos muzikos ir 
dainų įtakoje. 

Po savo paskutinės paro

dos La Paz Rimša išvyko į 
Bariloche, Argentinoje, kur ta
pė ir ruošėsi parodoms Limoje 
— Peru, Brazilijoje ir Buenos 
Aires. Iš Buenos Aires iškelia
vo į JAV, kur Clevelande ir 
Chicagoje rengė parodas, susi
laukusias didelio pasisekimo. 
nes Rimšos lygio dailininkai 
turi pasisekimą bet kur pa
saulyje. 

Brutalus, nužmogintas ir 
industrinis Šiaurės Amerikos 
miestų charakteris neramino 
Rimšą, pratusį prie visai ki
tokios aplinkos. Rimša visada 
svajojo pamatyti ir pabuvoti 
Tahiti saloje, tropiniame roju
je, Draugijos salyne, prancūzų 
Polinezijoje, kur kažkada gar
susis Gauguin piešė paveiks
lus, dabar priklausančius 
pasaulio meno lobynui, kuriais 
Rimša visada grožėjosi. 

1996 metų gegužės mėnesį 
Rimša įvykdė savo ilgametę 
svajonę ir dabar man rašo iš 
Tahiti. kur įsikūrė, galbūt net 
ir visam laikui Bus daugiau 
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PILNI ŠVENTOSIOS DVASIOS 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Šventojo Rašto knyga 
„Apaštalų darbai" pasakoja 
apie Sekminių stebuklą: Jė
zaus mokiniai po Mokytojo 
dangun įžengimo buvo nusi
minę, bet, vykdydami Jo nu
rodymą, susirinkę draugėn 
meldėsi. Sekminių dieną Die
vo Dvasia ugnies liežuvių pa
vidalu nusileido ant mokinių, 
apdovanojo juos kalbų do
vana ir neatpažįstamai per
keitė. Išsipildė tai, ką anks
čiau buvo žadėjęs Kristus: „Aš 
neiškeliausiu, pas jus neateis 
Globėjas. O nukeliavęs aš jį 
jums atsiųsiu. Kai ateis 
Globėjas [...] jis toliau liudys 
apie mane. Ir jūs liudysite..." 

Jėzus nepaliko savo mo
kinių vienų, kai jiems buvo 
sunku ir jie nebežinojo, ką da
ryti. Jis atsiuntė Šventąją 
Dvasią, kad ji gyventų ir veik
tų juose, kad būtų jų Vadove, 
kai reikės skelbti Evangeliją ir 
Globėja, kai reikės kentėti, 
galbūt net mirti. 

„Apaštalų darbai" paliudi
ja, kaip galingai veikė Dievo 
Dvasia Jėzaus mokinių gyve
nime: anksčiau buvo bailūs, 
abejojantys ir silpni, dabar 
apaštalai drąsiai liudijo mi
rusį ir prisikėlusį Kristų. Po 
Sekminių stebuklo Petras kal
bėjo miniai: „Jėzų Nazarietį 
[...] jūs nedorėlių rankomis 
nužudėte, prikaldami prie 
kryžiaus. Dievas jį prikėlė, iš
vaduodamas iš mirties". Tą 
dieną prie Jėzaus mokinių pri
sidėjo apie tris tūkstantius vyrų. 

Klausant pasakojimo apie 
pirmąsias Sekmines, taip ir 
norisi paklausti, kodėl gi Die
vo Dvasia taip galingai ne
veikia mūsų gyvenime? Juk 
mes irgi esame Jėzaus moki
niai, ne mažiau reikalingi švie
sos, padrąsinimo ir suramini
mo. Surasti atsakymą į šį 
klausimą yra nepaprastai svar
bu, nes tai padėtų ne tik iš
vengti lėkšto ir bevaisio gyve
nimo, bet ir surasti aiškią vizi
ją, kaip kokybiškai pakeisti 
mūsų krikščionio gyvenimą. 

Ar apaštalai būtų gavę 
Šventosios Dvasios dovanas. 
jeigu būtų manę savo jėgomis 
galį padaryti viską, padaryti, 
kaip Mokytojas, — eiti į 
priešišką pasaulį ir jį tikrai 
laimėti Evangelijai? Tikrai 
Sekminių stebuklas nebūtų 
įvykęs. Pirmoji sąlyga, kurią 
turime išpildyti, siekdami 
gauti Šventosios Dvasios do
vanas, — tai gilus savo silpnu
mo ir nuodėmingumo išgyve
nimas ir visiškas atsivėrimas 
Dievo veikimui. Kad Dievo 
Dvasia pradėtų veikti žmo
gaus, gyvenime, pirmiausia 
reikia jos laukti ir ją įsileisti. 
Gerai apie save galvojantys ir 
savo jėgomis pasitikintys, 
žmones negali sulaukti 
Sekminių stebuklo, nes, būda
mi taip nusiteikę, patys susi
kuria nenugalimą kliūtį, su-
trukdančią Šventajai Dvasiai 

ateiti į jų gyvenimą. Kad Ji 
galėtų ateiti į mūsų gyvenimą, 
pirmiausia mums reikia atsi
kratyti klaidingos nuomonės 
apie save — savęs sureikš
minimo ir pasipūtimo, tarsi 
būtame pasaulio centras, ir 
vis istorija suktųsi aplink mū
sų asmenį. Štai kodėl Švento
sios Dvasios dvelksmą daž
niau pajunta nusidėjėliai, bet 
ne savo teisumu įsitikinę 
žmonės. Ir jie galėtų išgyventi 
Sekmines, jei pajėgtų tinka
mai ir kukliai vertinti save. 
daugiau pasitikint ne savo 
gebėjimais, bet Dievo veikimu. 

Žvelgdami į dabart inės 
Lietuvos gyvenimą, negalime 
nepastebėti nerimą keliančių 
reiškinių. Vieni žmonės, spėję 
gerai įsitvirtinti materialinia
me ir politiniame gyvenime, 
užmiršta ar net viešai a tmeta 
Kristų, kaip nereikalingą 
priedą prie jų sėkmingo gy
venimo. Neseniai vienos parti
jos vadas išnešė iš salės Rū
pintojėlio Jėzaus Kr is taus 
skulptūrą, teigdamas, jog rei
kia ieškoti kito mąstymo ir 
būti labiau aktyviems. Bet juk 
Kristaus gyvenime net su 
žiburiu nerasi pasyvumo: jis 
net mirė ant kryžiaus už žmo
nes. Argi daugiau žmonėms 
gero padaro politikai, nesi
rengią „mirtį" už kitus, t.y. gy
venti ir darbuotis kitų labui, 
bet labai dažnai siekią egois
tinių tikslų. Deja, su tokiu 
širdies nusiteikimu neįmano
ma sulaukti Sekminių stebuklo. 

Kur kas daugiau šian
dienėje Lietuvoje yra tokių 
žmonių, kurie nepajėgė su
sikurti nei gerovės, nei rei
kalingo saugumo, dauguma jų 
yra nusivylę. Gal šitie silpni. 
iš savo bėdų nepajėgiantys iš
lipti, žmones geriausiai pa
siruošę priimti Šventosios 
Dvasios dovanas? Deja, ne 
kiekvienas silpnumas yra iš
ganingas, nes, būdami varge, 
galime keiktis, kristi į neviltį 
ir žūti savo bejėgiškume. 
Tačiau, būdami silpni, mes 
galime pasitikėti Dievu, kuris 
yra ištikimas ir savo pažadų 
neatšaukia. Švč. Mergelė Ma
rija, kaip ir visi jos laikų varg
šai žmonės, gyveno labai var
gingai, tačiau ji neužsisklendė 
nuo pasaulio, bet skubėjo pa
dėti esantiems dar didesniame 
varge. Nuvykusi pa ta rnau t i 
giminaitei Elžbietai, Marija 
pasakė tokius žodžius: „(Die
vas) numeta galiūnus nuo sos
tų, o išaukština mažuosius" 
(LK 52). Šiandien būtų pati 
palankiausia dirva Dievo Dva
sios veikimui mūsų krašte , 
jeigu tik bandytume krikščio
niškai išgyventi visa tai. kas 
vyksta aplink mus ir mūsų 
gyvenime. Nesėkmės ir mūsų 
fizinis bei dvasinis silpnumas 
yra durys, pro kurias Dievas 
gali įžengti į mūsų gyvenimą, 
tik tas duris reikia atidaryti. 

POPIEŽIŠKOSIOS BIBLIJOS KOMISIJOS JUBILIEJUS 
Balandžio 29 d. Vatikane kuriuos Bažnyčia visuomet 

popiežius kalbėjo Popiežiš
kosios Biblijos komisijos ple
narinio susirinkimo nariams. 
Plenarinis susirinkimas tema 
„Biblija ir moralė" vyko minint 
šios komisijos įkūrimo šimt
metį. Jonas Paulius II išreiškė 
apgailestavimą dėl prieštara
vimo tarp didėjančio domėji
mosi Biblija ir abejingumo jos 
moraliniams reikalavimams. 
Pasak popiežiaus, tai yra pa
radoksas, ženklinantis šian
dienos situaciją. Šv. Tėvas kal
bėjo susirinkimo delegatams, 
kad šiandienos žmonės, neras
dami patenkinamų atsakymų 
I pamatinius gyvenimo klausi
mus, „atsivėrė Evangelijos 
balsui". Pasak popiežiaus, lygia
grečiai matomas skeptišku
mas dol elgsenos orientyrų. 

skelbdavo grįsdama Evangelija. 
Popiežiškoji Biblijos komisija 

buvo popiežiaus Leono XIII 
įkurta 1902 m. Tuometiniame 
viešajame gyvenime Europoje 
ir Amerikoje vyravo ateizmo, 
agnosticizmo ir racionalizmo 
nuotaikos. Buvo visuotinai abe
jojama tradicine Biblijos struk
tūra ir jos turinio tiesa. Pole
mika su racionalistine Bibli
jos kritika katalikų (egzegetams 
buvo vaisinga. Kai kurios te
zės, kurias prieš šimtmetį Bib
lijos komisija atmetė, šiandien 
tapo pripažinta katalikų egze
gezes savastimi. Popiežius 
Paulius VI 1971 m. reorgani
zavo Popiežiškąją Biblijos ko
misiją, kuri nuo to laiko susie
ta su Tikėjimo mokslo kongre
gacija. BŽ, 2003 m. Nr. 8 

Kun. J. Staškevičiaus kapas Sibire. 

KODĖL JIS DAR NEPASKELBTAS 
PALAIMINTUOJU? 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Neseniai Lietuvoje pasiro
dė prof. Cipario, buvusio ku
nigo Staškevičiaus mokinio, 
knyga: „Kankinys kunigas 
Jonas Staškevičius". Knygoje 
t rumpai supažindinama su 
Sibiro kankinio kunigo Jono 
Staškevičiaus gyvenimu nuo 
gimnazijos suolo iki Telšių 
kunigų seminarijos bei šven
timų — sacerdos sum... Pa
grindinis dėmesys knygoje 
skirtas kunigo paskutinei gy
venimo atkarpos, t.y. penkerių 
metų (1950—1955 m.) gyveni
mui Sibiro Ivdelio lageryje. 

Knyga kuklaus formato. Iš 
turinio aišku, kad neturėta 
jokių platesnių užmačių, o tik 
norėta paskleisti žinią apie šį 
nepaprastą, šventą žmogų. 

Jonas Staškevičius gimė 
1910 m. lapkričio 24 d. Šeimi-
niškių kaime. Anykščių rajo
ne, gausioje valstiečių Vincen
to ir Antaninos šeimoje. Tė
viškėje baigęs pradžios moks
lus ir Anykščių progimnazijos 
keturias klases, nuo 1927 m. 
mokslą tęsė Utenos „Saulės" 
gimnazijoje. Pasimokęs šioje 
gimnazijoje vienerius metus, 
1928 m. išvyko į Telšių kuni
gų seminariją. 

I Telšių, o ne į kurią kitą 
kunigų seminariją, būsimasis 
klierikas išvyko todėl, kad į 
šią, kaip tik tuo metu atidaro
mą seminariją priėmė su 
penkių klasių baigimo doku
mentais, tačiau buvo sąlyga, 
jog, tapus kunigu, pasišvęsti 
sielovadai buvo privaloma Tel
šių vyskupijoje. Tokiu būdu 
nelabai pasiturinčios gausios 
šeimos aukštaitis Jonukas pa
sišventė visą gyvenimą dirbti 
Žemaitijoje. 

Telšių kunigų seminarijoje 
klierikas Jonas mokėsi ištisus 
septynerius metus (baigė licė
jinį ir, po jo — teologinį sky
rių), kol 1935 m. kovo 10 die
ną buvo įšventintas kunigu. 

•Gimtojoje Anykščių parapijoje 
atšventęs pirmąsias šv. Mišias 

(primicijas), jaunasis kunigas 
visa energija, siela ir širdimi 
pasišventė sielovadai. Nors 
Telšių vyskupijos kurijos ar
chyvai rusų okupantų buvo 
sunaikinti, bet, remiantis kun. J. 
Tamašausko parodymais ir 
Telšiuose išlikusia archyvine 
medžiaga, vyskupija kun. Jo
ną per tą laikotarpį skyrė net
gi aštuonioms atskiroms pa
reigoms. 

Jam esant Žemaičių Kal
varijos parapijos klebonu, 
1950 m. rudenį KGB areštuo
jamas ir po grubių tardymų 
Vilniuje ištremiamas Sibiran, 
Sverdlovsko sritin. 

Žemaičių Kalvarijos vyr. 
bibliotekininkė V. Garbenčie-
nė rašo: „Klebonas Jonas 
Staškevičius Žemaičių Kalva
rijoje buvo išdirbęs pusantrų 
metų, kai jį 1950 metais su
ėmė. Tą vakarą jis kalėdojo 
Bertuliu kaime". 

Kalvariškė Elena Bušmie-
nė, kuri buvo bažnyčios var
pininkė, sužinojusi, kad KGB 
agentai klebonijoje laukia jo 
grįžtančio, išbėgo kleboną per
spėti, o kleboną vežęs Kaz
lauskas siūlęs važiuoti pas jį 
pasislėpti. Bet klebonas pasa
kęs, kad niekam nėra bloga 
padaręs ir, jegu jau Dievo to
kia valia, tai tebūnie taip, nes 
juk visą gyvenimą nesislaps
tysiu. Kleboną grįžusį suėmė 
ir per naktį tardė. Suėmimo ir 
apkaltinimo priežastis buvusi: 
kodėl Mišioms patarnaudavo 
vaikai? 

Štai kokį savo bendramokslį 
prisimena Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
emeritas Jonas Kučingis: 

„Kunigas Jonas Staškevi
čius buvo ne tik mano ben
dramokslis Telšių kunigų se
minarijoje, bet ir mano dva
sios draugas... Klierikas Jo
nas turėjo gražų balsą — te
norą. Jis buvo visos seminari
jos choro pažiba..." Yra žino
ma, kad tapęs kunigu, jis visa

da teikdavo didelį dėmesį 
bažnytiniam giedojimui. 

Iš tremties, kiek sąlygos 
leido, kunigas tremtinys gana 
plačiai susirašinėjo su tėvais 
bei buvusiais parapijiečiais. 
Viename laiške jis rašo: 

„Kaip gražu meilės 
pasauly! Ne veltui aš jam 
skyriau savo gyvenimą. Daž
nai važiuodamas iš vietos į 
vietą, iš paskyrimo į paskyri
mą, širdimi giedojau: „Pėdo
mis savo dieviško Vado einu 
sau aš vienas ramiai, nors 
širdį, kojas tankiai bado ža
lieji erškėčių spygliai. Ir ver
žias maldos iš krūtinės į Die
vą gintaro vinimis, aš trokštu 
meilės begalinės, širdis vien 
mylima nurims. Tiesiu keliu 
per tuščius plotus į dangų 
žvelgdamas einu, į rūmų sau
lėm vainikuotis gyvasties 
kryžių vis nešu... Kokia širdi
mi tą himną aš turiu dabar 
giedoti, kai taikau į amžinąjį 
paskyrimą? Ir man negaila tų 
dienų, kad pasmerktas gyve
nau! Gaila tik, kad jaučiasi 
degėsiai statytos pilies — šir
dy pelenai užgesintos meilės, 
kuriai šiam pasauly atgarsio 
nebuvo..." 

Tos pačios tremtinio 
dalios prislėgtam kunigui 
Izidoriui Butkui kunigas 
Jonas rašo: 

„Svarbu, kad šioje žemėje 
atliktume meilės pareigą. Tai 
mūsų paskirtis... Ne vien dėl 
to. kad filosofiškai meilė yra 
pati rimčiausia jėga, bet ir 
teologiškai, kad meilė mums 
yra parodyta ir įsakyta... Ir 
mes regėjom stebuklą, kad 
avys nugalėjo vilkus". Ir baigia: 

„Kaip aš linksmiausiai 
puotausiu, 

Skausmo dainos neišdai
navęs. 

Kaip aš skinsiu rojaus rožę. 
Žemės spyglių neiškentęs". 

Jo laiškuose atsispindi 
kunigo tremtinio, dvasios mil
žino, nuostabi savitvarda, 
optimizmas, dvasios tauru
mas, perpintas Dievui ir žmo
gui pasišventimo bei meilės 
gijomis. O koks tikėjimo 
Aukščiausiuoju gilumas! Koks 
patraukiantis pamaldumas ir 

AR ŠIAULIUOSE ATSIRAS NAUJA KATALIKIŠKA VIDURINĖ 

Šiaulių mieste vėl garsiai 
kalbama apie katalikiško ug
dymo perspektyvas. Balandžio 
17 d. Šiaulių vyskupas Eu
genijus Bartulis kreipėsi į 
miesto merą ir miesto Tarybą 
del naujos katalikiškos mo
kyklos steigimo. Vysk. E. Bar
tulio pranešime miesto vado
vams informuojama, kad šiuo 
metu Šiaulių mieste yra tik 
dvi katalikiško ugdymo įstai
gos — Tėvo Benedikto An-
druškos pradinė mokykla ir 
..Sandoros" pagrindinė mokyk
la. Pradinėje mokykloje moko
si 180, pagrindinėje — 350 
moksleivių. Abi mokyklos per
pildytos: klasėse mokosi dau
giau nei po 20 moksleivių. Be 
to, šiose ugdymo įstaigose 
nėra patalpų, kad būtų galima 
toliau plėstis Tad į šias 

MOKYKLA? 
mokyklas priimami ne visi 
vaikai, kad ir kaip labai jų 
tėvai to norėtų. Tačiau ši prob
lema ne vienintelė. Kreipimesi 
gvildenamos tolesnio moks
leivių katalikiško ugdymo per
spektyvos. Pasak vyskupo 
Eugenijaus Bartulio, katalikiš
kas jaunimo ugdymas „susto
ja" jaunuoliams pabaigus de
šimtmetę „Sandoros" mokyk
lą. Natūralu, kad perėję į kitas 
mokyklas, jaunuoliai susi
duria su įvairiomis problemo
mis. Manoma, kad šių prob
lemų neliktų, jei mieste būtų 
įsteigta dar viena katalikiško 
ugdymo įstaiga — vidurinė 
mokykla ar gimnazija. Be to. 
ši mokymo įstaiga galėtų 
atsiliepti į šiandieninės švieti
mo reformos raginimus ugdyti 
humanišką, išsilavinus], pilie

tiškai aktyvų ir atviroje 
demokratinėje šalyje veikti 
gebantį žmogų. 

Atsiliepdama į tėvų porei
kius, dešimties asmenų Šiau
lių vyskupijos katalikiško ug
dymo iniciatyvinė grupė prieš 
keletą savaičių organizavo 
apklausą ir išplatino miesto 
bendruomenei apie tūkstantį 
anketų. Apklausos tikslas — 
išsiaiškinti tėvų poreikį kata
likiškai ugdyti jų vaikus 
Šiaulių mieste. Tikimasi, kad 
apklausos rezultatai bus 
teigiami ir daugelis tėvų pri
tars būtinybei steigti katali
kišką vidurinę mokyklą. Šiau
lių vyskupijoje laukiama ofi
cialaus miesto mero ir miesto 
tarybos atsakymo. 
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visiškas Jam atsidavimas! 
Gulėdamas beveik mirties pa
tale kunigas kuria planus, 
kaip dar nuolankiau pasi
švęsti Aukščiausiajam. 

Apie pasišventimą kan
čioms kunigas kankinys vie
name laiške rašo: „O aš juk 
turiu ne tik už save kentėti. 
Visados prieš mano dvasios 
akis stovi minios žmonių, už 
kuriuos esu atsakingas. O jų 
gana daug — dešimtys tūks
tančių... Paskutiniu laisvės 
momentu viešai įsipareigojau 
melstis ir aukotis už savo ben
dradarbius. Ir tada, atrodo, 
kad dar mažai kenčiu. Reikė
tų, galvoju, dar daugiau. Ir čia 
nusilenkiu Apvaizdos lėmi
mui". 

Skaitant gana gausius 
knygelėje išspausdintus kun. 
J. Staškevičiaus iš tremties 
gautus laiškus, nejučiom min-
tin įslenka ir primena italų 
mistiko padre Pio dvasinio 
mintijimo savybės. 

Tešlių vyskupas Antanas 
Vaičius, lyg ir išreikšdamas 
savo nusivylimą, sako: „... Tik 
apgailėti reikia, kad iki šiol jis 
nėra kaip kankinys paskelb
tas palaimintuoju". 

Gyvendamas nuodėmin
game pasaulyje, kun. J. Staš
kevičius suprato, kad pasaulis 
reikalingas gelbėjimo. Jo mot-
to pasauliui gelbėti buvo: „Pa
saulis gelbėtinas meilės švie
sa". 

Sovietinio genocido dal
gis penkerius — šešerius me
tus zulino kunigo gyvybės gi
jas. Vos sulaukęs 45 m. am
žiaus, kun. Jonas Staškevi
čius mirė 1955.05.31 d., 18:30 
vai. Sverdlovsko laiku. Kuni
gas ruošėsi mirčiai ir ją sutiko 
kaip didvyris! 

Štai ką rašė tremties 
draugas Bernardas Laurina
vičius rytojaus dieną po jo 
mirties: 

„Mirė kunigas neatgavęs 
sąmonės, kurios buvo netekęs 
ketvertą ar penketą parų 
prieš mirtį. Liga, kuria sirgo 
nelaisvėje, buvo nepagydoma. 
Tai progresuojantis paraly
žius: vieną dieną pradedi 
nevaldyti rankos, už kelių 
dienų — kojų, vėliau — kitų 
kūno dalių negalavimai.... To
kiam geram, susikaupusiam 
katalikiškos dvasios žmogui, 
visus gyvenimo nesklandu
mus išgyvenančiam savyje, 
sunku buvo išsaugoti sveikus 
nervus. O gal ir širdis buvo 
kiek sušlubavusi. Todėl ne
nuostabu, kad paskutinių 
metų sukrėtimai, susiję ir su 
tėvo mirtimi, buvo labai sun
kūs, ir nebeleido jautriai sie
lai toliau kankintis, ir Dievas 
ją pas save pasiėmė. 

Šiandien ruošiamės velio
nį laidoti. Penki lietuviai ga
vome leidimą jį palaidoti... 

Šiandien kelių valandų 
laikotarpyje įvykdėme pasku
tinę kelionę ir amžiną atilsį 
kunigą J. V. Staškevičių pa
laidojome. Tuo tarpu pasta
tėme kryžių, o tvorele aptver
sime kapą artimiausiu laiku. 

Kun. J. Staškevičius. 

Į karstą ant krūtinės pa
dėjome gana didelį metalinį 
kryžių (gal kada reikės velio
nio palaikus atpažinti). Be to, 
reikia neužmiršti šių užrašų: 
ant kryžiaus A—022, o karsto 
užrašas ant lentelės su var
du ir pavarde ir Nr. 129929. 
Kapinės netoli Lovza upės, 
aukštesnėje vietoje, sausoje 
tik labai netvarkingoje — 
neaptvertoje ir be medžių, 
aplink daug erškėtrožių 
krūmelių. Velionį kunigą pa
laidojome karste... ir, tik bal
tiniuose. Čia jau nieko ne
galėjome padaryti, tokia tvar
ka". 

Knygos sudarytojo prof. 
Cipario nuomonė apie kun. 
J. Staškevičių: „Koks skaus
mas kausto mus, kokia grau
di gyvenimo ironija, koks 
žiaurus sovietų vykdytas 
genocidas, kad šio. giliai tikiu, 
švento Žmogaus netgi pa
laikai išbarstyti kažkur Sibiro 
taigoje..." 

Sunku nutylėti faktą, kad 
tik kelių bedievių asmenų 
(Markso, Engelso ir Lenino) 
sukurta komunistinė ideolo
gija, kurios pagrindinė skati
namoji priežastis buvo: „Re
ligija yra masių opijus (są
monę apsvaiginantys narko
tikai) pridarė žmonijai tiek 
daug dvasinės ir fizinės ža
los. Tos ideologijos pagrindi
nis vykdytojas Stalinas visu 
įnirtimu ją vykdė. 

Bet galiausiai ne komu
nistiniai budeliai, o jų kanki
niai yra didvyriai, nes palai
minti yra tie, kurie liūdi! 

SKELBIMAI 
* 2 studentės medikės ieško dar
bo pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūroje nuo liepos 1 d. iki rug
sėjo 1 d. Gali gyventi kartu, gali 
išleisti atostogoms ar pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Skambinti 
tel. 708-301-1162, Angelė. ' 

abmsmtėmstK 
rmtrmm JKVyvcoce, lesKOte turno 
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brangU kainuoja? Ne beda. 
DRAUGAS jCmi dceMma &paut-

<Mns KNNHMMMIK 
* — « — * - * * • » * lerepcia gMUKamnRO 

tel. 773-58^9500 ar užsukti i 
DRAUGO mkrkistiadįą adresu 

4545W.63St..aifcago. 
R. 60629. 

* Moteris su kūdikiu išsinuomotų 
nebrangų butą arba kambarj. Tel. 
630-670-0580. 
* 56 m. moteris perka darbą žmo
nių priežiūroje( be kilnojimo). Tel. 
630-427-9076. 

SIŪLO DARBĄ 

Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu. 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645:2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas naujai dekoruotas, 
modernus 2 mieg. butas su virtuves 

įranga vyresnio am/iaus. nerūkantiems 
žmonėms Oro kondicionierius. 

naup kthmai. ti/uolaiO^is 
Mi PI. ir Marųueiie Rd 

Tel. 70S-656-65<»*l. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
MMMOm JO. NVMU. SVVJCATOS 

IR ( rvVYBKS HM DEV1AS 
Asentas Krank 7..ipoli\ n Ott Mgr 
Auksė S. Kane kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 773-581 -8654 



Gedulo ir vi lt ies d ieną — te i s ingesn io gyveninio s iekis 
Atkelta iš 1 psl. 

„Vien už tai, kad gyveno do
rai, mylėjo darbą ir augino vai
kus, žmonės buvo naktį išvilkti 
iš namų, sugrūsti į gyvulinius 
vagonus. Jie patyrė visus šėto
niško režimo baisumus — paty
čias ir pažeminimus, smurtą ir 
kankinimus, badą ir ligas. Dau
geliui tai buvo kelionė į mirtį — 
vagonuose, lagerių barakuose, 
kasyklose", kalbėjo prezidentas. 

„Brangieji žmonės, žinau, 
kad visiems jums , čionai 
susirinkusiems, birželio 14-oji 
yra ir bus negyjanti, visada 

kraujuojanti žaizda. Žemai 
lenkiuosi prieš Ju s , iškentėju-
sius tremtį ir lagerius. J a u su
rašėme į knygas, sugrąžinome į 
atmintį tų žmonių vardus , ta
čiau to neužtenka. Turime su
grąžinti į gyvenimą jų, net ir Si
bire ištikimai stovėjusių Tėvy
nės sargyboje, idealus", sakė vals
tybės vadovas. 

„Grei t būs ime visate is ia i 
Europos Sąjungos ir NATO na
riai, š i narystė užtikrins sau
gumą. Žinau, kad šiandien dar 
daugelis iš jūsų gyvenate ne-

kad materialioji gerovė kils 
daug sparčiau, negu į mūsų gy
venimą sugrįš okupacijų pamin
tos dvasinės vertybės. Pats ne
gailėsiu pastangų ir kviečiu vi
sus geros valios žmones pilie
tiškai įsi traukti į bendrą darbą, 
kad pamažu savo prasmę ir ver
tę a tgautų tokios sąvokos kaip 
dora, gėris, orumas, Tėvynės 
meilė. Tik taip atliksime savo 
pareigą su Tėvynės vardu lūpo
se svetimuose toliuose užgesu
siems Lietuvos žmonėms, kurių 
atminimui šiandien lenkiamės," 
sakė R. Paksas . 

Atkelta iš 1 psl. 
sakoma, kad Lietuva praėju
siais metais padarė pažangą, 
įgyvendindama šio reiškinio už
kardymo bei kontrolės priemo
nes. 

Vidaus reikalų ministerijos 
Viešojo saugumo departamento 
Viešojo saugumo politikos sky
riaus vedėjo pavaduotojas Igoris 
Bazylevas sakė, kad Lietuvoje 
nėra tikslių duomenų, teisinės 
praktikos apie tokias prekybos 
žmonėmis pasireiškimo formas, 

lengvai, bet ta ip pat suvokiu 

Lietuva pažangiai kovoja su prekyba žmonėmis 
kaip žmogaus pardavimas už Jungt in ius Arabų Emyratus ar 
skolas, pr ivers t inė s an tuoka , Turkiją, o šiuo metu daugiau-
priverstinis abortas, neteisėta 
žmogaus organų transplantaci
ja ar pardavimas, priverst inė 
vyrų prostitucija. 

I. Bazylevo teigimu, Lietuva 
prekybos žmonėmis srityje yra 
eksporto, t ranz i to ir importo 
valstybė. 

„Lietuvos piliečių eksporto į 
užsienį kryptys nuolat keičiasi. 
Prieš keletą metų didžiausias 
srautas buvo į Vokietiją, Izraelį, 

sia vykstama į Vokietiją, Ispa
niją, Švediją, Daniją, Norvegiją, 
Graikiją, Olandiją, Angliją. 
Prancūziją", sakė I. Bazylevas. 

Pareigūno teigimu, šiemet 
Lietuvoje iškeltos 8 baudžiamo
sios bylos, susijusius su prekyba 
žmonėmis, sulaikyta 19 asme
nų, nuo prekiautojų žmonėmis 
veiksmų nukentėjo 18 moterų. 

Valdžia suka galvas, kaip sutramdyti va ld in inkų „ a p e t i t ą " ž e m ė s s k l y p a m s 
Atkelta iš 1 psl. 
kuriai vadovauja Vidaus reika
lų ministerijos sekretorius Al
girdas Astrauskas, sudarė prieš 
porą mėnesių. Komisijos darbe 
dalyvavo prokuratūros, Specia
liųjų tyrimų tarnybos, kitų ins
titucijų atstovai. 

A. Brazauskas sakė, kad ko
misijos darbas parengtas „labai 
skrupulingai". „Ten yra nusta
tyta, kad iš tikrųjų yra labai 
daug atvejų, kada atskiri pa

reigūnai turi po keliolika sklypų 
— po 10, po 9, net 15 yra. Toliau 
komisija dirba, tačiau koncent-
ruojam daugiau dėmesį į teisi
ninkus, kurie nustatytų, ar tei
sėtas šių sklypų išskyrimas ir 
gavimas", sakė A. Brazauskas. 

Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas sakė , 
kad, prezidento manymu, reikia 
peržiūrėti įs tatymus ir suras t i 
juose esamas landas. „Čia turė
tų valstybė pademonstruoti sa-

r ~ ^ Trumpai apie viską IU 'N*4udo)*Hilts „Lietuvos ryto* <LR., „Lietuvos žinių" <LŽ>. „ResjKjbJikos" <R\ 
„Kauno <iien<w" <KD», ..KJajpėuos' <K> „Valstybes iiiūų" *VŽ- <Kenra£6ų, BNS 
ir Kitos informacijomis: 

* P r i e š 70 m e t ų t r a g i š k a i 
žuvusių l a k ū n ų S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydį pakartoti su
manė kauniečiai mėgėjai lakū
nai Viktoras Ramonas ir Gin
tautas Staniulis. Skrydį per At
lantą amerikietiškų lėktuvu 
„Piper twin comanche" jie pra
dės ketvirtadienį. Iš Kauno 
Aleksoto oro uosto pakilsiantys 
lakūnai sako, kad skrydžiu sie
kia atiduoti pagarbą prieš 70 
metų įvykusios tragedijos metu 
žuvusiems lakūnams. Be nusi
leidimo jie ketina skristi ne il
giau kaip 10 valandų, pats skry
dis truks apie 32 valandas. V. 
Ramonas ir G. Staniulis į Lie
tuvą iš JAV žada grįžti liepos 19 
dieną, dviem dienomis vėliau 
nei 1933 metų vasarą žuvo le
gendiniai Lietuvos lakūnai S. 
Darius ir S. Girėnas. (KD-Elta) 

* Vyriausybė nutarė nuo 
rugpjūčio 1 d. prie Vidaus rei
kalų ministerijos įsteigti Bend
rąjį pagalbos centrą^kurio svar
biausias uždavinys — užtikrinti 
operatyvų pagalbos prašymo 
priėmimą, garantuoti policijos, 
ugniagesių, medicinos ar kitų 
tarnybų išsiuntimą į nelaimės 
vietą. Projekto vertė gali suda
ryti per 84 mln. litų. (VŽ-Elta) 

* Premjero Algirdo Bra
zausko nurodymu buvo at
mestas daugiau kaip 300 priva-
tizuotinų objektų, kuriuos dar 
valdo valstybė, sąrašas. A. Bra
zauskas ypač susirūpino tuo, 
kad planuojama privatizuoti du 
Vilniaus Gedimino prospekte 
esančius knygynus, taip pat ne
įtikėtinai maža patalpų, esan
čių Vilniuje, kaina. Tuo tarpu fi
nansų ministrė Dalia Grybaus
kaitė pareiškė, kad neteisingas 
yra Žemės ūkio ministerijos rei
kalavimas iš privatizuotinų ob
jektų sąrašo išbraukti Palango
je esančius poilsio namus „Pa
langos Agila" ir atiduoti jos ži
nion Ministrė pareikalavo kuo 
skubiau atlikti visų Žemės ūkio 
ministerijai priklausančių pa
talpų patikrinimą. (LR-Elta) 

* Krašto apsaugos minis
terija vasaros pabaigoje ketina 
siųsti žvalgų komandą 

apžiūrėti Baltijos jūroje aptiktą 
nuskendusį ta rpukar io Lietu
vos laivą „Prezidentas A. Sme
tona". Suomijos įlankoje laivą 
aptiko Estijos jūrų archeologai 
per jūrų muziejaus laivo „Mare" 
ekspediciją. Ministerija, remda
masi tarptaut ine teise, t ikino, 
kad Lietuva negali a tgaut i šio 
įdomaus radinio, nes nuskendęs 
povandeninės archeologijos ob
jektas priklauso atradėjo terito
riniams vandenims. (R-Eita) 

* Lietuviai nepralenkia
mi pagal duonos g a m i n i ų su
vartojimą trijose Baltijos vals
tybėse. Apskaičiuota, jog vienas 
Lietuvos gyventojas per mėnesį 
suvalgo apie 60 kg duonos ga
minių. Lietuviai labai vert ina 
juodą duoną ir suvartoja jos iš 
tiesų daug. Net 72.2 proc. lietu
vių juodą duoną valgo kasdien. 

* Gydytojus „remia" n e 
tik pacientai , bet ir vaistinin
kai. Gydytojų stažuotėms, kon
ferencijoms, kelionėms, viešbu
čių išlaidoms, telefonų pokal
biams apmokėti vaistų bendro
vės kasmet išleidžia apie 1.5 
mln. litų. „GlaxoSmithKline". 
kurios pardavimai pernai su
darė 70.4 mln. litų, gydytojams 
remti išleido 168,000 litų. „Ber-
lin Chemie/Menarini", pardavu
si vaistų už 53 mln. litų, gydyto
jus „parėmė" 160,000 litų. 

* Res torano s a v i n i n k a i 
sukonstravo neįprastą įrengi
nį — važinėjančią smuklę. Pra
ėjusį šeštadienį iš Kauno pilies 
aikštelės Centro link pajudėjo 
miesto gatvėse dar nematy ta 
transporto priemonė — „velo-
baras", priklausantis restorano 
„Briedžių medžioklė" savinin
kui 34 metų Dariui Budriui 
Savo išradimą D. Budrys labai 
brangina — užregis t ravo jį 
Valstybiniame patentų biure. 

* Kaune be e lektros gy
vena daugiau kaip 3,000 šei
mų. Beveik visi šie žmonės pa
togumų neteko dėl skolų elekt
ros t iekėjams. AB „Vakarų 
skirstomieji tinklai" Išorinių ry
šių ir informacijos skyriaus va
dovas Rimantas Vensas sake, 
kad per mėnesį bendrovė už 

vo tvirtą poziciją, ir netoleruoti 
tokių reiškinių, kai valstybės 
tarnautojai pasinaudodami in
formacija atsikelia sau į gra
žiausias vietas savo sklypus — 
savo vardu, žmonų vardu ar gi
minaičių", teigė R. Gorbačiovas. 

Jo teigimu, savo išvadas tu
rėtų pateikti teisininkai, kurie 
nustatys , ar yra galimybės nu
bausti valstybės tarnautojus ir 
panaikinti sprendimus dėl že
mės sklypų paskyrimo. 

NATO v e r t i n s , k a i p j o s 
p i n i g a i s L ie tuvoje 

finansuojamas 
m o k s l a s 
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jų rezul tatus pr i ta ikant pramo
nėje arba aplinkosaugos proble
mų sprendimui valstybėse ben
drininkėse. 

Pagal šią programą Lietu
voje vykdomiems moksliniams 
projektams NATO skyrė dau
giau nei 1.2 milijono eurų. 
skolas atjungia elektros energi
ją maždaug 160 kauniečių bu
tų. Gyventoju skola bendrovei 
siekia beveik 5.8 mln. litų. 

* V y r i a u s y b ė s nutar i 
mas , kur iuo remiant i s as
m u o , per dieną išėmęs iš savo 
mokėjimo kortelės sąskai tos 
10,000 litų. gali tapti specia
liųjų tarnybų dėmesio objektu, 
sukėlė nerimą — žmonės bai
minasi, kad jų išslaptinti duo
menys gali būti prieinami ne 
tik specialistams. (VŽ, Elta1 

Mylimam 

A t A 
BROLIUI VINCUI 

Lietuvoje mirus, reiškiam nuoširdžiausią užuo
jautą ALDONAI, AURELIJUI, JURGIUI, MARI
JUI PRAPUOLENIAMS. 

Julija Vailokaitienė 
Arilda, Jim Klora 

Angelą, Algis Vailokaičiai 
Severiną Janulytė 

DRAUGAS, 2 0 0 3 m. birželio 17 d., a n t r a d i e n i s 

PADĖKA 
' A t A 

ALEKSANDRAI JURJONIENEI 
mirus, širdingai dėkojame giminėms, d r augams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinant su Alek
sandra. 

Dėkojame gerbiamam kun. J . Kuzinskui, ka r s to 
nešėjams ir Petkaus laidojimo namų personalui už ma
lonų patarnavimą. 

Tegul gailestingas Dievas suteikia a.a. Aleksandra i 
Amžiną Ramybe. 

Liūdint i š e i m a 

Buvusiems Sibiro tremtiniams 

A t A 
BRONEI SILIŪNAITEI IR 

MEČIUI SILIŪNUI 
mirus Šiauliuose, jų broliui BRONIUI SILIŪ
NUI, žmonai VLADELEI ir jų vaikams, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Danutė ir Vytautas Mažeikos 

Treasure Island, FL 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams (S35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavarde, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

re are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate m comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat m all three classes 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 guality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinav ian S4S 

Šviesios atminties, mielai 

A t A 
BRONEI ŠIMELYTEI 

SADAUSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame Jos dukrai AS
TAI, sūnui ZIGMUI su žmona RAMUNE ir jų 
šeimai, sūnui dr. LINUI su žmona dr. DALIA ir 
jų šeimai, jos artimiesiems Amerikoje ir Lietu
voje. 

Kaimynai iš „Amber Terrace" Lemonte: 
Česlovą Bačinskienė 

Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Sofija Beigienė 
Irena Boreišienė 

Aldona ir Juozas Brizgiai 
Justinas Dėdinas 

Regina Gaigalienė 
Genovaitė Juodikienė 

Regina ir Kazimieras Kreivėnai 
Liolė ir Gediminas Kazėnai 

Stasė ir Petras Miliauskai 
Zuzana Pupienė 

Irena ir Algis Putriai 
Marytė ir Vladas Ruzgai 

Regina Sabaliūnienė 
Raminta ir Vladas Sinkai 

Pranutė Skrodienė 
Franciska Ščerbienė 

A t A 
SOFIJAIJONYNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai RŪTAI 
ir žentui ARUI STANIULIAMS bei visiems arti
miesiems. 

Buvusios „Dariaus ir Girėno" mokyklos 
mokytojos: 

Aldona Bikulčienė 
Hedvina Dainienė 

Jūratė Dovilienė 
Milda Šatienė 

Lietuvos partizanų šalpai aukojo: 

$500 Lietuvos Didžiosios kunigaikšt ienės Birutės draugi
ja , Los Angeles skyrius, CA. 

$100 Salomėja Daulienė, Chicago, IL. 
$50 Daina Kojelis, Villa Park , IL; Juozas Mikutis, West-

chester, IL (viso $120). 
$30 Aldona Lesevičienė, Chicago, IL (viso $380). 
$25 Zigmas Dičpinigaitis, Woodhaven, NY (viso 

$225);Alexander Petrauskis , Euclid, OH (viso $50) 
$20 Juozas Ališauskas, Orland Park, IL (viso $100); 

Liuda But ikas , Plainfield, IL (viso $40); Aukotojas 
ar aukotoja be pavardės. 

P a g e r b d a m i mirus ių jų atminimą, Lie tuvos parti
zanų šalpai aukojo: 

a.a. a r c h i t e k t o Alberto Kerel io atm.: Leonas Maska-
liūnas, Palos Heights , IL $100 (viso $1,500); Elvyra 
Juzėnas , Palos Heights , IL $25; Rima Sell, Palos Heights , 
IL $25. 
a.a. A lekso K a s e l i o atm.: pe r L.P.G. fondo atstovą E. 
Slavinską a ts iųs tos aukos: 
$20 A. D. Adomaičiai, St. Pete Beach, FL (viso $40); Al

gis Dūda, St. Pete Beach, FL (viso $240); K. Gai-
žauskienė, So. Pasadena, FL (viso $40); V. Vaičiulis. 
T reasu re Island, FL. 

$10 V. A. Gedminta i , St. Pete Beach, FL (viso $20); Lo
reta Kynienė, So. Pasadena, FL; Irena ir Eugenijus 
Slavinskai , St. Petersburg, FL (viso $220); Aukoto
jas ar aukotoja be pavardės. 

a.a. Onos P u p i n i n k i e n ė s atm.: L.P.G. fondo atstovas E. 
Slavinskas a t s iun tė šias aukas : 
$20 Algis Dūda , St. Pete Beach, FL (viso $260); Dan

guolė Griganavičius, Darien, IL (viso $720); Aldona 
Olienė, St. Pete Beach, FL (viso $40); Irena ir Eu
genijus Slavinskai , St. Petersburg, FL (viso $230). 

$10 Loreta Kynienė, So. Pasadena , FL (viso $20); Bronė 
Taorienė, St. Petersburg, FL. 

Lietuvos P a r t i z a n ų globos fondo va ldyba širdingai 
dėkoja visiems aukotojams už gautas aukas . 

Mirusių še imoms ir art imiesiems reiškiame 
širdingiausią užuojautą. 

L.P.G. F u n d , 2711 West 71st Street , Chicago, IL 
60629. IL. 

http://wwwscandinavian.net
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JONINIŲ STEBUKLINGAS METAS 

Švento Jono naktį 
Miško dvasios gieda. 
O papartis skleidžia 
Paslaptingą žiedą. 

V. Šimaitis 

Kas per stebuklai atsitin
ka per Jonines? Dienos vis 
ilgėja, o naktys trumpėja. 
Dangaus pusėje matyti raus
va it bijūnas pašvaistė. Tai 
Joninės, tai Kupolas, astrono
minės vasaros pradžia. Saulė 
įrieda į Vėžio žvaigždyną. 
Prasideda seniausia, mieliau
sia ir džiaugsmingiausia 
vasaros šventė. Krinta rasos, 
dega ugnys! 

Jonines aprašė žemaičių 
vyskupas, literatūrinės pro
zos kūrėjas Motiejus Valan
čius: „Tą naktį (Joninių) mė
nesienoj žmonės liuob eit pa
parčio žiedo ieškot, tikėda
mies, jog radusysis patampa 
visą kiaurai matančiu, kame 
yra žemėj pinigai užkasti, 
akies mirksniu gali pažinti 
visas raganas ir persikelti iš 
vienos vietos į kitą nė žings
nio nežengdamas" . 

Vyskupas nesmerkė nei 
laumių, nei raganų, o gražiai 
žvelgė į tautos senovę, jos pa
pročius, susietus su žeme, žo
lynais, vandeniu, stebuklinga 
ryto vėsa ir rasa, ugnies 
amžinybe. Jis stebėjosi: „Mo
teriškos ėjusios naktį į upes 
ar tvenkinius, prausėsi, maz
gojo savo drobinius, šukavosi 
- kad tuos metuos vyrus 
gautų, nes tą naktį (Joninių) 
besiplaunančios ir deivės -
laumės". 

Saulės šventė! Saulėgrą
žos šventė! Tai astronominiai 
sinonimai. Žemaičių istorijos 

žynys, darbštusis Simonas 
Daukantas, apie Jonines taip 
sakė: „Prieš tą šventę ėjęs 
svietas į šventas upes ir 
ežerus prausties ir mazgoties, 
idant jaunas taptum. Nebuvo 
kitos linksmesnės šventės..." 

Baltų mitologijos tyrinėto
jai - Marija Gimbutienė, 
Libertas Klimka, Jonas Trin
kūnas sakė, kad Saulė pati 
parenka žmogui kalendori
nius atskaitinius taškus. At
kurtas toks senas vaizdinys: 
vidurvasaris ateina, kai Saulė 
savo vežimu, traukiamu de
vynių žirgų, vasaros keliu 
pakyla į Dangaus kalno vir
šūnę. 

O garsus menininkas iš 
JAV Jonas Mekas 1993 
metais rašė apie Rasos šven
tę: 

„Grįžkim prie Simono 
Daukanto, Valančiaus. Įsik
lausykime į Basanavičiaus ei
les. Priežodžius. Pasakas. A, 
pasakos! Įsiklausykim į savo 
žemės pulsą, širdį. Pridėkim 
ausį prie žemės. Nė viena 
žagrė neužteršė žemės grumsto. 
Bet traktorių ir kombainų 
alyva, kai užkrinta ant ra
munėlės lapelių, - pažiūrėk, 
pamąstyk ir apsiverk. Aš net 
neminėsiu Ignalinos... 

O, kur tos saulėtos, čiob
reliais aplipusios karštos 
perėjos, takeliai? Kalbėkit, 
kalbėkit, čiobreliai! Iš pat 
žemės vidurio, iš pat Žemy
nėlės vidurio, mokykit mus 
užmirštos išminties". 

Šiais metas susikūrusi 
Lietuvių kultūros organizaci
ja „Joninės" rengia didelę 
Joninių šventę, kuri vyks bir
želio 22 dieną, sekmadienį 
Pioneer Woods miške (107 St. 
ir 96 Ave.) Šventės pradžia 11 
v. r. 

Vaikams planuojama su
rengti įvairiausias sportines 
varžybas bei konkursus, su
augusių laukia - dainos, šo
kio, bei šmaikštaus žodžio 
konkursai. Vyks muziki-
nė-meninė programa, knygų, 
meno dirbinių, suvenyrų mu-
gė-pardavimas. Atgaivins 
karštą vasaros dieną lietu
viškas alutis su šašlykais, pa
rūkytomis „Medžiotojų" deš
relėmis ir kitais gardumy
nais. Visi kviečiami! 

Vitalija Pulokienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

LIETUVIŲ DIENA NEW YORKE 

„Vaiko vartai į mokslą" 
vizija yra padėti apleistiems 
ir rizikos grupės vaikams 
Lietuvoje; pagerinti vaikų 
išsilavinimo pasiekimus, su
teikiant jiems mokymosi ir 
kultūrinių užsiėmimų, ugdyti 
pageidaujamus charakterio 
bruožus ir suteikti vaikams 
galimybę tapti kūrybingais 
tautos piliečiais. Su meile ir 
pasišventimu mes pasieksime 
vaikų širdis", - sakoma nau
jausiame ,,Vaiko vartai į 
mokslą" leidinėlyje, kurį, dar 
kvepiantį spaustuviniais da-

Birželio 21-22 d., New 
Yorke bus neeilinis renginys. 
Organizatoriai jį pavadino 
..Lithuanian Days". Renginys 
wks Richmond Hill (Queens), 
NY. Holy Child Jesus parapi-
los patalpose. 111 11 86 Ave. 
Tai didele ir turtinga parapi
ja Jos apylinkėje ir lietuviu 
gyvena daugiau negu bet kur 
kitur Nevv Yorke. 

Atidaromąjį šventės žodį 
tars naujasis Lietuvos gen. 

įlas Mindaugas Butkus 

Daivos Kezienės nuotr 

Šios šventes centre bus iški
liųjų Lietuvos solistų koncer
tas šeštadienį, birželio 21 d., 6 
vai. v. Klasikinės ir šiuolaiki
nes muzikos kurinius atliks 
Virgilijus Noreika. Judita Lei-
taite. Eduardas Kaniava, ir 
Vladimiras Prudnikovas. Juos 
pianinu palydės Nijole Ralytė 
'V. Prudnikovo žmona). Be 
koncertu bus dvi parodos — 
Algimanto Kezio foto darbų 
paroda, pavadinta ..lathuania, 
mv Home Country" 'Lietuva, 

„Vaiko vartai į mokslą- programos 
DRĄSA atmintinė. 

žais, pristatė iš Lietuvos 
grįžusios Irena Grigaitienė ir 
Rita Venclovienė. Knygelės, 
kuri išleista kaip atmintinė 
gausiems aukotojams (jų 
esama jau daugiau kaip 500), 
pristatymas vyko birželio 14 
d., šeštadienį, „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos pro
gramų Lietuvoje koordinato
rės Ritos Venclovienės namuose 
Deerfield, IL. Susirinkimą, 
kuris buvo panašus į suvažia
vimą, nes jame dalyvavo daug 
gražių žmonių, malda pradėjo 
Aldona Kamantienė. Jos žo
džiai atitiko tos dienos ir visos 
šių pedagogų iš profesijos arba 
iš pašaukimo veiklos dvasią: 
„Mes norime dirbti ne savo, 
bet Tavo, Dieve, darbą, kad 
padėtume augančiai Lietuvos 
kartai. Padėk mums tuos dar
bus dirbti". 

Knygelė, kuri prasideda 
simboliniais vartais su ąžuolo 
simboliais, pradžiugino visas 
susirinkusias, nes buvo ne tik 
graži, „ne tokia, kaip visos", 
bet ir informatyvi. Joje vaiz
džiai pateikiama ir organi
zacijos istorija, ir programų 
esmė, ir finansiniai reikalai. 
Knygelės vyr. redaktorė Irena 
Grigaitienė, redakcinis komi
tetas: Ramunė Kubiliūtė ir 
Rūta Šmulkštienė, papuošta 

Lietuvių Bendruomenės ir 
ALTo Cicero skyrių valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birže
lio minėjimas įvyks sekmadie
nį, birželio 22 d., tuoj po 9 vai. 
r. šv. Mišių, Šv. Antano para
pijos salėje, kalbės kun. dr. 
Kęstutis Trimakas ir plačiai 
supažindins su mūsų tautos 
kankinių istorija. Šis paminė
jimas tebūna kiekvienam 
lietuviui labai svarbus — gau
siai minėjime dalyvaukime, 
tuo pagerbdami savo tautos 
kankinius. 

Lietuve* Vyčių 36 kuopa 
birželio 22 d., sekmadienį, po 
lietuviškų Mišių Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje (Brighton Park), visus 
kviečia į parapijos salėje ruo
šiamus pietus, sekmadienį, 
birželio 15 d., bus paminėta 
Tėvo diena — visi kviečiami 
pabendrauti prie kavutės. 

Birželio 22 d., sekmadie
nį, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (Marąuette Parke), 
10:30 vai. r. šv. Mišiose ir po 
Mišių parapijos salėje, pagar
biai prisiminsime skaudžiuo-
sius lietuvių tautos trėmimus. 
Gedulo ir Vilties išgyvenimais 
pasidalins Stasė Petersonie
nė, patriotine muzika palydės 

Jūratė ir Rimas Grabliauskai. 
Galėsime taip pat pasivaišinti 
ir pabendrauti. Visus nuošir
džiai kviečia ALTo Čikagos 
skyrius. 

„Seklyčioje" birželio 18 d., 
2 vai. popiet, trečiadienio 
popietėje atsilankys jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis, šiomis dienomis 
atvykęs į Čikagą iš Vilniaus. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

47-oji LdetuviSkų studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių, šią vasarą 
vyks Dainavoje rugpjūčio 
17-24 d. Su paskaitomis jau 
sutiko dalyvauti: dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Augustinas 
Idzelis, prof. Kęstutis Skrups-
kelis, dr. Kazys Ambrozaitis, 
dr. Jonas Račkauskas, prof. 
Valdas Samonis ir kiti. No
rintieji dalyvauti, prašomi re
gistruotis pas Joną Urboną 
1418 W. Elimvood Ave, Cla-
vvson, MI48017; teL 248-435-0209. 

Prof. Vincas Auryla, „Lie
tuvių egzodo vaikų ir jaunimo 
literatūros" autorius, antra
jam tomui prašo tokios me
džiagos: Alės Rūtos pjesės 

mano tėvynė) ir gintaro bei 
lietuviškų meno darbų paro
da, kurią rengia Rūta Raudys. 

Po koncerto bus vaišės — 
lietuviškas maistas, įskaitant 
cepelinus — ir visas maistas 
nemokamai. Veiks baras (už 
pinigus). 

Sekmadienį, birželio 22 d., 
9 vai. ryto, Lietuvos meninin
kai dalyvaus Mišiose ir giedos 
lietuviškas giesmes. Po Mišių 
— blynų balius su atgaiva — 
viskas nemokamai! Sekmadie
nį vakare, 7 vai.. — jaunimo 
šokiai. 

Kas yra tikrai nuostabu, 
kad šią šventę organizuoja ir 
visas išlaidas apmoka priva
tūs žmonės — Danutė ir Ka
relas Dvorak, ir Loreta ir dr. 
Gabriel Welch. Žmonos lietu
vaitės, abu vyrai — nelietu
viai. Išlaidos yra didelės. Da
nutė ir Karelas jau pasiuntė 
menininkams 10,000 dol. jų 
kelionės išlaidoms apmokėti. 
Tikisi bent dalį pinigų atsiimti 
už parduotus bilietus. Pažy
mėtina, kad Karei Dvorak yra 
čekas, laisvai kalba lietu
viškai ir per žmoną Danutę 
pamilo Lietuvą bei lietuvių 
kultūrą. Pranciškonams už

darius Kultūros židinį, jų 
namuose dažnai būna visuo
menininkų suėjimai, meni
ninkų pagerbimai ir vaišės. 
Jie jau trečią kartą į savo na
mus priima ir globojo „Tris 
tigrus". Ir kiti menininkai, 
kurie svečiuojasi Nevv Yorke, 
beveik visi yra Danutės ir 
Karelo vaišingoje globoje. Šį 
kartą su menininkais atvyks
ta ir dalis jų šeimų — viso 9 
žmonės. Pasirodo, kad me
nininkai šį kartą atvyksta ne 
tik koncertuoti, bet taip pat 
pagerbti Karelą Dvorak jo 
gimtadienio proga. 

Reikia paminėti, kad šį 
renginį globoja ir visokeriopai 
remia Holy Child Jesus kle
bonas kun. Daniel Murphy ir 
parapijos komitetas. Lietuvių 
dienų rengėjai reiškia jiems 
didelę padėką. 

Bilietus į šį renginį patar
tina įsigyti iš anksto, nes bus 
parduodama tik 500 bilietų 
(tiek yra salėje kėdžių). Skam
binti į parapijos kleboniją tel. 
718-847-1860. Bilieto kaina — 
30 dol. — už koncertą, paro
das, pietus ir pusryčius! 

R. K 



Kai atsiranda ko pavalgyti, smagu ir padainuoti. Naujosios Akmenės ..Aušrines" vaikų centro mergaites sutinka 
„Vaikų vartai į mokslą" darbuotojas. R. Venclovienės nuotr. 

1999 m. mirus io fotome
nininko Algirdo Grigaičio iš
raiškingomis nuo t r aukomis . 
Knygelė pateikė ne tik organi
zacijos vienerių metų a tas 
kaitą, bet ir savotiškai įamži
no buvusio nuoši rdaus ben
dradarbio atminimą. 

„Vaiko var ta i į mokslą" 
organizacija įkurta 1998 m. ir 
įregistruota Illinois valstijoje 
(pirm. Birutė Pabedinskienė, 
vicepirmininkė Irena Grigai
tienė), šiuo metu tur i keletą 
skyrių: Clevelande t pirm. 
Stasė Kazlauskienė), Detroite 
(Valentina Rauckienė), New 
Yorke (Danutė Bobelienė), 
Philadelphijoje (Teresė Ge
čienė), VVashingtone, DC (Te
resė Lansbergienė) . Pelno 
nesiekiant i išeivių l ietuvių 
organizacija Lietuvoje globoja 
8 vaikų centrus . W M du sky
rius tur i Vilniuje (veikia prie 
„Carito"), po vieną Marijam
polėje, Naujojoje Akmenėje, 

Obeliuose (Rokiškio raj.), Už
paliuose (Utenos raj.), Ru
mbonyse prie N e m u n o ir iš vi
so globoja per 500 va ikų iš 
n e t v a r k i n g ų še imų. „ V a i k o 
var ta i" j a u yra pa rengę 2 pro
g r a m a s : „Charak te r io ugdy
mo" ir prevencijos p rog ramą 
„Drąsa". 

S u s i r i n k i m u i i ž d i n i n k a s 
Ramojus Vai tys , v i e n i n t e l i s 
š iame susi r inkime a t s tovavęs 
vyriškąją pusę, p r i s t a t ė iždo 
re ikalus . Remiamų va ikų cen
t rų apžvalgą pa t e ikė I r e n a 
Grigai t ienė ir Ri ta Venclovie
nė . Buvo p r i s t a t y t o s n u o 
taikingos „Šypsniuko" kor t e 
lės . Ka lbė t a ap i e būs imą ją 
p rog ramą (sąlyginis v a r d a s 
„Savimonė"), kur ios k ū r i m a s 
prasidės rudenį. 

Susir inkimą vedė Ri tonė 
R u d a i t i e n ė . j a m e d a l y v a v o 
JAV* LB Vidurio Vaka rų apy
gardos p i r m i n i n k ė A u š r e l ė 
S a k a l a i t ė . Popie tė b e n d r a 

minčių draugijoje ir gražioje 
apl inkoje bei gražiu oru 
gimdė p rasmingų pokalbių, 
apie kur iuos - k i t a s pasakoji
mas . 

Audronė V. Škiudaitė 
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Vilniaus Visų Šventųjų parapijos 
socialines programos vaikams ir jų 
šeimoms atmintine. 

„Nunešk, upeli, žąsų vargus"; 
A. Saudargienės „Sigutės": J . 
Augus ta i ty tės Vaičiūnienės 
„Eglė Žalčių karalienė'"; P. 
Orintaitės pjeselių vaidintojų, 
dekoracijų a r žiūrovų nuo
traukų: Juozo Bertulio muzi
kinių pjesių „Jurgut is miško 
karal ius" ir kt. margasapavių 
proginių montažų, scenų nuo
traukų. Kas turi te prašomos 
medžiagos, prašoma skubiai 
siųsti šiuo adresu: Prof. Vin
cas Auryla, Tuskulėnų 25-27, 
2051 Vilnius, Li thuania . In
formacijų teikia S tasė Peter
sonienė tel. 773-847-1693. 

Vy tau to Didžiojo šaul ių 
r inktinė skemadienį. birželio 
22 d., 12 vai., Šaulių namuo
se. 2417 W. 43rd Str . , 
Chicago, ruožia Joninių gegu
žinę. Gros ir dainuos Algi
mantas Barniškis, bus įvai
r a u s mais to , a ts igaivinimo, 
veiks „laimės šulinys". Salė 
vėsinama. Visi kviečiami. 

Cicero lietuvių telkinyje 
birželio 22 d., sekmadienį , 
ruoš iamas Baisiojo birželio 
įvykių paminėjimas. Šv. An
tano bažnyčioje 9 vai. Mišias 
už mūsų tautos kankinius , iš
tremtuosius ir sugrįžusius iš 
Sibiro, kurie kenčia dėl pa
laužtos sveikatos, aukos kun. 
Kęstutis Tr imakas . Tuojau po 
Mišių parapi jos salėje bus 
kun. dr. K. Trimako paskai ta , 
ilgiau sus to jant prie mūsų 
tautos kankinių istorijos. Po 
paskaitos J a n u t ė Casey ir dr. 
P. Vytenis Kisielius paskai
tys lietuvių poetų tam laiko
tarpiui sk i r tas eiles. Pami
nėjimą rengia Cicero LB apy
linkė ir ALTo valdyba. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti, 
savo gausiu dalyvavimu paro
dyti, kad nepamiršome savo 
tautos tragedijos. 

ATKELIAVO DAR VIENAS 
ARCHYVAS 

Neseniai L i tuan is t ikos ty
r imo ir s tudi jų c e n t r o P a 
saulio lietuvių a rchyvas pa
sipildė dar vienu ve r t ingu r in
kiniu . Iš Floridos a tke l i avo 
ilgamečio žurnal is to Alfonso 
Nako, kuris domėjosi įvairio
mis temomis, a rchyvas . Tai 
ne t 28 tomai su s t r a ip sn ių iš
karpomis iš „Draugo", „ N a u 
j ienų", „Keleivio", „ N e p r i 
k lausomos Lie tuvos" , , ,Det-
roit News" ir k t . A. N a k a s 
k ruopšč ia i j a s s u r i n k o i r 
sumetr ikavo. Archyvas malo
n ia i nus t eb ino savo t v a r 
k ingumu ir į spūdinga ap imt i -

PASIPILDĖ 
PERIODIKOS 

ARCHYVO 
KATALOGAS 

V y t a u t a s M i k ū n a s , il
gamet is Vydūno fondo pir
min inkas . L i tuan is t ikos tyr i 
mo ir studijų centro Pasau l io 
lietuvių archyvui (PLA> per
davė įvairios ver t ingos seno
sios ir dabar t inės periodikos, 
pvz.. „Eglutę". „Pelėdą". ,,Li-
tuanus" . įvairių Vokietijoje 
leistų leidinių. Dovanot ie j i 
numer ia i papi ldė PLA Pe
riodikos a rchyvo ka ta logą , 
kur is aukotojų dėka nuola t 
gausėja. Taipgi k re ip i amės į 
visą lietuviškąją v i suomenę -
jeigu tur i te senesnių l a ik raš 
čių, žurnalų a r ki tokių lei
dinių, būsime labai dėkingi , 
jei paaukosi te juos LTSC ir 
t a ip prisidėsite prie l ie tuvy
bės puoselėjimo. 

S k a m b i n t i S k i r m a n t e i 
Miglinienei tel . 773-434-4545 
arba kreiptis į L i tuan is t ikos 
tyr imo ir studijų cen t rą 5600 
S. Claremont Ave.. Chicago, 
IL 60636. 

Vida J a n k a u s k a s , gyv. 
VVoodhaven, NY, užprenume
ravo „Draugą" savo dukrai 
Ginai ir dar a ts iuntė 50 dol. 
auką. Dėkojame V. J a n 
kauskienei — .jeigu daugiau 
mūsų skaitytojvi pasektų jos 

pavyzdžiu, v ien in te l i s dion-
ras t is už Lietuvos ribų ne tik 
s u l a u k t ų 100 metų . bet ir 
daug naujų skaitytojų. O Vi
dai J a n k a u s k a i t e i t a r i a m e : 
sve ik iname . į s i jungus ią i 
. .Draugo" skaitytoju g re tas ! 

mi bei t e m ų įvairumu: 
a t s i sp indi Detroi to lietuvių 
gyvenimas , m e n a s , politinė 
veikla. Gal ima drąsiai sakyti, 
kad s u k a u p t a medžiaga yra . 
iš t isas Detroito lietuvių gy
venimo veidrodis. Bet kuris 
i s to r ikas , įs igi l inęs į šiuos 
archyvus, ga lė tų rašyti Det
roito lietuvių istoriją. 

LTSC dėkoja Alfonsui Na
kui už tokią vertingą dovaną 
ir ska t ina visus lietuvius ne
palikti savo a r savo artimųjų 
darbų, archyvų pelyti rūsiuo
se. Susis ieki te su Lituanis
tikos tyr imo ir studiji centru 
(tel. 773-434-4545 ir mes pa
si rūpins ime, kad jūsų archy
vai būtų pasiekiami ir pri
e inami visiems tyrinėtojams, 
kad jūsų nuopelnai Lietuvai 
ir lietuvybei nebūtų nepelny
tai užmirš t i . Info 

SKELBIMAI 

• F A N T A S T I K A ! TO DAR 
N I E K A D N E B U V O ! Tik 19,9 
cento skambinan t i Lietuvą. 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaič iavimas . Kokybiškiau
s ias ryšys. Kreipkitės vaka
rais l ietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
t a rp tau t in iuose ryšiuose. Tel . 
708 -386-0556 . Naudodami 
DIAL NO\V paslaugas, tuo 
pačiu remia te išeivijos lietu
viška žinia-sklaida. DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su 
Lie tuva bei visu pasauliu! 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2IHH m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sug< 
apskaičiuoti ir o/sakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai Kai kuriose stertyklose 

bus virš |O0 stovyklautojų ii 
V.KIOVIJ, t.ul ieškome tikrai 

pareigingo n organizuoto asmens. 
BcsKtominiteii su kniimu dubų 

JAV kreipkitės j Vidą Strazdienę. 
stovvklos vedeįa vidafneni 

I ei. ')7S-5S2-??«>:. 


