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Siame 
numeryje: 
Kaip išlaikyti sveiką 
širdį; regėjimą 
gerinantys prat imai; 
ar valdanti dauguma 
pakeitė šeimos 
apibrėžimą; kiek yra 
švenčių Lietuvoje, kiek 
Lenkijoje. 

2 psl. 

Ar istorija JAV 
prezidentui atleis už 
melagingus žodžius; 
įžūlus pasisakymas po 
įspūdingos sukakt ies . 

3 psl. 

Amerikos lietuviai 
remia savo gimtuosius 
Musninkus, konkrečiu 
būdu parodydami 
jiems savo meilę. 

4 psl. 

Dariaus ir Girėno 
skrydis pr is imintas 
„Seklyčioje"; po 
septyniasdešimt metų 
Kaunas vėl verkė — 
šįkart j au iš džiaugsmo. 

6 psl. 
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Sportas 
* Maskvoje v y k u s i o a tv i 

rojo Rus i jos d v i r a č i ų treko 
čempionato 4 kilometrų vyrų 
komandų persekiojimo lenkty
nių finale pirmadienį Lietuvos 
rinktinė, kurią sudarė Tomas 
Vaitkus. Raimondas Vilčins
kas. Aivaras Ba ranauskas ir 
Linas Balčiūnas, iškovojo I 
vietą, finale sugebėjusi nugalė
ti Rusijos Sankt Peterburgo ko
mandą. Lietuviai a t s tumą įvei
kė per 4 min. 6.3 sek. ir pageri
no sekmadienį a t rankos varžy
bose pasiektą Lietuvos rekordą. 

* Š e š t a j a m e E u r o p o s 
k u r č i ų j ų l e n g v o s i o s a t l e t i 
k o s čempionate Estijos sostinė
je Taline Lietuvos atstovė La-
risa Voroneckąįa iškovojo auk
so ir bronzos medalius. Ji buvo 
pirma rutulio s tūmimo rungty
je (12 m 25 cm), o trečia — 
disko metimo varžybose (36 m 
16 cm). Čempionate dalyvavo 
19 valstybių sportininkai. 

* L i e t u v o s b ė g i k ė R a s a 
D r a z d a u s k a i t ė Lenkijoje iško
vojo Europos jaunimo (iki 23 
metų) lengvosios atletikos čem
pionato sidabro medalį. 1,500 
m bėgimo rungties finale šešta
dienį 22 metų šiaulietė atbėgo 
antra. 

Nauji gausios 
žinios 

" Teisė jų t a r y b a p a t a r ė 
p r e z i d e n t u i a t l e i s t i s k a n d a 
l inga i p a g a r s ė j u s i u s trijų 
Lietuvos teismų pirmininkus. 

P a r t i j o s r a g i n a Aukš 
č iaus io jo T e i s m o p i r m i n i n 
ką prisiimti a t sakomybe už 
padėtį teismų sistemoje. 

' P a r l a m e n t a r u i n e p a v y 
ko bo Se imo k a n c e l i a r i j o s 
l e id imo atgaivinti čečėnų in-
!i rmto svetainę. 

" K o n s e r v a t o r i ų bei po
l i tka l in ių i r t r e m t i n i ų va
dovai parašais patvir t ino ke
tinimus vienytis. 

10 U ž s i e n i e č i ų reg i s -
tiMcijn* c e n t r o in : imių penk
ta para badauja 

Se imo v a d o v a s p r a d ė j o 
oficialu \>/it;i I span i jo j e . 

Lietuvos ekonomika — sparčiausiai 
auganti Europoje 

Viln ius , liepos 21 d. (Elta) 
— Jtakingas finansų savait
raštis ..The Economist" klausia, 
kurios Europos valstybės eko
nomika praėjusiais metais augo 
sparčiausiai, smarkiai padidino 
eksporto apimtis, turėjo nulinę 
infliaciją, pastovią valiutą, ma
žėjantį nedarbingumą bei ne
didelį biudžeto perteklių? 

Savaitraštis pateikia ir at-
sakvmą: Lietuva. 

Pasak straipsnio, kuriame 
Lietuva vadinama „Baltijos tig
ru", pastaraisiais metais valsty
bė pasiekė geriausių ekono
minių rezultatų iš visų posocia-
listinių valstybių. Lietuvos BVP 
išaugo nuo 4 procentų 2000 me
tais iki 6.7 procento 2002 me
tais. Per pirmąjį šių metų ket
virtį Lietuvos ekonomikos pa
dėtis buvo dar geresnė — BVP. 
palyginti su pernai, išaugo 9.4 

proc. 
Tarptaut inis valiutos fon

das mano, kad Lietuvos BVP 
turėtų išaugti 6 proc. šįmet ir 
tiek pat kitąmet. „The Econo
mist" teigia, kad tokio spartaus 
ir didelio ekonominio augimo 
niekas negalėjo tikėtis, turint 
omeny tai, kad prieš ketverius 
metus rodės, jog, atsikračiusi 
komunizmo, „Lietuva žengia 
tragedijos, o ne triumfo krypti-

Nuo 1998 metų Rusijos alin
ta Lietuvos ekonomika dabar 
jau gali džiaugtis įvykdytų re
formų rezultatais. Dėl buvusių 
stiprių prekybinių ir finansinių 
ryšių su Rusijos ekonomika 
kentėjo visos nepriklausomybę 
atgavusios Baltijos valstybės. 
Lietuvoje reformos vyko lėčiau
siai, ji nukentėjo labiausiai. 

N u k e l t a i 5 psl. 

Kaune nusi le ido Atlanto vandenyną perskridę Lietuvos lakūnai 
K a u n a s , liepos 19 d. (BNS) 

— Du kar tus Atlanto vande
nyną perskridę Kauno aero
klubo lakūnai Viktoras Ramo
nas ir Gintautas Staniulis lie
pos 18 dienos popietę sėkmin
gai nusileido Kaune. 

Kauno Aleksoto aerodrome 
lakūnus pasitiko ir pasveikino 
prezidentas Rolandas Paksas, 
Kauno miesto vadovai, lakūnų 
artimieji. 

Skrydį per Atlantą į JAV ir 
atgal į Kauną 49 metų V. Ra
monas ir 47-erių G. Staniulis 
skyrė prieš 70 metų tragiškai 
pasibaigusio Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno transatlantinio 
skrydžio 70-mečiui paminėti. 

Šeštadienį pasibaigęs skry
dis yra p i rmas is skrydis iš 
Lietuvos per Atlantą ir atgal 
lengvuoju lėktuvu. Ankstes
niais kartais , pagerbiant legen
dinių Lietuvos lakūnų S. Da
riaus ir S. Girėno žygį. nedideli 
lėktuvai keletą kartų perskrido 
Atlantą į vieną pusę — iš JAV į 

Prezidentas Rolandas Paksas pasveikino lakūnus Viktorą Rar 

Lietuvą. 
..Jaučiamės kaip žmonės, 

padarę savo darbą, truputį pa
vargę, tačiau laimingi", Lietu
vos radijui sakė kaunietis lakū
nas V. Ramonas. Jis pažymėjo, 
kad pagrindinė skrydžio per 

Atlantą ir atgal idėja buvo pri
minti žmonėms legendinį S. Da
riaus ir S Girt..o skrydį. Pasak 
V. Ramono, visuose oro uostuo
se, kur teko leistis, jie sulaukda
vo didelio aplinkinių susidomė
jimo. 

Kalbėdamas apie skrydžio 
metu pa t i r tus išgyvenimus, 
lakūnas prisipažino, kad per ke
lionę sunkiaus ia buvo ne 
skristi, o „būti žemėje ir spręsti 
technines problemas". 

N u k e l t a į 5 psl . 

Amerikiečiai 
prausiasi lietuvišku 

mui lu 
Viln ius , liepos 21 d. t BNS1 

— Kauno bendrovė ..Naujoji 
Ringuva". Panevėžyje gami
nanti muilus ir skalbimo prie
mones, rugpjūtį pradeda eks
portuoti produkciją į JAV. pir
madienį rašo dienraštis ..Verslo 
žinios". 

..Amerikiečiai perka jų ša
lyje itin populiarų muilą su 
taukmedžio sviestu. Tai — 
brangiaus ias iki šiol mūsų 
gamintas muilas, jo tonos did
meninė kaina — gerokai dau
giau nei 10.000 litų", sakė 
„Naujosios Rmguvos" generali
nis direktorius Vytautas Meiš-
tas. 

Norima atnaujinti 
senus daugiabučius n a m u s 

Viln ius , liepos 21 d. (BNS; 
— Iki 2020 metų ket inama 
atnaujinti bemaž visus senus 
daugiabučius gyvenamuosius 
namus. Tokį uždavinį iškėlė 
vyriausybė, kuriai Aplinkos mi
nisterija jau pateikė būsto stra
tegijos projektą. 

Specialistai apskaičiavo, jog 
daugiabučių namų atnaujinimo 
pirmaeilėms priemonėms įgy
vendinti reikėtų apie 8-9 mlrd. 
litų. pirmadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". Kasmet vidu
tiniškai tam turėtų būti skiria
ma po 400-500 mln. litų. Visiš
kai atnaujinti daugiabučius na
mus ir sutvarkyti aplinką rei

kėtų apie 27-34 mlrd. litų. 
Pirmiausia tam būtina 

sukurti t inkamą finansavimo 
mechanizmą. Siūloma parengti 
teisės aktus, kurie leistų ap
drausti daugiabučių namų at
naujinimo kreditus. 

..Mėginsime pasinaudoti 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis. Esame suskai
čiavę, kiek artimiausiais metais 
galima būtų gauti pinigų. Ta
čiau pinigai iš ES struktūrinių 
fondų bus skiriami su sąlyga, 
jog dalis lėšų bus skiriama ir iš 
valstybės biudžeto. Dar turėtų 
būti steigiami specialūs fondai 
savivaldybėse N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuva pagal aukso atsargas — 
75-ta pasaulyje 

L o n d o n a s , liepos 21 d. 
(BNS) — Tarptautinės organi
zacijos „World Gold Council" 
duomenimis, Lietuva šio mėne
sio pradžioje turėjo 5.8 tonos 
aukso, kuris, sudarė 2.5 proc. 
valstybės tarptautinių oficia
liųjų atsargų, ir pagal šį rodiklį 
buvo 75-a pasaulyje. 

Latvijos aukso atsargos sie
kia 7.7 tonos (6.8 proc. tarptau
tinių oficialiųjų atsargų), Esti
jos — 0,2 tonos (0,3 proc.) —jos 
užima atitinkamai 66-ą ir 109-ą 
šio sąrašo eilutes. 

Didžiausias aukso atsargas 
pasaulyje yra sukaupusi Ame
rika — 8,135 tonas (57 proc), 
Vokietija - 3,443 tonas (43.2 
proc) , Tarptaut inis valiutos 
fondas — 3,217 tonų, Prancūzi
ja — 3,025 tonas <'55.2 proc), 
Italija - 2,452 tonas (45.8 proc), 
Šveicarija - 1,781 toną (33 
proc) , Nyderlandai - 842.5 

tonos (48.5 proc i, Europos cent
rinis bankas - 766.9 tonos, 
Japonija - 765.1 tonos (1.7 
proc), Kinija — 600 tonų (2.1 
proc). 

Rusija šiame sąraše 14-a — 
387.5 tonos aukso, kur iam 
tenka 7.3 proc. valstybės oficia
liųjų tarptautinių atsargų. 

„World Gold Council" skai
čiavimais, kurie remiasi pačių 
valstybių Tarptautiniam valiu
tos fondui pateiktais duomeni
mis, bendros 114-tos į sąrašą 
įtrauktų valstybių aukso atsar
gos šių metų viduryje sieke 
28,705 tonos ir sudarė 11 proc. 
jų bendrų oficialiųjų tarptauti
nių atsargų. 

„World Gold Council" — 
tarptautine nekomercinė dau
giau nei 30 valstybių aukso pra
monininkų sąjunga, turinti būs
tinę Londone ir atstovybes kai 
kuriose valstybėse. 

Seimo narys Vytautas Šustauskas 
apklaustas byloje dėl spaudimo 

teisėsaugai 
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 

— Atlikdami ikiteisminį tyrimą 
dėl galimo spaudimo teisėsau
gai, prokurorai penktadienio 
vakarą apklausė Seimo narį 
Vytautą Šustauską. 

„V. Šustauskui įtarimai nė
ra pareikšti, ikiteisminis tyri
mas atliekamas toliau, jo veiks
mai bus įvertinti", pirmadienį 
sake Generalinės prokuratūros 
prokuroras Mindaugas Dūda. 

V. Šustauskas, turintis par
lamentaro neliečiamumo sta

tusą, prokuroro teigimu, 
apklaustas kaip liudytojas. 
Baudžiamojon atsakomybėn jis 
gali būti pa t rauktas tik Seimui 
leidus. 

Generalinė prokuratūra ti
ria Valstybės saugumo departa
mento surinktą medžiagą dėl 
V. Šustausko galimo spaudimo 
baudžiamąją bylą dėl narkotikų 
kontrabandos ir padirbtų pini
gų platinimo tiriantiems parei
gūnams. 

Nukel ta \ 5 psl. 

Pasaul io čempionato medaliai — Lietuvos 
krepšininkams 

Vilnius , liepos 21 d. (Eltai treneriai buvo papuošti ąžuolo 
— Pirmadienį į Lietuvą iš lapų vainikais. Sportininkus 
Graikijos sugrįžę pasaulio jau- Vilniaus oro uoste pasitiko 
nių (iki 19 metų) krepšinio čem- sporto vadovai, gausus būrys 
pionato sidabro medalių laimė- giminių ir artimųjų, žiniasklai-
tojai Lietuvos krepšininkai ir jų dos atstovų. 

Sidabro medalių laimėtojams — ąžuolų vainikai. Tomo Bauro<ELTA! 

Kaip žinoma, sekmadienį 
Salonikuose vykusio čempiona
to finale lietuviai 92:126 pra
laimėjo Australijai. Iškovoti pa
saulio pirmenybių medalius iki 
šiol nebuvo pavykę nė vienai 
Lietuvos krepšinio rinktinei. 

„Nėra žodžių. Tai — fan
tastinis rezul ta tas . Didžiuo
jamės jumis", sveikindamas 
krepšininkus, sakė Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tas Vladas Garastas. 

„Šis pasiekimas — stimu
las mūsų šalies vyrų krepšinio 
rinktinei iškovoti Europos čem
pionato medalius ir kelialapį į 
Atėnų olimpines žaidynes", 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Remianlis AFP. Reuters. AP. tnterfa* ITAR TASS SNS 

imu agentOrų pranešimais) 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Buvęs Irako 

prezidentas Saddam Hussein 
yra Irako teritorijoje, mano 
JAV laikinosios administracijos 
vadovas Paul Bremer Sekma
dienį P Bremer televizijos ka
nalui „Fox" pareiškė, kad Sad
dam Hussein, galimas dalykas, 
slapstosi viename rajonų, kur 
dažniausiai puldinėjami JAV 
kareiviai. Irako laikinosios ad
ministracijos vadovas taip pat 
pranešė, jog amerikiečiai sten
giasi patraukti į savo pusę vis 
daugiau taikių gyventojų, kad 
jie „padėtų mums ginkluotuose 
veiksmuose, kuriuos mes ren
giame". Nuo karo Irake pabai
gos gegužės 1 dieną per gink
luotus išpuolius buvo nukauti 
37 Amerikos kareiviai. Iš viso 
nuo karo pradžios žuvo 151 ka
reivis. 

V a š i n g t o n a s . Socialinės 
sąlygos JAV negerėja nuo 1980 

metų, ir naujausiame 163-jų 
pasaulio valstybių socialinės 
plėtros sąraše didžiausiam pa
saulio ūkiui teko toks pats įver
tinimas kaip Lenkijai ir Slovė
nijai. Šiuos įvertinimus moksli
nėje konferencijoje Frankfurte 
pateikęs Pennsvlvania univer
siteto profesorius Richard Es
tes parengė svertinį socialinės 
pažangos indeksą pagal 40 
skirtingų veiksnių ir Jungtinių 
Tautų bei Pasaulio banko duo
menis. Tarp veiksnių, panau
dotų indeksui apskaičiuoti, yra 
sveikatos apsauga, švietimas, 
žmogaus teisių apsauga, visuo
menės dalyvavimas politiniame 
gyvenime, gyventojų skaičiaus 
augimas, moterų statusas, kul
tūr inė įvairovė, „laisvė nuo 
socialinio chaoso", išlaidos ka
riuomenei ir aplinkosauga Są
rašo viršūnėje atsidūrė Danija. 
Švedija. Norvegija ir Suomija, 
kurioms buvo skirtas geriau 
šias socialinės pažangos įverti

nimas. Sąrašą užbaigė Afganis
tanas. Eritrėja, Etiopija ir Sie
ra Leonė. JAV atiteko 27-a vie
ta. „Chroniškas skurdas yra di
džiausias pavojus socialinei 
JAV pažangai". „Daugiau kaip 
33 mln. amerikiečių, iš kurių 
beveik 12 mln. yra vaikai, yra 
skurdžiai", pareiškė profeso
rius. „Priešingai, nei suvokia 
visuomenė, dauguma skurdžių 
JAV vra normalių šeimos ūkių, 
kurių nariai dirba viso darbo 
dieną ir yra baltaodžiai, nariai. 
Jokia kita ekonomiškai pažangi 
valstybe netoleruoja tokio skur
do lygio", pažymi R. Estes. Tarp 
kitų socialinės JAV pažangos 
iššūkių jis mini vangų ūkio au
gimą, nedarbo lygio kilimą, ne
lygų priėjimą prie sveikatos ap
saugos, prastėjantį švietimo ly
gį miestuose. 

Izraelis ir JAV vienbalsiai tvir
tina, kad senas jų priešininkas 
Iranas savo atominės energeti
kos programa dangsto neteisė
tą branduolinių ginklų gamybą. 
Izraelis taip pat nerimauja dėl 
Teherano vykdomos balistinių 
raketų, kurios iš Irano teritori
jos gali pasiekti Izraelį, kūrimo 
programos. Izraelio diplomati
jos vadovas paragino ES imtis 
konkrečių veiksmų ir neleisti 
Iranui stiprinti savo karinės 
galios. 

IRAKAS 

EUROPA 
Briuse l i s . Irano branduo

linė programa kelia grėsmę vi
so pasaulio saugumui, pirma
dieni susitikime su Europos Są
jungos iES) ministrais pareiškė 
Izraelio Užsienio reikalų minis
terijos vadovas Silvan Shalom 

B a g d a d a s . Žmogaus teisių 
gynimo organizacija „Amnesty 
International" sekmadienį ap
kaltino JAV pajėgas „labai rim
tais" žmogaus teisių pažeidi
mais Irake ir išreiškė apgailes
tavimą, kad jai buvo neleista 
susitikti su tūkstančiais kali
nių, kurie, nepateikus kaltini
mų, laikomi „pasibaisėtinomis" 
sąlygomis Pasak „Amnesty In
ternational" atstovės spaudai 
Judita Arena Licea. kai karie 
irakiečiai buvo verčiami net po 
dvi paras stovėti po svilinančia 
saule JAV priklausančiose 

kalinimo stovyklose, kuriose 
nėra tinkamų sanitarinių sąly
gų. Be to, JAV kariai neprane
ša giminaičiams apie suimtus 
jų artimuosius. 

M o s u l a s . JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas Paul 
Wolfowitz paprašė trečiųjų val
stybių nesikišti j Irako vidaus 
reikalus, bet tuo pat metu pa
brėžė, kad pagalba šiai valsty
bei yra sveikintina P Wolfo-
witz kalba per Irako šiaurėje 
esančiame Mosulo mieste vy
kusią spaudos konferenciją bu
vo adresuota valstybėms, ku
rios norėtų daryti įtaką padė
čiai šioje Artimųjų Rytų valsty
bėje ir kurios, Vašingtono nuo
mone, galėjo pasiųsti į ją kovo
tojų, dabar puldinėjančių JAV 
kareivius. Pasak P. Wolfowitz, 
nuvertus Iraką valdžiusį Sad
dam Husseino režimą, kur) 
JAV kaltino gaminus masinio 
naikinimo ginklus ir rėmus te
rorizmą, laimėjo visas regionas 
..Manau, mūsų laimėjimai tu
rės teigiamos įtakos visam re
gionui, o ne tik Irakui Kai kas 
bijo tokios įtakos ir atsigręžė 
prieš mus", sakė JAV gynybos 

sekretoriaus pavaduotojas. 
JAV keletą kartų įspėjo Irako 
kaimynes nesikišti į šios šalies 
vidaus reikalus. 

PIETŲ KORĖJA 
Seulas . Pietų Korėjos pre

zidentas Roh Moohyun panei
gė žiniasklaidos praneš imus 
apie antrą slaptą Šiaurės Ko
rėjos gamyklą, kurioje iš pa
naudoto branduolinio kuro esą 
išskiriamas branduolinių gink
lų gamyboje naudojamas pluto
nis. Roh Moo-hyun kalbėjo apie 
„The New York Times" straips
nį, kuriame, remiantis JAV pa
reigūnais, teigiama, kad Šiau
rės Korėjos pasienyje esančia 
specialia įranga buvo nustaty
ta, jog čia ore padaugėjo „krip-
tono-85" dujų, kurios susidaro 
iš panaudoto branduolinio kuro 
išskiriant plutonį Laikraštis 
priduria, jog didžiausią nerimą 
JAV. Japonijos ir Pietų Korėjos 
pareigūnams kelia šių dujų 
kilmes šaltinis „The New York 
Times" teigimu, atrodo, kad 
šios dujos sklinda ne iš Šiaurės 
Korėjos atominio centro Jongb-
jone, kuris jau seniai stebimas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
BE SVEIKOS ŠIRDIES NĖRA GEROS 

IŠEITIES 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

I. Priežastis. Gyvenime 
širdies arterijų liga dažniau
siai sukeliama suskilimu, tru
kusio ar užsikimšusio priskre-
tulio širdies raumens arterijo
je kraujavimu. Priskretimą 
sudaro po širdies arterijos 
spindžio vidine sienele sus
irinkę nenormalūs riebalai, 
ląstelės ir atlaikos. 

O. Dvejopas ktiniftas pa-
sjgsMfcanat 

A. Kai į širdies raumenį 
kraujo nepritekėjimas esti pra
einantis, ligonis jaučia anginą 
krūtinėje (angina pectoris); jei 
tas kraujo nepritekėjimas 
ilgėliau užsitęsia tada at
siranda širdies t'.uinu nu mir
tis ir surandijim.i- MI >miies 
atakos kliniškų ;• •-in-iškiinu. 
ar bėjo. 

B. Ligoni.* u-uiti 
širdies išsiplėtus . m pa
kankamą JOS Veik',i 't' i kr.iujo 
nepritekėjimo i -mln - K.nrnį 
skilvelį; ligoin> ...Ii n.!urėti 
jokių nusiskund iM;i i<*l kol 
širdis ima nepajėgiai veikti. 

m . Ligos istorija. 
A . g f c , * * M M > ~ yp i^<wHti i» t»«-

pobodis ispaudžiantis-durian-
tis>: vieta: persidavimas: pra
džia, tęstinumas, didiną ir 
lengviną veiksniai. Paciento 
klausiama, ar jam skauda 
krūtinę, ranką, kaklą, žiauną 
ir ar jaučia nepatogumus vi
duriuose: neklausiama vien 
_ar tau neskauda krūtinės?" 

B. Karto atsirandą nege
rumai: kvapo trūkumas, pra
kaito išpylimas, svaigulys, 
apalpimas, pulso pajautimas, 
vemiant ar be jo pykinimas, su 
judėjimu ar giliu alsavimu br-

sirišąs skausmas (pleuritas); 
skausmo kaita, keičiant pa
dėtį (perikardito — skausmas 
blogėja gulint aukštielnikai ir 
lengvėja sėdint, pasidavus 
priekin); kojų sutinimas; pro
tarpiais naktį užeinąs kvapo 
trūkumas. 

C. Širdies hgos priartinto-
j * i 

Yra dvejopi širdies sune
galavimo priartintojai: 

Visiikos septyniariopos 
pneiastys: 

1. Šeimoje turima širdies 
liga — pirmos eilės giminės: 
moteris — prieš 65 m., vyriš
kis — prieš 55 m. 

2. Rūkymas. 
3. Cukraligė. 
4. Hipertenzija. 
5. Riebus kraujas (LDL — 

per 130; HDL mažiau 35). 
6. Vyriška lytis. 
7. Amžius (vyras vyresnis, 

negu 45 m.; moteris per 55 
m.). 

Daliniai širdies priešai yra 
ketveriopi: 

1. Nutukimas. 
2. Sėslumas — darbo ven

gimas. 
3. Įtampa. 
4. Be regulų amžius. 
Gydytojo reikalas: tolimes

nė širdininkui pagalba: apžiū
rėjimas, tyrimai laboratorijo
je, peršvietimas ir kiti. Svar
bu, ką toks pacientas pats turi 
atlikti. 

Tokio širdininko tvarky
mas vaistais. 

A. Sutvarkymas pakeičia
mų širdies ligos priviliotojų: 
rūkymas, nesutvarkyta cukra
ligė, nutukimas, užsisėdėji

mas, įtampa. Su tais nenau
dėliais susitvarkymo nauda 
yra šitokia: nustojus rūkyti 
mirtingumas sumažėja 43 
proc; suliesinimas kraujo 
mirtingumą sumažina 30 
proc, komplikacijas — 42 
proc.; darbas — 20-25 proc.; 
kraujospūdžio sunormavimas 
— 12-21 proc. 

B. Darbo sureguliavimas: 
iki pietų ir tuojau po valgio 
sumažink aktyvumą; įtampos 
sumažinimas irgi gali pasitar
nauti. 

C. Kraujo riebumo sunor
mavimas: 

siekis LDL<100, 
HDL > 45, 
....< 200. 
Be regulų moterys agre

syviai turi liesinti kraują, net 
prieš moteriškų hormonų var
tojimą. 

Gydytojai teiks prieš 
plokštelių sulipimą vaistus 
(ASA ar Plavix — kai pirma
sis nepadeda ar jo nepakelia 
pacientas). 

Dar beta — Blockers 
(Znderal, Lopressar ar Te-
narmin) širdies darbo page
rinimui: prieš virpėjimą, ma
žina deguonio pareikalavimą, 
ilgina gyvenimą po širdies 
atakos. 

O kai pacientas šių nepa
kelia, ar jie neveikia, tai vais
tai Calcium channel blockers 
duodami (Cardene, Adalatce, 
Cardizem...). 

Žodelis Nitroglicerino 
vartotojams 

Nitroglicerino įvairūs 
vaistai (nitratai) lengvina an
ginos skausmą, bet nemažina 
mirtingumo. Jie vartotini pa
cientams, kuriems negalima 
imti beta-blockers, kuriems 
šie nepadeda, ar kurie šių ne
pakenčia, bet kartu su beta-
blockers. 

Yra dvi rūšys nitrogli-
ceridų: trumpo ir ilgo veikimo. 

REGĖJIMĄ GERINANTYS PRATIMAI 
Regėjimo treniruotė — ne 

tik akių raumenų, bet ir vaiz
duotės bei dėmesio sukaupimo 
mankšta. Iš keliolikos prati
mų išrinkome paprasčiausius 
ir veiksmingiausius. Kantriai 
ir sistemingai kasdien karto
jami, jie gali pakoreguoti 
regėjimo defektą net keliomis 
dioptrijomis. 

Apšvietimas 

Jis turi įtakos akies tink
lainės kraujotakai, nuo jo pri
klauso kaklo raumenų padėtis 
— kai apšvietimas geras. 
jiems nereikia įsitempti. Jei 
diena saulėta, akių mankštą 
darykite lauke, apniukusiomis 
dienomis — namuose prie 
bent 150 vatų lempos. Dviejų 
metrų atstumu nuo jos atsis
tokite tiesiai, neįsitempkite. 
Lauke stokite veidu į saulę. 
Giliai įkvėpkite, užsimerkite. 
Kai vokais pajusite malonią 
šilumą, imkite lėtai judinti 
galvą Į abi puses. Įsivaiz
duokite, kad saulė juda 
nriešinga kryptimi nei jūsų 
galva. Po penkių minučių pra
timą baikite. 

Atsipalaidavimo 
pratimas 

Gerina kraujo tekėjimą į 
akis ir ląsteles aplink jas, stip
rina akių raumenis. Geriau
siai šį pratimą daryti iškart po 
apšvietimo mankštos. Prieš 
pradėdama alkūnėmis atsi-
--tvk:!f i --tala arba į ant kelių 
oa-irii ta pagalve. Sėdėkite tie
kta; Užmerktas akis priden-
kite delnais taip. kad pirštai 
nosikrytiaote, ant kaktos. 
I-j-niT. a: kvėpuodama įsivaiz
duokite gilų. aksominį juo
duma Pasistenkite atsipalai
duoti ir apie nieką negalvoti. 
Po dešimties minučių pratimą 

baikite. 

Vaizduotes pratimas 

Jis stiprina akių raume
nis, yra paprastas ir malonus. 
Užsimerkite ir įsivaizduokite 
įvairiausius piešinius, pavyz
džiui, smuiką, gulintį aštuo
netą, sraigę, guminį ratą. Kai 
šiuos piešinius pamatysite 
vaizduotės akimis, nosies ga
liuku pabandykite ore api
brėžti jų kontūrus. Pratimą 
galite daryti kada tik norite, 
tik visuomet jį pakartokite 
septynis kartus. 

Pratimas su lazdelėmis 

Gerina akomodaciją (regė
jimo aštrumą bet kokiu atstu
mu). Daugelio žmonių akys 
regi nelygiagrečiai: viena akis 
mato geriau, kita — prasčiau. 
Šis pratimas priverčia dirbti 
silpnesnę akį. J u m s reikės 
dviejų lazdelių, žalios, maž
daug 50 cm ilgio ir raudonos, 
maždaug 20 cm ilgio. Trum
pesnę paimkite kaire ranka ir 
priartinkite prie veido 15 cm 
atstumu, ilgesnę laikykite 
ištiestoje rankoje. Lazdelės tu
ri vieną kitą dengti. Dabar 
žiūrėkite į tolimesnę, žalią, 
lazdelę, laipsniškai prie jos 
artindama raudoną. Tuomet 
staigiu judesiu vėl ją pri
traukite prie veido ir pratimą 
pradėkite iš pradžių. Dabar 
žiūrėkite į raudoną lazdelę. 
Toliau esančią žalią lazdelę 
matysite dvigubą. Antra prati
mo faze lengvesnė: raudoną 
lazdelę priartinkite prie veido 
ir per ją stebėkite įvairius 
daiktus. 

ŠIUOS akių pratimus 
darykite visada, kai tik norite. 

Vaiva Grigaitienė 
.Malonumas". 

Liepos 8 d. L i e tuvos p r e z i d e n t o ž m o n a L a i m a P a k s i e n e , k a r t u su v a i k ų 
p a m ė g t u p e r s o n a ž u — k l o u n u A r k a d ų ( a k t . A r k a d i j u m V i n o k u r u ) a p l a n k e 
vėž iu s e r g a n č i u s v a i k u s , b e s i g y d a n č i u s R e s p u b l i k i n ė j e V i l n i a u s u n i v e r 
s i t e t i n ė j e v a i k ų l igon inė je , v a i k ų o n k o h e m a t o l o g i n i a m e s k y r i u j e . Š i u o v iz
i tu p r a d e d a m a s L a i m o s g e r ų i n i c i a t y v ų fondo p r o j e k t a s „ K l o u n a s d a k 
t a r a s " , d o v a n o s i a n t i s š y p s e n a s m a ž i e s i e m s l i g o n i u k a m s . 

S a b a l i a u s k o (Elta) n u o t r 

1. Trumpai veikią: Nitro-
glycerin spray (0.4 mg) ar 
SL.NTG 1/150 gram (0,4 mg;; 
1/100 gram (0,6 mg) ar 1/200 
gram (0.3 mg) — ISL kas 5 
minutes x 3 pagal reikalą dėl 
anginos. 

Nitratai imami 5 minutes 
prieš bet kokią veiklą, kuri 
sukelia anginą. Jei skausmas 
nerimsta po trijų dozių, pa
cientas turi būti ištirtas dėl 
galimos širdies atakos (mio
kardo infarkto). Taip pat turi 
būti ištirtas toks pacientas, 
kuriam reikia daugiau dozių 
nitratų, ar kuris nereaguoja į 
tuos vaistus kaip anksčiau jie 
jam padėdavo. 

2. Ilgai veikią: ant odos de
dami Transdermal XTG 0.1, 
0.2, 0.4, 0.6 mg/hr — turi būti 
prašalinti 10-12 valandoms 
kasdien. 

Dar Isosardil tabletės 20-
80 mg triskart per dieną; ar 

Indur bei Ismo. 
3. Žinokime, kad visi nit-

roglicerininiai vaistai 
(nitratai) sunyksta ore, drėg
mėje ir saulėje. Jei po liežuviu 
padėjai nitroglicerino tabletę 
ir nejauti lengvo deginimo ar 
dygčiojimo (tingling) — tai 
mesk lauk —ji jau sugedusi. 

Išvada. Bėkime širdies 
priešams už akių ir jų nepri-
sileiskime prie širdies. Tai 
mūsų svarbiausia veikla, 
2003-ųjų metų sulaukus. Visą 
kitokią širdies apsaugą — jai 
pagalbą suteiks gydytojas. Tik 
netinginiaukime širdies ap
saugoje, kaip iki šioi, nes be 
širdies visi mūsų pokyliai, vi
sos mūsų įsigytos gėrybės yra 
niekis. 

Šaltinis: Michael B. 
VVeinstock, M.D. „The Resid-
ent's Guide to Ambulatory 
Care". 2000. 
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DR. PAUL KNEPPER 
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Tel. 312-337-1285 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

KIEK KAS DIRBA IR ŠVENČIA LENKIJOJE IR LIETUVOJE? 
Europos Sąjungos kandi

datės Čekija, Slovakija, Bul
garija, Slovėnija neatsilieka 
nuo senbuvių ir vidutiniškai 
turi bent 13 švenčių dienų per 
metus. Čekija prieš porą metų 
paskelbė pora naujų valstybės 
švenčių. Lenkija turi tik 10 
šventinių dienų. 

Jau tradicija Lenkijoje ta
pusį ilgą savaitgalį gegužės 
pradžioje galima laikyti savo
tišku istoriniu kompromisu. 
Gegužės 1-ąją lenkai švenčia 
Darbininkų solidarumo šven
tę, kurią paveldėjo iš komunis
tinių laikų, o gegužės 3-ąją 
mini 1791-ųjų metų Konstitu
ciją, kuri laikoma lenkų tautos 
nepriklausomybės simboliu. 
Gegužės 3-ioji lenkams yra net 
svarbesnė nei Valstybės ne
priklausomybės atgavimo die
na — lapkričio 11-oji. Todėl 
pirmąjį savaitgalį ištuštėja 

Konservatoriai mano, kad 
svarstant Piniginės socialinės 
paramos mažas pajamas gau
nančioms šeimoms įstatymą 
teisės aktuose buvo pakeista 
tradicinė ir Lietuvoje įprasta 
šeimos sąvoka. 

Konservatoriai teigia tęsia 
kovą už tradicinių šeimos ver
tybių išsaugojimą. Jų many
mu, keletas Seimui siūlytų 
įstatymų pažeidžia ir graso 
tradicinėms tautos vertybėms. 
Š. m. liepos 1 d. Seime svars
tant Pinigines socialinės pa
ramos mažas pajamas gau
nančioms šeimoms įstatymą, 
konservatoriams užkliuvo tai, 
kaip įstatyme yra apibrėžia
ma šeima. Vienas įstatymo 
straipsnių skelbia, kad šeima 
— tai sutuoktiniai arba kartu 
gyvenantys, bendro ūkio sie
jami nesusituoke asmenys. 
Konservatorių vado Andriaus 
Kubiliaus manymu, toks api-

Lenkijos miestai, neveikia įs
taigos, mokyklos, bankai. Kai 
kuriose įstaigose darbdaviai 
išleidžia visai savaitei darbuo
tojus atostogų. 

Kaip ir Lenkijoje, Baltijos 
šalyse neskubama siūlyti ma
žinti laisvų dienų. Lietuva ža
da paskelbti švente Jonines, 
matyt, nenorėdama atsilikti 
nuo kaimynų latvių ir estų, 
kurie turi viena šventine die
na daugiau nei mes, t.y. 11 
šventinių dienų. 

Lietuvoje šiuo metu yra 
įteisinta iš viso 10 švenčių per 
metus, tai yra: Naujųjų metų 
diena — sausio 1-oji, Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena — 
vasario 16-oji, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo die
na — kovo 11-oji, kelios Ve
lykų dienos, gegužės 1-oji — 
Tarptautine darbo diena, pir
masis gegužės sekmadienis — 

Motinos diena, liepos 6-oji — 
Valstybės, (karaliaus Min
daugo karūnavimo) diena, 
rugpjūčio 15-oji — Žolinė, lap
kričio 1-oji — Visų Šventųjų 
diena ir gruodžio pabaigoje — 
dvi Kalėdų dienos. Šis sąrašas 
praėjusią savaitę pasipildė dar 
viena švente, kuri jau kitąmet 
bus nedarbo diena — Joninė
mis. 

Kaskart kylant idėjoms 
skelbti naujas šventes, kaip ir 
visai neseniai įvykus akcijai 
„Laisvė Joninėms", Finansų 
ministerija primena nuosto
lius, kuriuos patiria šalies biu
džetas ir apskritai šalies eko
nomika nedarbo dienomis. 

Kaip „Laisvosios Europos" 
radijui sakė Finansų ministe
rijos Makroekonomikos sky
riaus vedėjas Ričardas Kas
peravičius: 

— Yra paskaičiuota, kiek 

vidutiniškai per vieną darbo 
dieną sukuriama vidaus pro
dukto, tai 2003-aisiais metais 
vidutiniškai darbo dienai tek
tų apie 211 mln. bendro pro
dukto, ir, turint omeny, kad 
apie trečdali sudaro bendros 
šalies biudžeto pajamos, tai 
būtent trečdalį — 70 mln. — ir 
atitinkamai sudarytu tas nete
kimas. 

Taigi, pasak Finansų mi
nisterijos pareigūno, nedarbo 
skaičius tiesiogiai atsiliepia 
bendrojo vidaus produkto au
gimui. 

— Pavyzdžiui 1997 metais 
buvo daugiau darbo dienų ir 
tais metais BVP augimas buvo 
didesnis negu kad 1996 me
tais. Ir, pavyzdžiui, žinoma, 
kad 2005 metais bus mažiau 
darbo dienų, ir todėl tikėtina, 
kad bendro vidaus augimas 
tais metais bus lėtesnis. — kai-

AR VALDANTI DAUGUMA PAKEITĖ ŠEIMOS APIBRĖŽIMĄ? 
brėžimas leidžia teigti, kad 
svarbiausiu šeimos kriterijumi 
tampa ne santuoka, o gyveni
mas kartu viename būste ir 
bendras ūkio tvarkymas. Kon
servatoriai mano, kad tokia 
įstatymo nuostata leidžia šei
ma pripažinti du kartu gyve
nančius vienos lyties asmenis. 

— Šiuo įstatymu bandoma 
įteisinti visiškai Lietuvai ne
priimtiną nuostatą, kad ap
skritai šeima būtų galima va
dinti bet ką, kas dėl kokių 
nors aplinkybių gyvena kartu: 
ar tai būtų vyras ir moteris, ar 
tai du vyrai, ar tai butų dvi 
moterys, ar tai būtų du vyrai 
ir dvi moterys. Tai šiuo atve
ju, mano įsitikinimu, šeimos 
sąvokos ir šeimos institucijos 
devalvavimas yra daromas la
bai sąmoningai ir. aš manau, 
siekiant labai aiškių tikslų. 
Kitaip sakant, šiandienė Sei
mo dauguma šiuo sprendimu 

apsisprendžia kas bus laikoma 
Lietuvos Respublikoje šeima, 
— kalbėjo A. Kubilius. 

Įstatymą rengęs Algirdas 
Sysas, sako, kad toks įstatymo 
vertinimas yra politinė speku
liacija. A. Sysas „Laisvosios 
Europos" radijui teigė, kad 
socialdemokratai net negalėjo 
pagalvoti, kad įstatyme pa
teiktą šeimos apibrėžimą kon
servatoriai vertins kaip gali
mybę kartu gyvenančius tos 
pačios lyties asmenis pripažin
ti šeima. Parlamentaras užtik
rino, kad socialdemokratai 
nenori keisti tradicinės šei
mos sąvokos. Socialdemokrato 
nuomone. Lietuvoje niekada 
neatsitiks taip. kad du vienos 
lyties asmenys kreiptųsi j vals
tybines institucijas prašydami 
socialines paramos. Kita ver
tus. A. Sysas sutiko, kad. kai 
Lietuva taps ES nare. gali at
sitikti taip. kad šalių, kuriose 

EDMUNDAS VBNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTLj GYDYTOJAS 

4 5 6 0 VV. 103rd. St., 
Oak L a w n . IL 6 0 4 5 3 

bėjo atstovas R. Kasperavičius. 
Pramonininkų konfedera

cijos atstovas Vyriausybėje Al
gis Gabšys sakė, šventes verti
nąs dvejopai. Jų turi būti. nes 
jos pakelia nuotaiką ir darbo 
ūpą. Kita vertus, jei švenčių 
per daug, iš tiesų tuomet jau 
skaičiuojami dideli nuostoliai. 
Gabšio įsitikinimu. Lietuvoje 
šiuo metu švenčių iš tiesų yra 
per daug: 

— Dėi to. kad mums reikia 
dar dirbt, kadangi mūsų šalis 
dar yra gerokai atsilikusi nuo 
išsivysčiusių Europos valsty
bių, o ne švęst. 

Tačiau, nepaisant visų 
ekonominių skaičiavimų, ro
dančių švenčių nešamus pini
ginius nuostolius šalies ekono
mikai, švenčių sąrašas kurj 
laiką tik ilgėja. 

Laisvosios Europos 
radijas 

leidžiamos vienos lyties as
menų santuokos, piliečiai ga
lės kreiptis į kurios nors savi
valdybės socialines institucijas 
prašydami paramos. A. Sysas 
sako labiausiai pykstąs ant 
konservatorių už tai, kad jie 
visą įstatymo svarstymo laiką, 
daugiau kaip metus, nematė 
šios problemos, o per įstatymo 
priėmimą sukėlė skandalą. 

Teisininkų kontoros ..Ju
revičius. Balčiūnas ir partne
riai" advokatas Vytautas Mi-
zaras mano, kad šeimos sąvo
ka nera teisės dalykas, o įsta
tyme pateiktas apibrėžimas 
turi prasmės tik šio įstatymo 
kontekste, todėl negali būti 
panaudotas norint įteisinti ar 
pagrįsti, tarkime, dviejų vie
nos lyties asmenų santuoką. 
Advokato teigimu. Civilinis 
kodeksas aiškiai numato, kad 
tiek santuoka, tiek partnerys
te įjali būti sudaryta tik tarp 

skirtingos lyties asmenų. 
Socialdemokrate Giedre 

Purvaneckiene taip pat sutin
ka, kad šeimos sąvoka susi
klosto visuomenėje, o nėra 
sukuriama įstatymuose: 

— Daugelyje šalių šeima 
nėra apibrėžta Įstatymuose. 
Jinai apibrėžiama įvairiose 
koncepcijose, sociologiniuose 
ar filosofiniuose darbuose. 
Šeima maždaug suprantama 
kaip žmonių mikrobendrija. 
susijusi tarp savęs giminys
tės ar emociniais saitais ir įsi
tvirtinusi įstatymais arba 
pripažinta tvarka. Tai todėl to
kio vieningo apibrėžimo prak
tiškai ir negali būti. 

Konservatoriai žada šį 
įstatymą apskųsti Konsti
tuciniame teisme bei prašo 
prezidentą vetuoti įstatymą. 

Sigitas Babilius 
LER 

mailto:administracija@draugas.org
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Laiškai iš Lietuvos 

III. ĮŽŪLUS ŽODIS PO 
ĮSPŪDINGOS SUKAKTIES 

PROF. HABIL. DR. ROMUALDAS GRIGAS 

Atšventėme Mindaugo ka
rūnavimo 750-asias metines. 
Mūsų tautinį orumą palai
kančią, skatinančią sukaktį. 
Suprantu, tokiomis progomis 
derėtų (ir patogiau būtų) kal
bėti tik teigiamai. Apie įgytus 
ar išsikovotus tautos ir valsty
bes privalumus. Jų tikrai esa
ma. Derėtų ieškoti tautinę lie
tuvių vienybę ir orumą palai
kančios papildomos medžia
gos. Bet aš lieku ištikimas 
savo profesiniam pašaukimui. 
Esu sociologas ir mano pagrin
dine, pirmoji pareiga yra diag
nozuoti socialinius susirgi
mus, nustatinėti tautą ir jo 
valstybę apnikusias ligas. Ma
nau, kad šitoks kalbėjimu bū
das yra taip pat pakankamai 
veiksmingas. prisidedantis 
prie mūsų. kaip !.uitais, gyvy
bingumo skatim:iH< 

Regis, dar t...p m-«rtiai 
daugelis iš mu.-u .iiut/i.n .^te
bėjome prezidentu rinkimų 
batalijas. Įsizim<J»IHC i pre
tendentų veidus, j jų asmeny
bes. Su viltimis ieškojome 
naujų. nepabodusių. nuo 
„ūkiškumo" ir rutinos pakylė
tų akcentų. Laukėme naujų 
prasmių ir idėjų, atitinkančių 
lietuvių tautos būvį ir nūdie
nos pasaulį. Ne tą pasaulį, 
apie kurį iki koktumo kasdien 
kalbėjo mūsų derybininkai ir 

• skancfavo žiniasklaida. Apie 
kitą. kitų prasmių ir reikšmių 
pasaulį, jokiu būdu nesuve
damą į laisvą migraciją, išpli
tusi skurdą. į mokesčių ar 
pensijų politiką, arba kad ir j 
nelemtąją Mažeikių „Wil-
liams" istoriją... 

Ką reiškia lietuvių tautai, 
jos išlikimui vis labiau įsisiau-
tėjanti stichija, kuri vadinama 
globalizacija? Kaip atrodysime 
mes, lietuviai, su savo valsty
be susivienijusioje Europoje'? 
Kaip puoselėjantys savo tau
tinį veidą, orūs? O gal taip ir 
liksime neatsikratę. soviet
mečiu tik stipriau suvešėjusio. 
kumečio sindromo? Tebene-
šini iš vidaus trūnijančia, mus 
kaip tautą naikinančia, visuo
menės irvalstvbės konstrukci-
j * 

Ką reiškia vien 2001-ųjų 
metų rugsėjo 11-osios tragedi
ja? Ją ir Irako karą pagim
džiusios gilumines priežastys? 

Apie ką tada nekalbėjo 
pretendentai į valstybės vado
vo postą? Ir apie ką nelinkę 
kalbėti ne tik dabartiniai vals
tybės vadovai, bet ir vos ne ab
soliuti dauguma mūsų dabar
tinių, valdžią įtakojančių poli
tikų? Drįstu pratęsti aną po
kalbį ir čia paklausti vėlgi 

keletą pačių reikšmingiausių 
klausimų. Ir pradėsiu bene 
nuo skaudžiausio — nuo de
mografinės situacijos. 

Paskutinio gyventojų su
rašymo duomenimis 1-rių me
tų kūdikių Lietuvoje buvo 32.8 
tūkstančio; tuo tarpu 39-rių 
metų, t.y. suaugusiųjų — 58,2 
tūkst. žmonių! Gimstamumas 
Lietuvoje tebemažėja! Viduti
niškai vienai šeimai tenka tik 
po 1,1-1.2 vaikelio. Normaliai 
tautos reprodukcijai reikėtų 
dvigubai daugiau: po 2,1-2,2 
statistinio vaikelio. Pirmasis 
skaičius yra nepatikimas dar 
ir tąja prasme, kad į jį ..nepa
tenka" trečdalis jaunų žmonių 
iki 35 metų), aplamai ven

giančių gyventi šeimomis. O 
jeigu prisiminsime dar ir tuos 
25.000 emigravusiųjų (ir ne 
mažesnį skaičių pasiruošu-
siųjų pirmai progai pasitai
kius emigruoti)? Didžia dalimi 
tai jauni, energingiausi žmo
nės. Taigi, susumavę galime 
nesunkiai patikėti kai kurių 
demografų ..juodosiomis" prog
nozėmis, kad mūsų. t.y lietu
vių (neatmetant ir kitų Lietu
voje gyvenančių autochtonų', 
skaičius 2050 metais* nebe
sieks ir 1,5 mln. 

Tuo tenorėjau pasakyti, 
kad valstybė, net esant tokiai 
situacijai, iki šiol neturi de
mografines politikos. Žinoma. 
šalis neliks tuščia — ją įsisa
vins' kiti. ateiviai... 

Visi mes, amžiumi vyres
nieji, stebime jaunimo elgseną 
ir visi. atrodo, sutariame: jų 
vertybių pasaulis, jų pasau
lėžiūra daugeiiu atvejų yra 
keista ir kelianti nerimą. Gal 
tai vien pagyvenusiųjų. į Ana
pilį nueinančiųjų murmėji
mas? Bet kodėl mes matome 
visais kanalais, net vidurines 
mokyklos klasių pasirodymuo
se brutaliai tvinkstančią kul
tūrinio nihilizmo ir seksuali
nio bravūravimo bangą0 Kodėl 
taip įžūliai elgiasi, nieko pras-
mingesnio bręstančiam jau
nimui neduodanti, televizija 
ar vadinamoji estrada? Kodei. 
tarkim, tėvynės, jos istorijos 
idėja, pačios valstybės idėja, 
tapo vos ne iki patyčių nuver
tinta'' 

Kai aš girdžiu sakant, kad 
jaunimas į Vakarus emigruoja 
dėl ekonominės padėties, aš 
tuo tikiu tik iš dalies. Dirbu su 
jaunimu ir gerai žinau jų nuo
taikas: nei jų ugdytojai, nei 
pati dabartinė ugdymo siste
ma, nei politikai jiems, kaip ir 
sovietiniais metais, neskiepija 
dvasines tėvynės suvokimo — 
apsiriboja vien geografines 

tėvynės samprata. Lietuvos 
mokyklose, kaip ir sovieti
niais metais, tautinės, nacio
nalinės savivokos ugdymui 
skiriamas menkutis dėmesys. 
Na. o ir plačiai propaguoja
mas pilietinis ugdymas yra 
grindžiamas ne praktiniais 
veiksmais, bet suvedamas į 
dabartinius pamokymus, savo 
esme, yra formalus, pedago
giškai biurokratizuotas. Pa
saulio piliečiu būti galima. Ir 
reikia. Bet su sąlyga, kad pir
miausia privalu būti savo 
šalies, savo dvasinės tėvynės 
ir tautinės, nacionalinės ben
druomenės nariu. Priešingu 
atveju papildysi tik paprastų, 
tik į savinaudą pasinešusių, 
bastūnų minias, kurių ir taip 
pasaulis yra sklidinas. 

Lietuvių tauta praranda 
savo jaunimą. Ir fizine, ir dva
sine prasme. 

Kiekvienos demokratinės 
valstybės ir pilietinės visuo
menės pagrindas — vidurinio
ji klasė. Paanalizuokime pas
kutiniųjų metų priimtus įsta
tymus ir pamatysime, kad jie 
buvo palankesni stambiajam 
kapitalui. Specialistų teigi
mu, viduriniosios klasės lygi
namasis svoris per pastaruo
sius 5 metus mūsų visuome
nėje .susitraukė" nuo 35 proc. 
iki 15-17 proc! Už tai labai 
sparčiai augo gerai apmoka
mos valdininkijos klasė — de
ja, ir įžūlumo, ir korumpuotu-
mo nebeslepiami klasė. Tą iš 
patirties žinome vos ne kiek
vienas. 

Kaimas „žemiau pilvo'' bu
vo smūgiuotas iškart po ne
priklausomybės atkūrimo, 
įsiaudrinus ir pavadinus nie
kuo dėtus kaimo žmones kol-
chozninkais... Didžioji jų dalis 
neatsigauna. Ir jau niekada 
nebeatsigaus. Turės išmirti, 
praradę tikėjimą savo tėvyne 
ir ateitimi. O dalis — ir ga
lutinai socialiai degradavę... 
Atrodytų lyg kažkam toks 
sprendimas, smūgiuojantis 
savarankiško gyvenimo įgū
džius praradusį, bet visais 
laikais lietuvybę saugojusį 
kaimą, labai rūpėjo. Panašiai 
kaip ir jaunimo nutautinimas 
ir jo emigracija. Suardžius so
vietinę kaimo socialinę orga
nizaciją, nebuvo pasirūpinta 
bent kiek efektyvesne jos 
rekonstrukcija. Kad ir sklypi-
nii.kų kooperavimu. Kad ir 
bendruomeniniais santykiais, 
kaimo vadovais. Negaluojan
tis kaimas su savo sudarkyta 
kultūra yra paliktas ryti mo: 

nopolijoms ir dvasiniam nu
nykimui. 

Tik vienas iš anų preten
dentų į prezidentus išdrįso 
užsiminti apie tai, kas sudaro 
demokratijos pagrindą — pa
sisakė už vietines bendruo
menes, už piliečių saviorgani-
zaciją ir jų gyvenimą. (Bet ir 
tas labai greitai pritilo...). Ir 
Vakarų praktika rodo. ir 
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Danutė Bindokienė 

Ar istorija tikrai jam 
atleis? 

Susi t ik ime Kauno merijoje su miesto meru Arvydu Garbaravičium aptar
ti Cleveland. OH. ir Kauno bendradarbiavimą, skat inant verslo ryšius. Iš 
kaires: A. Garbaravičius. LR garbes konsule Cleveland. OH. Ingrida 
Bubliene ir Linas Klimavičius. 

pasaulinio garso mąstytojai 
tvirtina, kad tai vos ne vienin
telis kelias, kuriuo einant, 
įmanoma tramdyti ne tik par
tijų politinį bei vadybinį neį
galumą, ne tik jų ir biurokra
tinių struktūrų, o taip pat 
finansinio kapitalo bendrą 
tarpusavio suokalbiškumą. 
Tai ir būdas, padedantis pasi
priešinti kultūros, ypač dva
sinio jos komponento, nuos
mukiui, visais kanalais agre
syviai slenkančiam materi
aliniam ir juslinių poreikių 
suabsoliutinimui. Vietos gy
ventojų bendruomeninis suta
rimas, jų'gyvenimo kultūrinis 
aktyvinimas, tai ir kelias, 
įgalinantis saugoti tos teritori
jos istorinę atmintį, širdies 
šiluma gaivinamą žmogiškųjų 
santykių ir apskritai — 
kultūros tęstinumą. 

Tačiate kaip Lietuvoje at
sirasti , įsitvirtinti pilietinei 
visuomenei, jei lietuvis, ke
liasdešimt metų gyvenęs sant
varkoje, kur viskas buvo nu
rodoma ir normuota, neturi 
įgūdžių fBr net noro sava
noriškai burtis į krūvą pilie
tiniam veiksmui? Ar gali tie 
įgūdžiai atsirasti, jeigu mūsų 
vidurinėse ir aukštosiose mo
kyklose nėra jokių, bent kiek 
ženklesnį, masiškesnį gyvy
bingumą rodančių, jaunimo 
organizacijų? Tarsi kokia pa
mokėlė liko atgrasumas, apa
tiškumas, abejingumas tam. 
kas primena organizaciją ir 
organizavimąsi. 

Galima įtarti, kad šitaip 
patogiau ne tik valdžios struk
tūroms, bet ir mūsų žinia-
sklaidai, su negęstančiu entu
ziazmu tebemaitinančiai mus 
nusikalstamo pasaulio įvy
kiais ir politikų buduarų apra
šymais. 

Su vietinių bendruomenių 
ir piliečių saviorganizacija 
pačiu glaudžiausiu būdu yra 
susijusi ir savivalda. Deja. ji 
Lietuvoje iki šiol taip ir ne

įgauna (o iš dalies jai ir neduo
dama! ) europinio kvėpavimo. 
Ji siurbiama dar ir įsigalėju
sios korupcijos. . 

Jeigu jau prašnekome apie 
korupciją, tai savikritiškai 
turime prisipažinti, kad mes. 
lietuviai Lietuvoje, iš Europos 
tautų bene „taikiausiai" sugy
vename su šiuo reiškiniu. Taip 
bent rodo Europos palygina
mieji sociologiniai tyrimai, at
likti vos prieš porą metų. 
Dauguma lietuvių, norėdami, 
kad jų klausimas valdžios 
įstaigose būtų sprendžiamas, 
patys linkę valdininkui pasiū
lyti kyšį. 

Nesinorėtų minėti bene 
skaudžiausios temos: dorovi
nės kultūros. Nesinorėtų... 
Bet kasdien mūsų žiniasklai
da skalambnna: kaime nužu
dė senukus: priemiestyje nuo
gos, išprievartautos ir negyvos 
moterys, šiukšlių talpintuve 
aptiktas ką tik gimusio kū
dikėlio lavonėlis; žemėtvar
kininkai gražiausiuose gam
tos kampeliuose „pasidarė"' po 
keliolika, po keliasdešimt pri
vačių sklypų... Šalia Londono, 
lietuvių sodyboje, lietuviškoji 
mafija oeiliais tarp savęs 
suvedi,, .jo sąskaitas. 

Bet apie visų tų reiškinių 
gilumines priežastis mūsų po
litikai ir valstybės vyrai 
bevelija nekalbėti. 

O dabar, mieli skaitytojai, 
nuspręskite patys: ar visa tai. 
apie ką kalbu, neiliustruoja 
anksčiau išsakyto mano teigi
nio apie valstybės ir tautos 
atskirti? Apie tai. kad Lietu
voje ši tradicija ne tik turi 
savo istorines šaknis, bet šian
dien, įsilieji:* į demokratinį 
pasaulį, ne ..nemano" pasi
traukti. Ir kad ją aiškinti so
vietiniu ar socialistiniu paliki
mu, toli gražu, nepakanka. 
Švelniai tariant, tai būtų ne-
vis'a. nuo objektyvesnės tiesos 
į nuošalę pastūmėta analizė. 

! 

JAV prez. George W. Bush 
pastarosiomis dienomis stip
riai puolamas už sausio mė
nesį savo kalboje į tautą pa
sakytus žodžius, kad Irakas 
Afrikoje ieško pirkti uranijaus 
savo branduolinių ginklų 
gamybai. Iš tų 16 žodžių, ku
rie skambėjo maždaug taip: 
..Britų vyriausybe sužinojo, 
kad Saddam Hussein neseniai 
mėgino 'iš Afrikos nusipirkti 
nemažus kiekius uranijaus", 
opozicija tikisi daug naudos. 

Dabar jau žinoma, kad tas 
sakinys iš prezidento kalbos 
turėjo būti išbrauktas, nes iš 
esmės jau gerokai anksčiau 
paaiškėjo, kad dokumentai, 
liudijantys šią „uranijaus pre
kybą", buvo padirbti. Tačiau 
prezidentas jais labai veiks
mingai pasinaudojo, įtikinė
damas tautą, kad Hussein tik
rai pasiruošęs gaminti bran
duolinius (be abejo, ir biolo
ginius, ir cheminius) ginklus, 
todėl reikia nedelsiant jį iš 
Bagdado pašalinti. 

JAV Centrine žvalgyba 
(Central Inteligence Agency — 
CIA), ypač jos direktorius 
George Tenet, .už klaidą iš 
dalies prisiėmė kaltę, bet kol 
kas visas reikalas — kas 
kaltas, kas ką padarė ar ko 
nepadarė, bet turėjo padaryti, 
taip supainiotas, kaip siūlų 
kamuolys, pakliuvęs į kelių 
žaidžiančių kačiukų nagučius. 

Lietuviška patarle teigia, 
kad „žodis žvirbliu išskrenda, 
o jaučiu sugrįžta". Šiuo atveju 
prez. George W. Bush žodžiai 
jau sugrįžo visa jaučių kai
menę ir kaišioja pagalius j ra
tus, kuriais jis pasirengęs va«. 
žiuoti į antrąją kadenciją Bal
tuosiuose rūmuose. Kadangi į 
prezidento vietą taip pat tai
kosi keli demokratų kandida
tai, galima tvirtinti, kad tas 
prez. Bush išsireiškimas ne
bus užmirštas. 

Žinoma, jeigu karas Irake 
būtų greitai ir sėkmingai pasi
baigęs, jeigu būtų įrodyta, kad 
Hussein galutinai „sutvarky
tas" ir irakiečiams nebėra ko 
bijoti; jeigu tikrai būtų rasta 
draudžiamųjų ginklų, prezi
dento žodžiai jau nebeturėtų 
reikšmės. Deja, šiandien jie 
dar nepadėti į užmaršties 
skrynią ir kaskart, kai pra
nešama, kad Irake žuvo dar 
vienas amerikietis karys, abe
jonės dė'l karo reikalingumo 
įgauna naujos gyvybės. 

Nepaslaptis. kad Vašing
tonas „apsiskaičiavo", tikėda
mas greito laimėjimo, o po to 
— visiškos demokratijos įsi
tvirtinimo Irake. Juk po Ant
rojo pasaulinio karo ir Vokie

tija, ir Japonija tapo sėkmin
gomis demokratiškomis vals
tybėmis, tai kodėl ne Irakas? 

Ar JAV prezidentas, kal
bėdamas apie uranijaus pirki
mą Afrikoje, tikrai nežinojo, 
kad tai netiesa? O galbūt, 
siekdamas atrasti kiek galima 
daugiau argumentų pradėti 
karą su Iraku, jais pasinaudo
jo? Juk ir šiandien George \V. 
Bush tebetvirtina neklydęs: 
Hussein buvo pavojingas dik
tatorius ir jį būtinai reikėjo 
pašalinti. Be to. primena, kad 
tai nebuvo Amerikos žvalgy
bos, o britų pateiktas faktas, 
kuriuo netikėti nebuvo pa
grindo. Taigi, jis pasinaudojo 
savo artimiausių••'dažnai ir 
vienintelių) ir patikimiausių 
sąjungininkų žvalgybos žinio
mis... 

Praėjusios savaitės ketvir
tadienį į Baltuosius rūmus 
trumpai „užsuko" Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair. Jis pasakė kalbą ir 
Atstovų rūmuose, kur buvo 
taip šiltai sutiktas', kad net 
išsitarė — Amerikoje jis popu
liaresnis negu savo namuose... 
Ir ne be reikaJo: Britanijos 
Parlamente premjeras yra 
aštriai puolamas, vadinamas 
ne tik melagiu, bet ir „Ame
rikos padlaižiu"... 

Kalbėdami drauge spau
dos konferencijoje, prez. Bush 
ir prera. Blair tvirtai rėme 
vienas, kito sprendimus ir iš
reiškė-dėkingumą už nesvy
ruojantį lojalumą, Blair prez. 
Bush vadino sumaniu, ryžtin
gu, ne vien JAV. bet viso de
mokratinio pasau+ro vadovu, 
prižadėdamas nuolatine para
mą visiems Vašingtono užmo
jams. „Mes tikime, kad ilgai
niui terorizmas sudarys sąjun
gą su masinio naikinimo gink
lais. Jeigu tas mūsų įsitikini
mas yra klaidingas., tai visgi 
sunaikinome pavojų, kuris 
atsakingas už nesuskaitomas 
žudynes ir kančias. Esu įsiti
kinęs, kad istorija mums at
leis, — tvirtino Tony Blair. — 
Jeigu būtume nieko nedaro, 
istorija ilgainiui būtų mus 
pasmerkusi". 

Ar prez. Bush sąmoningai 
savo kalboje į tautą sake ne
tiesą, dar bus daug diskutuo
jama ir pabirs daug kaltinimų. 
ypač iš demokratų, nes tai 
naudinga būsimai rinkiminei 
kampanijai. Viena aišku: Ira
ko gyventojai visgi bus lai
mingesni, juo nusikratę. Jeigu 
didžiosios pasaulio tautos ne
toleruos diktatorių, kaip to
leravo po Anrojo pasaulinio 
karo. mūsų planeta bus daug 
saugesne ir ramesne. 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

„Ilgokai, matyt, laukei. 
kad visas toks sudrengtas". — 
pagalvoju ir teiraujuosi, kaip
gi sekasi jam krimsti studento 
duonelę, ar nenusivylė pasi
rinkęs tokią specialybę. Jis 
greitakalbe beria pusiau 
anekdotiškus pasakojimus 
apie būsimuosius medikus, 
pasakoja, kiek daug jie turi 
mokytis, tiesiog kalte kalti, 
kaip nebelieka laiko niekam 
kitam, net merginoms. — vien 
tik mokslas, mokslas, moks
las... Aš. žinoma, suabejojau 
tokia studentiška dienotvarke 
(lyg pati nebūčiau buvusi stu
dente!), bet jis tvirtina, kad 
mokymo medžiagos tikrai 
daug ir nori nenori turi su tuo 
susitaikyti. 

— O politika mums visai 
neberūpi, — staigus, nelauk
tas posūkis mūsų šnekoje. — 

tiesiog neturiu nei laiko, nei 
noro šitiems vaikiškiems žai
dimams. Pagaliau supratau, 
kad svarbiausia mano gyveni
me — medicina. 

„Rūpi tau ta politika, dar 
teberūpi... — liūdnai galvoju. 
— Štai ir dabar neklausiamas 
užsiminei. Norėjai mane nu
raminti9 Ne vien tiktai. Su
prantu tai kaip tylų primini
mą neprasitarti kam nors ne
reikalingo žodžio. Būk ramus 
— ko jau ko, bet liežuvį laikyti 
už dantų gyvenimas išmokė". 

Ties kažkuria šonine gat
vele mes atsisveikiname, jis 
suka į ją. neriasi į rudens dar
ganą, į rūką. ir aš dar neži-
nau. kad matau jį gyvą pasku
tinį kartą... 

Parvežė Alvydą iš Kauno 
po kelerių metų. Karste. Jau 
buvo vedos. Žmona studento 

gyveno pas savo tėvus Šiau
liuose, augino pusės metų 
dukrelę Simoną. Jis pats — be 
penkių minučių gydytojas — 
buvo baigęs medicinos moks
lus, gavęs paskyrimą interna
tūrai ir darbui į Rietavą, taigi 
pasiekęs didįjį savo gyvenimo 
tikslą. Žmonos brolis rado jį 
nusižudžiusi bendrabučio 
kambarėlyje. Prieš mirtį dar 
buvo parvažiavęs namo. vie
šojo kelias dienas. Buvo ne
kalbus, nekėlė kojos iš namų. 
sodojo kambaryje ir skaitė 
knygą. Po to — kelioms die
noms į Šiaulius, pas žmoną ir 
dukrele. Tylus ir graudus atsi
sveikinimas su pačiais myli
miausiais, tarsi atselinančios 
mirties nuojauta. Kodėl taip 
atsitiko? Niekas nieko tikro 
nežino (g gal nenori žinoti?). 
todėl versijos pačios įvairiau
sios: ne tokią žmoną gavęs, ko
kios norėjęs, paskyrimas ne 
ton. kur pageidavęs, pinigų 
stygius, šizofrenija, slapta ne
santuokine meile — ir taip 
toliau, ir taip be galo. Alvydo 

brolis ir jo šeima primygtinai 
įtikinėja, kad dėl visko kalta 
motina — sūnumi nesirūpino, 
badu marino... Visa tai. žino
ma, netikra, per daug gerai 
pažinau Alvydą ir jo mamą, 
kad galėčiau tuo patikėti. 
Klausimas "kodėl0" 
pasilieka atviras. 

Atsakymas ateina po gero 
pusmečio. Vieną savaitgalį, 
grįžusi iš miesto su laikraš
čiais, atsiverčiu „Tiesą",ir akis 
užkliūva už trumpos žinutes: 
už antitarybinę veiklą suimtas 
Kauno medicinos instituto ūk
vedys, buvęs politinis kalinys 
Selelionis. vyksta tardymas 
Tai štai kur tikroji tavo mir
ties priežastis. Alvydai'.. Dė
de, matyt, no tik padėjo tau 
įstoti į institutą, globojo tave 
studijų metais, be! ir paakino 
kitokiai veiklai. Tą veiklą tu 
tikriausiai laikei svarbesne 
negu medicinos studijos, tokia 
svarbia, kad galėjai atiduoti 
jai ne tik dalį savo laiko i šitaip 
branginto!!, jaunatviškų jogu. 
bet ir savo vos prasidėjusį 

gyvenimą. Netikiu tiktai tavo 
savižudybe. Tokie stiprūs žmo
nes kaip tu nesižudo. Juos nu
žudo kiti. Ko nepasakei jiems, 
tiems kitiems. Alvydai? Ką jie 
norėjo iš tavęs išgauti0 ( ver
čiau nusikask liežuvį!!." Dieve, 
kaip reikia būti atsargiai su 
žodžiais'!. O gal pasijuto labai 
silpni prieš tave, bejėgiai, kad 
ryžosi taip žiauriai nubausti? 
Ir bausmes braižas pažįsta
mas — baudžia vos ne pačią 
šviesiausią žmogaus gyvenimo 
valandą, kai svajonių įgyven
dinimas čia pat. rodos, ranka 
pasiekiamas. Taip kažkada 
buvo nubaustas ir mano ben
drakursis, gabus pradedanty
sis poetas Simas Reoiunas. Jį 
areštavo tą naktį, kai mašinos 
ūždamos spausdino „Komjau
nimo tiesą", kurioje ištisas 
puslapis i ar ne per daug pra
dedančiam?) buvo skirtas jo 
kūrybai. Kažkas pasirūpino. 
kad ryta. atėję \ paskaitas, ant 
kiekvieno (!) suolo rastume po 
laikraščio numeri. Mes tyliai 
skai tėme eilėraščius, žinoda

mi, kad jų autorius jau tardo
mas saugumo rūsiuose, ir 
stengėmės suvokti — kodėl 
spausdinimas sutapo su areš
tu? Simas išliko gyvas, tik už
mušė jame poetą, nors gabaus 
poezijos vertėjo vis do! to ne
įstengė nužudyti... Deja. tavęs, 
Alvydai, šiandien jau nebėra. 
Nebėra nei kaip gydytojo, nei 
kaip žmogaus... 

Praėjus kuriam laikui — 
70-ųjų metų laidos abiturientų 
susitikimas. Iš pobūvio namo 
mane parveža Alvydo brolis. 
Besibaigiančios vasaros kva
pai ir spalvos, pro medžių guo
tą švyti danguje pasiliojęs gęs
tančios dienos auksas... Aš ne
skubu j namus, ir mes abu ty
lėdami ilgai sėdime mašinoje. 
Žinau, galvojame apie tą pati 
— apie Alvydą... 

— Ta žinute „Tiesoje"... 
Manau tie įvykiai ir leme Al
vydo mirt]. — pirmoji nu-
traukdama tylą. lyg klausiu, 
lyg tvirtinu aš. 

Jis ilgai neatsako ir. kai 
pagaliau prabyla, atrodo, kal

ba visai apie ką kita: 
— Mama. be maisto, kiek

vieną mėnesį įdėdavo jam šim
tą rublių. 

Taigi jis atsiima ankstes
nius savo kaltinimus motinai 
(kas verte juos prasimanyti?) 
ir kartu tai atsakymas..tegu ir 
netiesioginis, i mano klausi
mą. 

Vėl ilgai sėdime tylėdami. 
Kartais tyla pasako dau

giau negu žodžiai. 
Tai ir viskas, ką norėjau 

papasakoti apie savo auklėti
nius. Plykstelėjo kažkada 
Kauno padangoje liepsna, mi
nutėlei apšvietė sustingusį. 
sustabarėjusi mūsų gyvenimą 
ir užgeso. Tačiau jos kibirkštys 
pasiekė ir tolimiausias Lietu
vos kampelius 0 buvo žmo
nių, kurių dvasiajai! buvo pa
žadinta ir pasiruošusi tarnauti 
gimtajai šaliai, jos žmogui. Te
reikėjo tos mažos kibirkštėlės, 
kad ši pastūmėtų juos veiklai. 
Čia ir slypi kiekvienos aukos. 
kiekvieno žygio grožis ir pras
me. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ŠVENTĖ MUSNINKUOSE 
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

2003 m. birželio 29 d. Mus
ninkų miestelyje neįprasta 
švente: Šv. Petro ir Povilo at
laidai. Sutvirtinimo sakra
mentas, šv. arkangelo Mykolo 
skulptūros miesto aikštėje 
šventinimas, mokyklos aikštė
je koncertas, o salėje — vaišes. 
Iškilmingai sutiktas Kaišiado
rių vyskupas Juozapas Matu
laitis Švė. Trejybės bažnyčioje 
su kunigais Roku Puzinu 
(Žiežmarių Šv. Apašt. Jokūbo 
parapija1. Ričardu Repšiu 
'Kauno Gerojo Ganytojo para
pija' ir Virgilijum Balniu 
'Musninkų Švč. Trejybės baž
nyčios klebonas ; aukom šv. 
Mišias, kurios* mchic-i ne tik 
parapijiečiai.'bc] tr daug gar
bių svečių iš I.it • ;.. i- bei už
jūrio. Garbingiau- \ irtoje 
sedejo musninkun i... Maiija ir 
sesele Margarita Rar.-»katl«-s. 
generolas Jonas Kroukaiiis su 
Rūta Kronkaiticm i.isri pat 
Regina Narušicni n J.idwga 
Damušiene. 

. Šv. Mišių iškilmingumą.-, 
vyskupo suteiktas Sutvirti
nimo sakramentas, choro bei 
solisto Vincento Kuprio (jam 
akompanavo Milita Kupriene1 

giesmes, pamokslas — kėlė ti
kinčiųjų dvasia. Pamoksle 
kun. R. Repšys kalbėjo apie 
Sutvirtinimo sakramento tei
kiama tvirtybe, galia, kurios 
nesugeba sunaikinti nei lai
kas, nei aplinkybes. Ta liudija 
gyvi pavyzdžiai — čia esantys 
Musninkų parapijiečiai, jie. 
tarsi, nuo apaštalų laikų iki 
šių dienų aiejes Jėzaus liudiji
mas. Jų pastangų, meilės savo 
gimtinei dėka matome iš 
pelenų kylančia Dievo dvasia, 
atsinaujinančią parapiją ir šio 
atsinaujinimo puikius pavyz
džius: seseris Mariją ir Irena 
'vienuole Margaritą) Barei
kaitės. Joną Kronkaitj. 

Kunigas R. Repšys primi
ne, kad Bareikų ir Kronkaičių 
šeimoms, palikusioms tėvynę. 
Sutvirtinimo sakramentas da
vė jėgų. Dvasinga tėvų aplin
ka nuo vaikystes formavo at
sakinga ir pareigingą žmogų. 

Kun. R. Repšys pažinojo 
seserų Bareikaičių motiną, 
žinojo jos ilgesį, nešiotą giliai 
širdyje ir perduotą dukroms. 
Tas ilgesys. Lietuvai tapus ne
priklausoma, sugrįžo į gimtine 
ne tik su didžiule meile širdy
je, bet ir su pilnomis riešku
čiomis. Tų rieškučių užteko 
Dievo namų atstatymui, mo
kyklos bei įvairių organizacijų 
paramai, išskirtinas jų dėme
sys katalikiškai spaudai, as
menims, besidarbuojantiems 
mokslo bei kultūros baruose. 
Galiausiai — Musninkų mies
telio aikštėje pastatyta didžiu
lė šv. arkangelo Mykolo skulp
tūra, kurioje pavaizduota 
šventojo pergalė kovoje prieš 
blogį. Tai tarsi visų musnin-
kiečių. išdraskytų, išžudytų 
šeimų, visos tautos išėjusios į 
nežinią tuo sunkiu laikmečiu 
istorijos — gėrio kovos su blo
giu — atspindys. 

Kunigas kalbėjo apie Su
tvirtinimo sakramento svar
bą, ragino tėvus rūpintis ne 
tik materialįne savo vaikų ge
rove, bet nepamiršti ir dvasi
nes meile paremtos aplinkos. 

Parapija stovi ant gyvųjų 
Dievo akmenų, kurių pavyz
džiai turi tapti paskata jau
nimui. Kun. R. Repšys linkėjo 
kiekvienam stengtis tapti Die
vo meilės nešėju. 

Po šv. Mišių, susirinkus 
prie šv. arkangelo Mykolo skulp
tūros, parapijos meno veikėja 
Elena Lekavičienė, vadova
vusi renginiui, paprašė \JE 
vysk. J. Matulaitį tarti žodį. 
Vyskupas džiaugėsi, kad Mus
ninkai išaugino neeilines as
menybes, turinčias tokias ran
kas, kurios net ir per vande
nyną sugeba apglėbti gimtuo
sius Musninkus ir apipilti juos 
dovanomis. Vyskupas akcen
tavo, kad šv. arkangelo My
kolo skulptūra itin prasminga 
šiais laikais — kova su blogiu 
ir gėrio pergale. JE vysk. J. 
Matulaitis linkėjo, kad šv. ar-
kangelui Mykolui užtariant ir 
padedant nugalėtume visas 
blogybes, kad čia — šioje para-

.JAV I.P, Tarybos pirm Regina Narušienė sveikina 
Mykolo paminklo atidengimo proga. 

pijoje, o ir visoje Lietuvoje 
nuolat skleistųsi gėrio, blai
vumo, dvasingumo žiedai. 
Vyskupas dėkojo skulptoriui 
Lietuvos nacionalinės premi
jos laureatui prof. Antanui 
Kmieliauskui ir mecenatei 
Marijai Reinienei už tokią 
prasmingą skulptūrą, įpras
minančią kiekvieno žmogaus 
gyvenimo tikslą — kovą 
nugalint blogį. 

Generolas Jonas Kronkai-
tis prisiminė, kad šioje aikštė
je, kurioje dabar galingai sto
vi šv. arkangelas Mykolas, 
vaikystėje jis žaidė futbolą. 
Ragindamas žvelgti į ateitį, 
jis džiaugėsi jaunimo gausa 
šv. Mišiose — tai atgimimo 
liudijimas. Sutvirtinimo sak
ramentas ragina jaunimą 
bendram ir svarbiausiam dar
bui — Lietuvos suklestėjimui. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirmininkė 
Regina Narušienė JAV LB 
vardu sveikino susirinkusius, 
primindama, kad tie lietuviai, 
kurie fiziniai buvo priversti 
apleisti tėvynę, meilę tėviškei 
puoselėjo širdyse, mintyse ir 
darbuose. Iš seserų - Barei
kaičių pirmiausia ji susipaži
no su sesele Margarita, kuri 
jau 9 metai kaip darbuojasi 
Lietuvių Bendruomenėje, ko
ordinuodama religinius klau
simus. Kiek vėliau susipažino 
ir su Marija Bareikaite-
Remiene, kuri yra nepapras
tai pasiaukojusi lietuvybės 
reikalams, ypač kultūros at
žvilgiu. Pasak prelegentės, 
Marija sugebėjo Amerikoje 
paprastus kultūrinius rengi
nius įprasminti ir pakelti iki 
reikšmingų įvykių, už ką 
Amerikos lietuviai jai labai 
dėkingi. 

Širvintų rajono meras 
Vytas Šimonelis džiaugėsi 
malonia diena — gražia 
švente: „Esame liudininkai 
prasmingos ir gražios Bareikų 
dovanos Musninkų parapijai 
ir visam Širvintų kraštui. Tai 
viena iš gausybės dovanų, 
kurias paaukojo Marija ir s. 
Margarita Bareikai' -. Žavi
mės jų energija. Jo» abi — 
puikus pavyzdys visiems. Dė
kojame visiems kurie priside
da prie krašto puoselėjimo. 
Dėkojame vyskupui, kad jis 
mus stiprina savo dalyvavimu". 

Meras V. Šimonelis Mari
jai Remienei įteikė Širvintų 
rajono savivaldybės padėką: 
„Už dvasingumą ir meilę gim
tojo krašto žmonėms, už svarų 
indelį Musninkų krašto ben
druomenei. Geros Jums svei
katos, sėkmės, laimės. Te Jus 
visada lydi viltis ir gerumas". 

J susirinkusius kreipėsi 
šios šventės iniciatorė Marija 
Bareikaitė-Remienė: „Šian
dien Musninkų parapijoje 
švente. Šventė nukelia dangų 
ant žemės, pralenkia ateitį, 
taiso nuotaiką, atneša meilę. 
Tačiau šios dienos nebūtų. 
nebūtu nei tokios šventės ir 
susitikimo ir nei aš su sesute 
čia nebūtume, jei ne Vieš
paties keliai. Nežinomi Vieš
paties keliai! Lygiai prieš 59 
metus, tai yra 1944 m. birže

lio 28 d. pavakary, kai į mūsų 
tautą veržėsi raudonasis ma
ras — bolševikai, kurie nepa
žino Dievo, nežinojo, kas yra 
žmoniškumas ir kurie pakeitė 
visos tautos ir kiekvieno doro 
žmogaus gyveni rną — mūsų 
tėveliai kartu su ponų Kron
kaičių šeima ir dar keliais 
musninkiečiais tarnautojais, 
laikinai paliko savo namus, 
užgyventą turtą, pasitraukda
mi į Vakarus, į nežinomybę. Ir 
tas laikinas pasitraukimas 
tapo nuolatiniu. 

Žmogus gimsta žmogumi, 
o užaugintas yra lietuvių, 
anglų ar kitos tautybės. Vis-' 
kas prikla"uso nuo tėvų. Mes 
paveldėjome iš tėvų meilę 
Dievui, meilę artimui ir meilę 
savo kraštui. Tėvai mus pa
gimdė lietuviais, mes likome 
lietuvaitėmis, tik gyvenome 
Amerikoje. Todėl esame dė
kingos tėveliams — jie davė 
pagrindą. Vėliau mus auklėjo 
mokykla, lietuviškos organi
zacijos. Musų šeimoje buvo 
itin akcentuotos meilės Die
vui, pagarbos artimui, atsa
komybės visuomenei, duoto 
žodžio laikymosi vertybės. Tą 
įdiegtą auklėjimą mudvi su 
sesute skiriam lietuviškai 
bendruomenei Amerikoje, o 
per ją ir Lietuvai. 

Amerika mums daug da
vė: naudojamės jos laisve, ta
čiau neatsižadame savo kil
mės nei ryšių su gimtuoju 
kraštu, su mūsų numylėtąja 
Lietuva. Lietuva buvo ir yra 
mūsų gyvenimo pagrindas. 

Liūdna, kad Tėveliai ne
sulaukė to tikro džiaugsmo — 
laisvos Lietuvos. Žinome ir 
jaučiame, kad jie stebi ir džiau
giasi kartu su mumis visais 
Viešpaties globoje. 

Esame dėkingos JE vys
kupui J. Matulaičiui, kuris 2-
ųjų metų laikotarpyje teikėsi 
mus pagerbti savo atsilanky
mu. Dėkingos skulptoriui An
tanui Kmieliauskui, kuris tu
rėdamas įgimto talento ir jį 
panaudoja Viešpaties garbei 
ir šiuo kartu jis pagrąžino 
Musninkų parapiją, kun. Ro
kui Puzinui, kuris padėjo įgy-
vendindi šios šventovės at
naujinimą ir kuris padėjo 
kontaktuoti su skulptoriumi 
A. Kmieliausku. Esame dė
kingos Širvintų rajono merui 
V. Šimonėliui už teikiamą 
dėmesį, mokyklos direktoriui 
Vladui Trakimavičiui už rū
pestį ir globą savo vadovauja
mos mokyklos patalpos. „Vo
rutos" redaktoriui Juozui Ver-
cinkevičiui už rūpestį ir nuo
širdumą ruošiant šį renginį 
šios apylinkės seniūnei Biru
tei Jankauskienei, čia atvy
kusiems savo artimiesiems ir 
draugams iš Amerikos, iški
liems svečiams, su kuriais te
ko susipažinti ir bendrauti. 
Esame dėkingos savo sesei 
Marytei Černiauskienei, kuri 
kartu su mumis dalinasi 
džiaugsmais ir darbais. 

Noriu palikti musninkie-
čiams savo meilę bei atmini
mą tiems, kurie gyvens po 
manęs ir lankysis šioje šven
tovėje". 

Lietuvos nacionalinės pre-

IŠNUOMOJA 

I š n u o m o j a m a s naujui dekoruotas. 
modernu1- 2 mieg. butas su virtuves 

Įranga, oro vėsintuvu, vvresmo 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

66 PI. i r Marųuet te Rd. 
T e l . 70S-656-65<W 

Slaugos paslaugos 

Nebrangiai pr i imsime gyventi 1-2 
senyvo amžiaus žmones su negalia 

nuosavame, erdviame name Rimta 
šeima rūpinsis jumis. Geras, šviežias 
maišias, visur ir visada transportas. 

Oak l..iwn Tel. 77.<-?<*M2IW. 

SIŪLO DARBĄ 

Marija Remiene kalba Musninkų šventėje. Minioje matyti -JAV L.' Tarybos pirm. Kepina Narušienė, Lietuvos 
kariuomenes vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis. Jadvyga Danrišn ne. dr. Aldona Vasiliauskiene (pirmoji iš 
dešines) ir daug kitų svečių. _ Visos nuotraukos Algirdo Girininko. 

mijos laureatas. Dailės akade
mijos prof. Antanas Kmie
liauskas džiaugėsi laime. 
galėjęs papuošti miestelį savo 
darbu, džiaugėsi, kad šio dar
bo troško mecenatė Marija, 
kuri taip gražiai prisideda 
prie Lietuvos gražinimo. 

Musninkų seniūnė Birute 
Jankauskiene kalbėjo: „Susi
rinkime dalyvauti kilniame 
renginyje — šv. arkangelo 
Mykolo skultūros pašventini
me. Gražaus darbo, kurį pa
dovanojo sunkią išeivio dalią 
patyrusios musninkietės, pa
šventinime. Džiaugiamės, kad 
išeivijoje jos neištirpo ir į Lie
tuvą sugrįžo su dovanomis: 
papuošė bažnyčią, kurioje ta
po jauku melstis, padovanojo 
skulptūrą — papuošė mieste
lį. Tikime, kad mes. šv. arkan
gelo Mykolo vedami, eisime 
gėrio ir šviesos keliu". 

Po iškilmingosios dalies 
visi rinkosi prie mokyklos, 
kur svečių laukė paruošti suo
lai ir kėdės, kad. patogiai įsi
taisę, galėtų klausyti koncer
to. Šoko. dainavo ir grojo įvai
rūs ansambliai: vaikų, jauni
mo, pagyvenusių žmonių ^rei
kia pasakyti, kad tautinius 
rūbus jie taip pat įsigijo po
nios Marijos Bareikaitės lė
šomis). Nuostabiai šiltas. 
prasmingai organizatorių ap
mąstytas ir parengtas koncer
tas. O kai į aikštę įnešė mo
kyklinį suolą su senovine ra
šaline ir į tą suolą tautiniais 
drabužiais apsirengę jaunuo
liai pakvietė atsisėsti Mariją 
Remienę. o po dainos ją tie-

'siog apipylė lauko gėlių 
puokštelėmis, ne vienas žiūro
vas braukė ašarą. 

Po koncerto mokyklos sa
lėje visų lauke gausūs vaišė
mis stalai: buvo laiko indivi
dualiems pokalbiams, disku
sijoms. Atsisveikindama Ma
rija Remienė padėkojo kiek
vienam pakviestam svečiui, 
iškeldama jo nuopelnus Lie
tuvai, primindama pažintį, 
kalbėdama apie to bendravi
mo svarbą. Marija, džiaug
damasi parapijiečiais, gau
siais susirinkusiais šv. Mišių 
maldai klausė: „Ar ir kitą sek
madienį tėvai atvės tiek vaikų 
pasimelsti? Ne vienas kunigų 
Lietuvoje yra skundęsis, kad 

PASLAUGOS 

vaikai, priėję Pirmosios Šv. 
Komunijos. Bažnyčioje pa
do tik per didžiąsias šventes. 
po Sutvirtinimo — toks pat 
reiškinys. Tėveliai, seneliai, 
labai jūsų prašau, veskite savo 
vaikus, vaikaičius į Dievo 
šventovę, poreikis maldai turi 
išaugti ir susiformuoti vaikys
tėje. Pamenu, kaip mus tėvelis 
kas sekmadienį vesdavosi į 
bažnyčią ir atsiklaupęs, sodin
davosi ant kelio, kad mes neiš-
vargtume. Tėvelio ir mamytes 
dėka. sekmadienis mums tapo 
maldos diena, tad ir jūs. mus-
ninkiečiai. nepamirškite, kad 
sekmadienis — Dievo diena. 
Jei bus poreikis maldai. Dievo 
meilei — nebus Lietuvoje to
kių baisybių, aprašomų spau
doje ir Lietuva suklestės — 
pakils dvasia, dora. Su jomis 
bei sąžiningu darbu ateis ir 
materialinis gėris. Dievui. 
Lietuvai ir tautiečiams dirba 
daug žmonių ir išeivijoje, ir 
tėvynėje. Į j gretas, sekda
mos savo tėvciių pavyzdžiu. 
stengiamės įsilieti ir mes — 
dvi seserys Bareikaitės". 

Viktoras Alekna padėkojo 
jai už tokią prasminga šventę, 

TAISOME 
S K A L B I M O MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTF.MAS. VIRYKLAS. O R O 

VĖSINTI VI S 
H. MECKYS 

T E L . 773-585-6624. 
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M M B M D€MESK>» 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto, t a d a u skelbtis laikraštyje bran
giai ka inuoja 7 Ne bėda. DRAUGAS jusu 

vkeibirrva išspausdins nemokamai 
Tereikia paskambint i tel. 7 7 * S8S 9S00 

ar užsukti i DRAUGO administracija 
adresu 4 £ 4 5 W 6 } St Chkago lt 

linkėjo visokeriopos sėkmės ir 
Dievo palaimos. Marija dar il
gai užrašinėjo autografus savo 
atsiminimų knygoje — .Atsu
kant gyvenimo laikrodį atgal" 
išleista Vilniuje. 2002). ku

rios dedikacijoje įrašyta: ..Ski
riu musninkiečiams. Visada 
buvau su Jumis, visada buvau 
Jūsų". Gausiai iliustruota be
veik puspenkto šimto puslapių 
apimanti, knyga buvo pado
vanota kiekvienam šventes 
dalyviui. 

Kiekvienas su gražia vilti
mi galėjo stebėti, kaip birželio 
29-ąja Musninkuose Marijos 
Remienės pasėtas gėrio ir 
dvasingumo grūdas krito į tin
kamą dirvą ir duos gausų der
lių. Šventės dalyvių, širdys 
buvo pripildytos maldos, akys 
— vaizdinių, neliko alkanas ir 
kūnas — jis buvo pasotintas 
maistu, išgirsti kilnūs pamo
kantys širdies žodžiai, mieste
liui gauta dovana — Šv. ar
kangelo Mykolo skulptūra, o 
kiekvienam — šventės inicia
torės atsiminimų knyga, verte 
ir išėjus iš mokyklos dar bur
tis į grupeles pokalbiams bei 
diskusijoms. 

Musninkietis Lietmros kariuomenės vadas fit-n. mjr. -Jonas Kronkaitis 
pasakoja savo prisiminimus iš vaikystės Musninkuose Šventė įvyko s.m. 
birželio 29 d. 

škškkk 
PARAMA 

G A L I M Y B Ė V A D O V A U T I 
" P I R M A U J A N Č I O S 

Š I M T I N Ė S " K A N A D O J E 
K R E D I T O 

K O O P E R A T Y V U I 

I eškoma genera l in io /ės 
d i rektor iaus/ės 

Retai pasitaiko proga imtis finansines institucijos vadovavimo Tokia galimybe 
dabar siūloma Toronte, kredito kooperatyve PARAMA Daugiau kaip pusę šimt
mečio PARAMA pasižymi finansinių paslaugų teikimu lietuvių bendruomenei. 
Turėdama daugiau kaip 6.000 narių ir per S130 milijonų (Kan | dolerių aktyvo 
PARAMA išaugo i didžiausią visas paslaugas teikianti lietuvišką kredito koope
ratyvą pasaulyje 

Dirbdama(s) kartu su valdyba. Jus prisidėsite prie 52 metus ugdomo finansinio 
bendradarbiavimo su PARAMOS narais Jus vadovausite ateities gairių nu
statymui PARAMOS veiklai, stengiantis atS'liepti i jos narių ir bendruomenes 
reikalavimus. Reikės sudaryti investicijų planavimo ir tęstinumo programas, 
diegti aukščiausios kokybes patarnavimą dviejuose skyriuose su 18 tarnautojų 
ir užtikrinti visus privalumus savo finansinių tikslų siekiantiems dabartiniams ir 
busimiems nariams savoje kultūrinėje aplinkoje. 

Jus esate energinga(s). iniciatyvos imantis profesionalas(e). tunnti(s) mažiau
siai 10 metų plačios aukšto lygio finansines patirties. Jus gal jau esate banko 
vadovaujančiose pareigose arba gal žengiate pirmyn kitoje finansinių paslaugų 
srityje Jus mokate sudaryti strategiją, išugdyti bendradarbių grupę, pasiekti 
užsibrėžtus tikslus laisvai derinate sudėtingus klausimus jvainuose sluoksniu
ose Argi |au ne laikas imti vadovavimą j savo rankas7 jsipareigokite puoselėti 
PARAMĄ bei jos paslaugas ir suprasite strateginių ryšių sudarymo svarbą 
dabarties ir ateities pasisekimui 

Geras lietuvių kalbos mokėjimas butų ypač naudingas. 

N ' , . daugiau susiDažmti su šia darbo galimybe yra prašomi atsiųsti žinių 
apie save a r i ' 
Project #3735. Manlynne Dunbnr Ray & Berndtson 200 Bay StreeU Suite 
3150. South Tower. Toronto. Ontario M5J 2J3 arija ei paštu 
marilynne dunbarėrayberndtson ca arba faksu 416 366-7353 
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Lietuvos ekonomika — sparčiausiai auganti Europoje 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Tačiau, padedant Tarptau
tiniam valiutos fondui, Lietuva 
atsigavo. Buvo paspart intas pri
vatizavimo procesas, pagerinta 
mokesčių r inkimo sistema, o 
valstybės išlaidos sumažintos 
nuo 38 proc. BVP 1999 metais 
iki 32 proc. 2002 metais. Dėl to 
biudžeto deficitas nuo 8.5 proc. 
BVP 1999 metais nukrito iki 1.2 
proc. pernai, o šįmet per pirmąjį 
ketvir t į butą ir nedidelio 
pertekliaus. 

Užsienio investicijos taip 
pat sparčiai augo, o pernai vals
tybė sudarė svarbią sutartį su 
naftos bendrove „Jukos". 

Ta pačia kryptimi, nors ne 
taip ryžtingai, žengia ir kitos 
dvi Baltijos valstybės: Latvijoje 
BVP pernai išaugo 6.1 proc. per 
pirmąjį šių metų ketvirtį — 8.8 
proc. Estijoje BVP pernai 
pasistiebė iki 5.8 proc, o per 
pirmąjį šių metų ketvirtį BVP 
sudarė 5.2 proc. 

Tačiau, nepaisant greitos 

plėtros. Baltijos valstybių eko
nomika yra tarp skurdžiausiųjų 
iš tų valstybių, kurios kitąmet 
įstos į Europos Sąjungą (ES). 

Gyventojų pajamos šiose 
valstybėse yra maždaug penkis 
kartus mažesnės nei ES valsty
bėse. 

Tačiau, pasak straipsnio, 
Lietuva, Latvija ir Estija spar
čiai vejasi 15 dabartinių ES na
rių, kur BVP pernai išaugo tik 1 
proc 

Kaune nusileido Atlanto vandenyną perskridę Lietuvos lakūnai 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Į Kauną lakūnai atskrido iš 
Norvegijos, kur kelionės pra
džioje, pakeliui į JAV, patyrė 
daugiaus ia nesk landumų — 
Norvegijos Bergeno oro uoste 
dėl techninių nesklandumų la
kūnai neplanuotai sugaišo apie 

savaitę. V. Ramonui ir G. 
Staniuliui teko pakeisti JAV 
pagaminto lėktuvo „Piper Tvvin 
Comanche" propelerį. 

Birželio 20 dieną pradėję 
kelionę iš Kauno į JAV, lakūnai 
7,500 kilometrų atstumą nuo 
Kauno iki New York'o tikėjosi 

įveikti per 35-37 valandų skry
dį. Dėl nepalankių oro sąlygų ir 
techninių problemų skrydis 
užtruko net 16 parų. Iš Čikagos 
atgal į Lietuvą skridę V. Ramo
nas ir G. Staniulis be Norvegijos 
dar buvo nutūpę Kanadoje, 
Grenlandijoje ir Islandijoje. 

A t A 
VLADĖ BAKAITIENĖ-ERCUS 

Mirė 2003 m. liepos 19 d. Oak Lawn, IL, sulaukusi 
91 metų. Gimė 1911 m. lapkričio 20 d., Lietuvoje, Kai
šiadoryse. 

Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis ir jo žmona Jū ra . Anūkė 

Lyda Bakaitytė-Budrienė ir jos vyras Dar ius , jų dukros 
Alina ir Aurėja, anūkė Rima Bakai ty tė , anūkė Daina 
Bakaitytė-Bowser ir jos vyras Bill Bovvser, jų dukros 
Monika ir Nina. 

Velionė bus laidojama trečiadienį, liepos 23 d. iš 
Petkus Funeral Home, Lemont, IL. Atsisveikinimas 
nuo 8 v.r. iki 10 vai. r. Po to Šv. Mišios Pal . Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje 10:30 v.r. Po Mišių a.a. Vladė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines . 

L i ū d i n t i š e i m a 

DRAUGAS, 2003 m. l iepos 22 d., a n t r a d i e n i s 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Pasak prokunir 

a r t imiaus iu metu 
apklaust i ir vieną 
bylos į tariamųjų — 
miesto tarybos narį 
Dak ta rą bei jo tėvą 

Seimo narys Vytautas Šustauskas apklaustas byloje 
dėl spaudimo teisėsaugai 

pareiškė tur įs duomenų, kad 
M Dūdos. įtariamojo tėvas, praeityje gar-
k'-tinama sėjusios Kauno nusikalstamos 

Minu toMos grupuotės vadovas H. Daktaras, 
Kaunu ieškojo įvairių ryšių ir bendravo 
Enriką su asmenimis, galinčiais reikia-
Kauno ma vaga pakreipti jo sūnaus by

los eigą. Tarp tų asmenų VSD 
paminėjo ir Seimo narį V. Šus
tauską. 

General inė prokuratūra 
prieš dvi savaites pradėjo iki
teisminį tyrimą „dėl trukdymo 
teisėjo, prokuroro ar ikiteismi
nio tyrimo pareigūno veiklai". 

Tuo tarpu pats parlamen
taras kategoriškai teigė jokio 
spaudimo teisėsaugai nedaręs. 
„Nejaučiu padaręs nusikaltimo 
nei prieš valstybę, nei prieš 
Lietuvos piliečius. Teisėjo to. 
kuris paleido Enriką, aš akyse 
nesu matęs. J is , matyt, tai pa
darė remdamasis kažkokiais do
kumentais. Teisėjas juk palei
džia, o ne Šustauskas", teigė 
Seimo narys. 

V. Šustauskas teigė netikįs, 
kad E. Daktaras galėjo dalyvau
ti gabenant narkotikų kontra
bandą. „Aš ir Henriko (įtaria
mojo tėvo - BNS- klausiau. Jis 

nusikalstamo pasaulio autorite
tu tituluojamą Henriką Dakta
rą 

E. Daktaras kar tu su Min
daugu Česoniu, Nerijumi Šaro-
nu ir savo dėde Rimantu Dak
ta ru buvo sulaikytas balandį 
Kaune per bendrą Lietuvos tei
sėsaugos pareigūnų ir JAV spe
cialiųjų tarnybų operaciją. Ke
tur i kauniečiai įtariami neteisė
tu narkotikų įgijimu, narkotikų 
kontrabanda ir suklastotų pini
gų platinimu. 

Vilniaus apygardos teismo 
teisėjo Zenono Birštono nutarti
mi birželio pabaigoje E. Dakta
rui buvo panaikinta kardomoji 
priemone — suėmimas — ir jis 
paleistas į laisvę. Kiti trys įta
riamieji liko už grotų. 

Iškart po įtariamojo paleidi
mo Generaline prokuratūra iš
platino pareiškimą, jog. išėjęs į 
laisvę, E. Daktaras gali daryti 
įtaką baudžiamajai bylai. Vals
tybės saugumo departamentas 

pinigų, ir visko. Kai sužinojom 
— mums į galvą netilpo. Nieko 
neįtarėm". sakė parlamentaras. 
„Henrikas pats. praėjęs tuos 
pragarus, ir Daškevičius (prieš
taringos reputacijos verslinin
kas, buvęs Lietuvos bokso fede
racijos prezidentas Remigijus 
Daškevičius - BNS), kurį nušo
vė, jie kovojo prieš narkotikus. 
'Boksininkai' narkotikų platin
tojus fiziškai bausdavo, ta ip 
negalėjo atsitikti, kad sūnus tuo 
užsiimtų", teigė V. Šustauskas. 

E. Daktarui šiuo metu yra 
paskirta kardomoji priemonė — 
namų areštas. Jam uždrausta 
matytis su kitais toje pat byloje 
įtariamais asmenimis. Išleistas 
į laisvę E. Daktaras toliau dirba 
Kauno miesto taryboje. 

Manoma, kad jaunuolio 
apsisprendimą dalyvauti politi
niame gyvenime rėmė Seimo 
narys V. Šustauskas, kurio va
dovaujamos Lietuvos laisvės są
jungos sąraše ir buvo išrinktas 
miesto tarybos nariu. 

Liepos pradžioje Seimo 
pirmininkas Arturas Paulaus
kas pareiškė, kad pasitvirtinus 
įtarimams V. Šustausko atžvil-

Af A 
ALEXANDER BLINSTRUBAS 

Mirė 2003 m. liepos 21 d., sulaukęs 85 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Maria Pietowska; posūnis And-

rew Pietovvski; visi artimieji ir daug draugų. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 23 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Belmont laidojimo namuose 7120 W. Bel-
mont Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 24 d. Iš laido
j imo namų 9:45 vai. ryto velionis bus at lydėtas į St. 
Ferdinand bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

Laidot. direkt. Belmont F.H. Tel. 773-286-2500, 
www.BelmontFuneralHome.com 

irgi netiki, sakė — būtų jautęs, giu. Seimas paskelbtų šiam par-
Enrikui visko užteko — ir lamentarui apkaltą. 

Norima atnaujinti senus daugiabučius namus 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Juose sukauptais pinigais 
butų galima dengti iki 30 pro
centų kreditų, skirtų daugia
bučiams remontuoti", sake Ap
linkos ministerijos sekretorius 
Ju l ius Laiconas. 

Daugiabučių namų atnau
j inimui bus teikiami kreditai, 
kuriuos per bankus galės imti 
daugiabučių namų savininkų 
bendrijos. 

„Apklausos rodo. kad dau
giabučių namų savininkų ben
drijos pastaruoju metu vis 
drąsiau ima kreditus. Vis ma
žiau iškyla nesusipratimų tarp 
bendrijos narių įkeičiant turtą", 
sakė J Laiconas 

Tuo tarpu bankininkai, ne 

kartą diskutavę su būsto strate
gijos rengėjais apie senų dau
giabučių atnaujinimo galimy
bes, tvirtina į labiausiai jiems 
rupimus klausimus atsakymų 
negavę. 

Banko „Nord/LB Lietuva" 
mažmeninės bankininkystės 
tarnybos vadovas Modestas Ke-
liauskas sakė, kad taip ir liko 
neaišku, kaip būtų įkeičiamas 
turtas, išieškomas nemokumo 
atveju. „Ar bus renovuojami 
daugiabučiai, nemažai priklau
sys nuo pačių gyventojų. Vieni 
nori, kad sumažėtų išlaidos už 
busto šildymą, nori naujų inži
nerinių tinklų, naujų langų Ki
tiems gerai taip. kaip yra. Tad 
suderinti kiekvieno interesus 

bus nelengva", sakė M. Ke-
liauskas. 

Jo nuomone, per prievartą 
kreditų senam daugiabučiui 
butui atnaujinti niekas ne
bruks ir butų įkeisti nelieps. 
Kita vertus, bankui svarbu, jog 
paskolinti pinigai sugrįžtų ir 
kad kredito grąžinimas butų 
garantuotas įkeistu turtu. 

* R a m b y n o ka lno regio
ninio p a r k o d a r b u o t o j a m s 
miške prie Merguvos ežero pa
vyko surasti didžiojo Prancūzi
jos imperatoriaus Napoleono 
lobį. J\. anot legendos, beveik 
prieš du šimtus metų, trauk
damiesi iš Rusijos, Napoleono 
kariai užkasė Rambyno kalno 
papėdėje. Parko kultūrologas 
Eugenijus Skipitis su kitais 
Rambyno kalno regioninio par
ko darbuotojais bei talkinin
kais, turėdami naujos informa
cijos, kibo į darbą. Rambyno 
kalno miške prie Merguvos eže
ro, kur senovėje buvo Užbičių 
kapinaitės, pusantro metro gy
lyje lobio ieškotojai rado didelę 
geležimi apkaustytą dėžę su 
aukso ir sidabro taurėmis, pini
gais, auksiniu Maskvos herbu 
bei brangenvbiu vėriniais. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 

Pasaulio čempionato medaliai — Lietuvos 
krepšininkams 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
sakė Kūno kultūros ir sporto de
par tamento generalinis direkto
rius Vytas Nėnius. 

„Tai — pirmas, bet ne 
paskutinis žingsnis į olimpines 
aukštumas" , pažymėjo krepši
ninkų sutikime dalyvavęs Lie
tuvos tautinio olimpinio komite
to (LTOK) prezidentas Arturas 
Poviliūnas. Anot jo, dabar jau

nimo pavyzdžiu turi pasekti ir 
suaugusiųjų rinktinė, rugsėjo 
mėnesį dalyvausianti Europos 
čempionate Švedijoje. 

Lietuvos jaunių rinktinės 
vyriausiasis treneris Raimun
das Kairys teigė, jog čempionate 
iškovoti aukštą vietą labiausiai 
padėjo žaidėjų ryžtas ir kovin
gumas. 

* N e m a ž a i Se imo n a r i ų 
v i s u o t i n i u o s e p o s ė d ž i u o s e 
yra pasyvūs Kai kurie iš jų per 
trejus metus iš parlamentaro 
vietos viešai kalbėjo vos po 
vieną ar kelis kartus, o social
liberalas Valerijus Tretjakovas 
ne karto neišreiškė nuomones 
jokiu posėdžiuose svarstytu 
klausimu Šnekiausi buvo di
džiausių partijų vadovai Pvz., 
Seimo vicepirmininkas 
socialdemokratas Vytenis 

Andriukaitis visais klausimais 
per 3 metus nuomonę pareiškė 
keliasdešimt kartų. Biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas 
soedemas Algirdas Butkevičius. 
svarstant įstatymų projektus. 
kalbėjo 171 kartą. Šią pavasario 
sesiją plepiausias buvo 
Liberalų demokratų frakcijos 
narys Algimantas Matulevičius 
— jis įvairiais klausimais 
kalbėjo po keliasdešimt kartų. 
(R-Elta) 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in 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 fhree classes has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well being you'll 
feei when flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

A t A 
JADVYGA POŠKAITĖ 

KUBERSKA 
Mirė 2003 m. liepos 12 d., su laukusi 74 metų . 
Gyveno Lenkijoje. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: vyras; dukterys Mar ie ta ir Lidija Ka

minską su šeima; brolis Jonas Poška su še ima Lenki
joje; seserys Aldona Je sman t i enė ir Vanda Bichne-
vičienė su šeimomis bei kiti giminės, gyvenantys 
Amerikoje. 

Palaidota Lenkijoje, Elblonge. 
Prašome velionę pr is imint i savo maldose. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

A f A 
ISABELĖ VIERAITYTĖ 

BURKAUSKIENĖ 
Mirė 2003 m. liepos 18 d. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marąue t t e Pa rko 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Arūnas , mar t i Carol, sūnus Ro

naldas , anūkai Chris topher , J e r emy ir Jac lyn Burkaus -
kai , sesuo Tefutė Ciparienė, brolis Zenius Vierai t is su 
žmona Milda, daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. Petro Burkausko . 
A. a Isabelė bus pašarvota penktadienį , liepos 25 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo n a m ų kop
lyčioje (2929 W. 87th St. , Evergreen Park , IL). Laido
tuvės įvyks šeštadieni, liepos 26 d. 9 vai. r. Brady Gili 
laidojimo namų koplyčioje, iš k u r velionė b u s pa lydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 9:30 v.r. šv. 
Mišioms. Po šv. Mišių a.a. Isabelė bus pa la idota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Maloniai kviečiame gimines, d raugus ir paž į s t amus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a . 

Laidot. direkt . Donald M. Pe tkus , 
tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
JUOZAS POŠKUS 

Mirė 2003 m. liepos 20 d., su laukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Nuliūdę liko: Rasutė ir Romanas Stropai bei jų 

šeimos; pusseserės, gyvenančios Kanadoje ir Amerikoje 
ir jų šeimos. 

A.a. Juozas buvo vyras a.a. Anicetos. 
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 23 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Pe tkus Lemont laidojimo namuose , 
12401 S. Archer Ave. (ar t i Derby Rd.), Lemont , IL. 

Laidotuvės įvyks ketvir tadienį , liepos 24 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus a t lydė tas į Pal . 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei". 

Liūdint i š e i m a 

Laidot. direkt . Donald M. Pe tkus , 
tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
NIJOLĖS BERTAŠIUTĖS 

MASKALIUNIENĖS 
Metinės 

Maloniai kviečiame į a.a. Nijolės met ines š.m. liepos 
26 d. (šeštadienį): 

11 vai. r. Pamaldos Pal. Jurg io Matulaičio koply
čioje, Lemont, IL. Giedos sol. Laimutė Stepai t ienė. 

12:30 vai. p.p. Paminklo pašvent in imas Lietuvių 
Taut inėse kapinėse. 

2 va.l p.p. Vaišės Willowbrook Ballroom, Willow 
Springs, IL. 

Visi draugai ir pažįs tami maloniai kviečiami prisi
minti a.a. Nijolę savo maldose ir dalyvauti Jos pagerbi
mo metinėse. 

Vyras Leonas , s ū n u s L i n a s su Margie , s e s u o 
S i g u t ė su J u o z u . 

http://www.BelmontFuneralHome.com
http://wwwscandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS. 2003 liepos 22 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
SĮ KARTĄ KAUNAS VERKĖ IS 

DŽIAUGSMO 

Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje, kuri atšventė 
konsekracijos 70-ąjį jubiliejų, 
yra restauruojama centrinio 
altoriaus apsidoje esanti dail. 
J. Mackevičiaus tapyta freska 
..Polocko mūšis", nes dėl sie
nų peršalimoji buvo pasiden
gusi druskomis. Freskos tvar
kymo darbams buvo naudo
jamos Kultūros vertybių ap
saugos departamento, Pane
vėžio miesto savivaldybės lė
šos, taip pat tikinčiųjų aukos, 
iš viso 260.000 Lt. Šis projek
tas buvo vykdomas dvejus 
metus. Planuojama baigti šių 
metų rugsėjį, kai miestas 
švęs 500 m. jubiliejų. Šiuo 
metu projektui baigti dar 
trūksta 35.000 Lt parapijos 
įnašo. Klebonas kun. Rimas 
Gudelis kviečia prisidėti prie 
šio projekto baigimo. Kun. K. 
Gudelis (te!. 773-320-20921 
dar vieną sekmadienį pava
duos kun. A. Palioką I.enumto 
misijoje. Aukas galima jam 
perduoti tiesiogiai misijoje 
arba vėliau palikti misijos 
kapelionui. 

„Seklyčioje" liepos 23 d.. 2 
vai. p.p.. trečiadienio popietes 
programoje kalbės dr. Kasty
tis Jučas - odos ligų specialis
tas. Išgirsime svarbių ir 
reikalingų patarimų, turėsi
me progos daktaro paklausi
nėti ir su juo pasitarti. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose. 
Oak Lawn, organizuojamas 
vaikų darželis tday-care). 
Vaikų amžius - 3-5 m. Užsiė
mimai vyks penkias dienas 
per savaitę nuo 8:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. po pietų. - leiski
me mamoms dirbti! Jei susi
rinks pakankamai vaikų 
ibent 12;. darželis pradės 
veikti š. m. rugsėjo 2 d. Dėl 
vaikų registravimo kreiptis tc-L 
708-422-1433iki rugpjūčio 26 d. 

Prof. Valdas Samonis iš 
Kanados 47-ojoje Lietuviškų 

studijų savaitėje Dainavoje 
rugpjūčio 21 d., ketvirtadienį, 
skaitys paskaitą apie Lietu
vos identiteto išlaikymo gali
mybes globalinės ekonomi
kos sąlygomis. Norintieji da
lyvauti studijų savaitėje, ku
ri vyks rugpjūčio 17-24 d. 
Dainavoje, prašomi regist
ruotis iš anksto. Kreiptis į 
Joną Urboną adresu: 1418 W. 
Elmvvood Ave., Clavvson. MI 
48017. tel. 248-135-0209. 

Rugpjūčio 10 d. „Draugo" 
gegužinėje dalyvaus kapela 
..Sodžius", kurioje groja net 
11 muzikantų (vadovas Vy
tautas Jurevičius). Kviečiame 
ateiti. Be kitų įdomybių, 
veiks laimės šulinys. O ka
dangi laimikių ..laimės šuli
nyje" niekada nebūna per 
daug, todėl maloniai prašome 
..Draugo" gegužinei jų pado
vanoti. Ši vasaros šventė, 
kaip paprastai, rengiama t. 
marijonų sodelyje. 

Liepos 26 d. 8 vai. vakaro 
PLC banketinėje salėje vyks 
labdaringas vakaras naujo 
sporto komplekso statybai pa
remti. Vakaro metu susitiku
siuosius linksmins ansamblis 
..Kaukas", vaišins „Bravo" vir
tuvė. Programoje numatomi 
pramoginių šokių šokėjų pa
sirodymai, linksmi konkursai 
ir malonūs siurprizai. Vakaro 
vedėja - Virginija Dargis. Lab
daringas vakaro mokestis 35 
dol. Visos lėšos, gautos šio 
renginio metu. bus skiriamos 
naujojo sporto komplekso 
statybai. Dėl komandų regist
ravimo ir vietų rezervavimo 
kviečiame kreiptis tel: 708-
243-7547, 708-935-3136 arba 
630-853-5345. 

Jaunimo centre i 5600 S. 
Claremont Ave.. Chicago. IL) 
vėl organizuojamas šokių 
vakaras „Kam jau 30 ir vyres
niems". Vakaras vyks liepos 
26 d. 8,30 v.v. Gros Artūras 
Blažukas, kuris kviečia mu
zikos glėbyje gerai praleisti 
vakarą. 

Praėjusį sekmadienį, lie
pos 19 d., prieš šv. Mišias 
Marąuette Parko parapijos 
bažnyčioje, skirtas Dariaus ir 
Girėno atminimui, susitiko
me su vieno iš šiandieninių 
didvyrių lietuvių, pakarto
jusių pirmųjų tėvynainių žyg
darbį ir perskridusių Atlantą, 
marčia kauniete Daiva Hol-
šanskyte-Ramoniene, kuri 
jau žinojo visas Viktoro Ra
mono ir Gintauto Staniulio 
skrydžio atgal į Lietuvą nau
jienas. Tuo metu lakūnai jau 
buvo nusileidę Kaune ir, anot 
Daivos, į kairę ir į dešinę 
dalino žurnalistams interviu. 

Daiva Holšanskvtė-Ramonienė. 

- Tai kaipgi lakūnams 
kelionė sekėsi atgal? - klau
siu pašnekovės. 

- Kelionė atgal vyko 
sklandžiai, lyginant su tuo, 
kaip jie skrido pirmyn. Kelyje 
pirmyn kiekviename susto
jime jų laukė kažkokie truk
džiai, nemalonumai, nepla
nuoti atsitikimai, kurie lakū
nus baugino ir darė kelionę 
atgal baisią. Atgal, mano uoš
vio žodžiais, kelionė buvo lyg 
sviestu patepta. Daue buvo 
nervintasi, bijota tūpti Gren
landijoje, bijota Kanados mui
tinių, bet viskas vyko sklan
džiai ir jie nusileido 2 vai. 
p.p., kaip ir buvo planuota, 
Kaune, Aleksoto oro uoste, 
kur nuo ryto vyko didžiulė 
kasmetinė aviacijos šventė. 

(Šiemet ji buvo skirta pami
nėti Dariaus ir Girėno skry
džio per Atlantą 70-mečiui. 
Red.) Pasitiko lakūnas prezi
dentas Rolandas Paksas su 
savo padėjėju Sigučiu Jačėnu 
ir spaudos atstovu Osvaldu 
Gorbačiovu. Lakūnams buvo 
įteikti Dariaus ir Girėno me
daliai, kurie įteikiami ypač 
aviacijai nusipelniusiems 
žmonėms. Vis dėlto tai buvo 
pirmasis dviejų žmonių - la-
kūnų-mėgejų skrydis per At
lantą mažuoju lėktuvu. Buvo 
gražus didžiulis priėmimas. 
Jie pavargę, išsekę, kupini įs
pūdžių. 

— Skrydžio metu šeima 
tikriausiai labai jaudinosi. 

- Mes jau esame pripratę 
ir tėte pasitikime, tik, žino
ma, nepasitikėjome technika. 
Ačiū Dievui, gedimas įvyko 
žemėje. Na, bet kai jie pasiro
dė virš Kauno, ir šeima, ir 
tūkstančiai žmonių braukė 
ašaras. Ir prezidentas, sulai
kęs kvapą, žiūrėjo į juos. 
Emocijų buvo daug. Savo vyrą 
aš pažįstu kaip labai santūrų, 
ir jeigu jis mamos, močiutės, 
visų giminių ir tūkstančių 
žmonių akivaizdoje verkė, ga
lima suprasti, kad jaudinosi. 

— Papasakokite apie savo 
uošvį daugiau. 

- Aviacija - tai jo neišgy
doma liga. To net negalima 
pavadinti aistra. Kuo toliau, 
tuo ilgiau, tuo sudėtingiau. 
Jis nėra lakūnas . Aš šią 
šeimą pažįstu beveik 10 me
tų, mes su vyru mokėmės 
vienoje klasėje, mūsų tėvai 
priklausė mokinių tėvų ko
mitetui. Uošvis iš vaikystės 
turėjo svajonę - tapti lakūnu, 
bet kadangi jis buvo tremti
nės vaikas, jam neleido įstoti. 
Buvo gabus technikai, todėl 
įstojo į Kauno politechnikos 
universitetą, į skaičiavimo ma
šinų specialybę. 

— Kai Viktoras Ramonas 
nusipirko lėktuvą, kaip su
reagavo šeima? 

- Uošvis atsakytų: gyve
nimas yra trumpas ir jį reikia 
gyventi kokybiškai. Mano vy
ras - vienintelis vaikas jų šei-

Lakūnai Viktoras Ramonas (kairėje) ir Gintautas Staniulis prieš išskrendant iš Čikagos Midvvay oro uosto liepos 
14 d 

moje. J i s buvo prideramai 
auklėjamas, išleistas į mokslą. 
Tėvai vaikui pareigą atliko, 
ir dabar jie gali tvarkyti savo 
gyvenimą kaip t inkami. O 
mums tik džiaugsmas, kad jie 
randa pasitenkinimą. Mano 
anyta skraido su juo kaip ke
leivė. Ji su juo skrisdavo netgi 
tada, kai jis dar tik mokėsi 
skraidyti, arba ilgas valandas 
oro uoste sėdėdavo ant kėdu
tės, žiūrėdama, kaip jis kyla. 
Dabar prisipažįsta, kad tik ji 
galėjo tokius bandymus pra
eiti. Juk mokantis galima pa
daryti įvairių klaidų. Kitos 
moters nei už pinigus ne
prisiprašysi skristi per moko
muosius skrydžius. 

Aleksoto aeroklube yra la
bai glaudi bendruomenė. Visi 
lakūnai puoselėjo mintį kaip 
nors ypatingai atžymėti Da
riaus ir Girėno skrydžio me
tines. J ie ten gyvena kaip 
šeima, kadangi juos jungia 
viena aistra. Laisvą minutę vi
si ten. Jeigu uošvio niekur ne
randi ir jeigu jo telefonas iš
jungtas, žinok, kad jis pakilęs 
į orą. 

— Papasakokite apie save. 
— Mes su Andriumi dar nėra 
metų kaip vedę. Gyvename 
Kaune. Vyras baigė teisės ma-
gistrantūrą Vilniaus universi
tete ir dar kartu studijavo 
Vilniaus universitete ekono
miką, kur įgijo bakalauro laip
snį. Jis dabar dirba Kaune 
advokato padėjėju ir ketina 
tapti advokatu. Aš esu dar 
studentė magistrante , mo
kausi VDU Teisės institute. 
Prieš tai įsigijau bakalauro 
laipsnį iš žurnalistikos Vil

niaus universitete. 
- Kokia Jūsų nuomonė 

apie studijų kokybę Lietuvoje? 
Daug kas veržiasi studijuoti 
užsienyje. 

- Manau, kad pas mus, 
kaip niekur kitur, valstybė 
duoda studentui dideles socia
lines garantijas. Juk valstybė 
studentui moka už mokslą, 
suteikia sveikatos draudimą ir 
dar šiokią tokią stipendiją. 

- Pažangiems.. 
- Taip, pažangiems stu

dentams, bet tokių, kuriuos 
valstybė finansuoja, palyginus 
yra labai daug. Kai mes įs-
tosim į Europos Sąjungą, tų 
privilegijų nebeturėsim. O 
studijos užsienyje yra kaip 
pieno butelys parduotuvėje. 
Jeigu turi pinigų, jį gausi. Bet 
jeigu šiandien neturi pinigų, 
jis tavęs palauks. Studijos už
sienyje niekada nepradings. 
Manau, kad bakalaurą ir ma
gistrą reikia gauti Lietuvoje, o 
tobulintis, kelti kvalifikaciją 
kada nors bus galima ir užsie
nyje. 

- Kaip vertinami Lietuvos 
teisės diplomai Vakaruose? 

- Pasaulyje egzistuoja dvi 
teisinės sistemos - anglosak
sų ir amerikiečių bei kontinen
tinė, t.y.. Europos šalių. Tai 
nekintančios sistemos. Taip 
išeina, kad aš studijuoju kon
tinentinę teisės sistemą, bet ji 
turi glaudžių sąsajų ir su 
Amerikos bei Anglijos teisinė
mis sistemomis. 

- O be studijų studentai 
dar ką nors veikia? 

- Socializmo laikai, kai 
studentai buvo dirbtinai varo
mi į kolūkius nuimti derlių, į 

Alekso Plėnio nuotr. 

ansamblius ir chorus, baigėsi. 
Dabar jaunimas savarankiš
kas. Visuomeniniam darbui 
mažai beranda laiko, ypač tie. 
kurie rimtai studijuoja. Be to, 
stipendija siekia tik apie 100 
Lt., taigi, norint išgyventi, 
reikia arba gauti tėvų paramą, 
arba pačiam dirbti. Mes sten
giamės iš tėvų nebeimti. 

- Ar Lietuvoje jaunam 
teisininkui lengva rasti dar
bą? 

- Labai sunku. Kai mes 
apžiūrėjome Kauno sena
miestį, įsitikinome, kad tik
riausiai privačios teisinės kon
toros konkuruoja su maisto 
prekių parduotuvėmis ir kir
pyklomis - jų yra ant kiekvie
no kampo. Dar neturint savo 
klijentų, įsteigti privačią kon
torą yra labai sunku. Bet ke
liant kvalifikaciją, stažuojan
tis užsienyje, manau, galima 
bus įsitvirtinti. 

- Kaip Jūs atsiradote 
Amerikoje? 

- Čionai vasaromis aš at
važiuoju dažnai. Prieš dvejus 
metus čia atvyko mano tėvelis. 
Taigi dabar mes su mama 
pakaitomis vis jį lankome. 

- Amerika daugeliui jau
nų yra svajonių kraštas. 

- Mano tėvelis, kaip su
prantu, čia Amerikos neatra
do. Man ji tapo antrąja tėvyne. 
Čia yra daug mano draugų, 
galų gale tai kraštas, kur savo 
laimę atrado daug mano tėvy
nainių. Aš pasiilgstu Ameri
kos, todėl man čionai atva
žiuoti yra smagu. 

Dėkojame už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Audronė V. Škiudaitė 

DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO 
PAMINĖJIMAS „SEKLYČIOJE" 

Karštą vasaros dieną kiek
vienas ieško vėsios vietos, kur 
būtų galima atsigaivinti. Vie
na iš tokių patalpų yra 
visiems gerai žinoma „Sekly
čia". Čia ne tik atsigaivinsi, 
bet ir daug ko sužinosi, pa
matysi, pasilinksminsi. Tai 
ypač svarbu trečiadienio po
piečiu vyresniesiems lankyto
jams. Renginių vadove Elena 
Sirutiene stengiasi paįvairinti 
užsiėmimus, kad susirinkus 
netektų nuobodžiauti. 

Ši popietė buvo skirta įžy
miųjų Lietuvos >ur,ų — lakū
nų S. Dariaus ir S. Girėno žyg
darbio 70 m. sukakčiai pami-

Buvo pakviestas inžinierius 
Vytautas Peseckas, Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyriaus valdybos 
narys. ..Technikos žodžio" žur
nalo redaktorius. Lietuvių Ae
roklubo garbės n a r y s . 
Pradžioje V. Peseckas papa
sakojo apie save. Gimęs Kau
ne, lakūno profesionalo šeimo
je, nuo pat vaikystes buvo 
apsuptas lakūnų ir sklandy
tojų. Tad ir pats nuo 1937 m. 
Kaune sklandė sklandytuvu 
..Nykštukas". Baigęs lakūnų 
kursus įsigijo piloto laipsnį. 
Vėliau, gyvendamas Kanado
je1, dirbo sklandymo instrukto
rium, bandė skraidvti lėktu

vu. Gyvendamas Čikagoje su 
grupe bendraminčių įkūrė 
Aero klubą. 

V. Peseckui Steponas Da
rius (Jucevičius) žinomas dar 
nuo vaikystės, tačiau dau
giausia apie jį sužinojo iš tėvo 
— lakūno, kuris buvo tiesiogi
nis Stepono Dariaus vir
šininkas Lietuvoje. 

Jo tėvas yra palikęs iš
samius prisiminimus apie St. 
Darių. Tai labai vaizdingas 
pasakojimas apie lakūno gy
venimą, ruošimąsi skrydžiui 
per Atlantą, patį skrydį bei 
tragišką jo baigtį. 

Anot V. Pesecko tėvo, St. 
Darius pasiprašęs atostogų 

. išvyko j Čikagą, kur, susipa-
žinęs su bendraminčiu Stasiu. 
Girėnu 'Girskiu). Pradėjo 
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Jono Tamulaičio nuotr 

ruoštis skrydžiui. Po nelai
mingos skrydžio baigties tėvas 
apgailestavęs, kad lakūnai 
Lietuvoje ne tik nerėmė skry
džio nei morališkai, nei mate
rialiai, dargi net ignoravę jį. 
Gal nesupratę Dariaus skry
džio prasmės, nes jis, augęs 
Amerikoje, buvęs aukščiau 
visų savo samprotavimais. Jo 
idėjos buvusios kilnesnės ir 
patriotizmas, noras išaukštin
ti Lietuvą buvęs prasminges
nis. 

Tą dieną, kai turėjo at
skristi „Lituanika", visa Lie
tuva dainavo: „Atskrend saka
lėlis per žalią girelę"... Visą 
naktį Kaunas laukė to saka
lėlio. Tačiau... rytą buvo pra
nešta, kad Vokietijoje. Soldino 
girioje, sakalėlis vardu „Litua-
nica" sudužo. Abu lakūnai 
žuvo. 

Daug apie tai buvo kalba
ma ir rašoma, apgailestauja
ma dėl skrydžio nesėkmės. 
Atsirado ir tokių, kuriems 
buvo patogu skleisti „žinią", 
kad. girdi, vokiečiai, keršyda
mi už jų dalyvavimą Pirma
jame pasauliniame kare JAV 
kariuomenėje, tyčia juos pa
šovę. Tačiau sudarytos dvi 
kompetentingos komisijos, ty
rusios lėktuvo liekanas ir 
balzamavimui ruošiamus la
kūnų palaikus, jokių smurto 
požymių nerado. Nedelsiant 
prasimanymai buvo paneigti. 

S p e c i a l i s t a i , tyrę nelai
mingą atsitikimą, mane, kad 
viena iš nelaimes priežasčių 
buvusi netobula aukščio ro
dykle, kuri negalėjusi paro
dyti tikrojo aukščio ar jo pako
reguoti. Lakūnai, skridę blo
gomis oro sąlygomis, per daug 

priartėję prie žemės, ir tai 
jiems kainavo mirtį. 

Nors Lietuvos ir Vokietijos 
santykiai tuo metu buvo ne 
itin geri. bet žuvusiųjų Lie
tuvos didvyrių palaikus vo
kiečiai į Lietuvą atlydėjo labai 
pagarbiai. 

Seniai žinoma, kad lakūnai 
yra romantikai, kas buvo jau
čiama ir V. Pesecko tėvo prisi
minimuose bei jo paties pasa
kojime. Jiems lėktuvas — ne 
vien metalo konstrukcija — 
tai lyg gyvas daiktas, apie 
kurio netektį susijaudinda
mas negali nei kalbėti, nei 
klausytis. Tuo labiau, kad 
Vytautas Peseckas net eilių 
apie Dariaus ir Girėno skrydį 
yra parašęs. 

Jei skaitydamas tėvo prisi
minimus V. Peseckas daugiau 
minėjo Steponą Darių, tai per
skaitytuose Stepono sesers 
Katrynos (Konstancijos! Stul
pinienės prisiminimuose dau
giau minimas Stasys Girėnas, 
su kuriuo Steponas ir susi
pažino jos restorane. 

Vytauto Pesecko perteiktos 
žinios apie Dariaus ir Girėno 
skrydį per Atlantą nebuvo 
vien chronologinis faktų iš
vardijimas. Tai buvo vaizdin
gas pasakojimas apie jų gy
venimą, darbą, ruošimąsi 
skrydžiui ir liūdną žūtį. 

Buvo atsakyta į klausytojų 
klausimus, pasidalinta įspū
džiais su tais, kurie dar prisi
minė anuometinius įvykius. 

Dėkojame renginių vadovei 
E. Sirutienei ir inžinieriui 
Vytautui Peseckui už įdomią 
popietę. 
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yra davęs lietuvių tautai as
menybių, kurios savo darbais 
šviečia ilgus amžius. Ir XIX a. 
pabaigos bei XX a. pradžios iš
liko gražus būrys lietuvių tau
tinio atgimimo veikėjų, pali
kusių gilius pėdsakus mūsų 
istorijoje. Tuo metu rusų pa
vergtą Lietuvą gaubė nyki 
tamsa. Tačiau jau daug kur 
blykčiojo lietuvybės ugnelės. 
nušviesdamos niūrų lietuvių 
tautos kelią į šviesesnę ir vil
tingą ateitį. 

Ši knyga atspindi profeso
riaus medicinos daktaro Petro 
Avižonio visuomeninę, kultū
rinę ir mokslinę veiklą. Kny
gos autoriui, prof. dr. Jonui 
Puzinui. tai padaryti nebuvo 
lengva, nes daugumas šal
tinių, susikaupusių Lietuvos 
bibliotekose, rankraštynuose 
ar archyvuose, nebuvo pri
einami. Autoriui daugiausia 
teko naudotis spausdintine 
medžiaga, todėl šiame darbe 
gali būti nemaža spragų. Anot 
J Puzino. jis atliko tai. kas 
buvo įmanoma padaryti, o šis 
kuklus darbelis tebūnie me
džiaga busimam P. Avižonio 
biografui. 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 8.75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol.. už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis. Jsigyti norimų knygų 
galima ..Draugo" knygynėlyje. 

adresu 4545 West 63rd. 
Street, Chicago, IL 60629. 
Teirautis telefonu 773-585-
9500. 

Jonas Puzina5 
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SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant j Lietuva. 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai i DIAL NOYV 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOYV paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


