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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Negali būti derybų 
dėl rusų kariuomenės 

statuso 
Vilnius, gegužės 17 d. (Elta) 

— Lietuvos Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis pa
skelbė pareiškimą dėl gegužės 
18-19 dienomis numatomo Rusi
jos gynybos ministro Pavel 
Gračev vizito į Lietuvą. J a m e 
sakoma, kad Rusijos gynybos 
ministro pavaduotojas B. Gro-
mov prieš ministro P . Gračev 
vizitą į Lietuvą pareiškė, jog čia 
bus svarstomi Rusijos kariškių 
statuso, kai kurių strateginės 
paskirties karinių objektų ir 
kariškių pensininkų klausimai. 
Pareiškime primenama, kad 
statusas yra aiškus nuo pat 
1992 m. sausio 17 d. susitarimo 
su Rusijos prezidentu. Tai išve
dama kariuomenė, ir jokio kito
kio statuso arba jos legaliza
vimo negali būti . Visi objektai 
priklauso Lietuvos Respublikai, 
toks yra tvarkingo jų perdavimo 
teisinis pagrindas. 

Specialus klausimas, kurį Lie
tuvos vadovybė turėtų iškelti 
Rusijos karinės žinybos vado
vui, yra neregėtos arogancijos 
veiksmas — balandžio mėnesį 
surengti „štabų mokymai" su 
karine parengtimi ir jų metu 
patikrintomis galimybėmis per 
dvi dienas okupuoti nepriklau
somas Baltijos valstybes. Tokie 
projektai ir veiksmai tik patvir
t ina, koks būtinas y ra galutinis 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
pagal įpareigojanti tvarkaraštį , 
baigė V. Landsbergis. 

Bobel is t e b ė r a J A V pilietis 

Seimo Tėvynės Santara krei
pėsi į JAV ambasadorių Lietu
voje Darryl Johnson, klausda
ma, ar Seimo narys K. Bobelis 
yra Amerikos pilietis. Ambasa
dorius pasakė, kad oficialų 
atsakymą jis galįs duoti tik 
gavęs Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministro notą. 
J is taip pat paaiškino, jog JAV 
įstatymai nenmumato, kad JAV 
pilietis, stojęs kitų valstybių tar
nybon, iš kar to prarastų JAV 
pilietybę. Amb. Johnson patvir
t ino, kad į K. Bobelį jau yra 
kreiptasi dėl jo išrinkimo Lie
tuvos Respublikos Seimo nariu. 

Raštiškame atsakyme Tėvy
nės Santarai JAV ambasado
r ius mini, jog JAV valdžios 
organai oficialiai kreipėsi į 
Lietuvos vyriausybę, prašydami 
paaiškinti K. Bobelio kaip Lie
tuvos piliečio statusą. Šie JAV 
vyriausybės žingsniai rodo, kad 
K. Bobelis tebėra JAV pilietis. 

Ketur ių mėnes ių Lie tuvos 
b iudže t a s — be deficito 

Keturių šių metų mėnesių 
Lietuvos valstybės biudžetas 
įvykdytas be deficito. Pasak 
Finansų ministerijos Biudžeto 
departamento direktoriaus R. 
Šarkino, negalima teigti, jog 
visos biudžeto įplaukos yra tie
siog suvalgytos. Per šį lai
kotarpį suda ry t i va l s tybės 
rezervai, finansuotos kai kurios 
s ta tybos bei visa tai, kas 
numatyta biudžeto įstatyme. 

Iki gegužės 13 d. biudžeto pa
jamos sudarė 55,039 milijonus 
talonų, išlaidos — 57,236 milijo
nus talonų. Lėšų likutis metų 
pradžioje buvo 2,704 mil. ta
lonų. 

Lietuvoje v ieš i K e n t o 
h e r c o g a s 

Gegužės 17-19 d. Lietuvoje 
lankosi Kento hercogas, Ang
lijos karalienės Elzbietos II 
pusbrolis. Karališkosios šeimos 
atstovas atvyksta kaip Britani
jos užsienio prekybos tarybos 
vicepirmininkas. Taryba jungia 
vyriausybės narius ir verslinin
kus. Šios organizacijos tikslas — 
skat int i ryšius su užsieniu pra
monės investicijų srityse. 

Lietuvoje Kento hercogas su
sitiks su prezidentu Algirdu 
Brazausku, ministru pirminin
ku Adolfu Šleževičiumi, minist
rais. Jis dalyvaus Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos sutart ies dėl 
abipusio investicijų skatinimo ir 
apsaugos pasirašymo ceremoni
joje. Šį dokumentą pasirašys 
min. pirm. Adolfas Šleževičius 
ir Didžiosios Britanijos ambasa
dorius Lietuvoje Michael Peart . 

J u n g t i n i ų T a u t ų p a g a l b a 
kovoje su n a r k o t i k a i s 

L i e tuvos v i d a u s r e i k a l ų 
ministras Romasis Vai tekūnas 
Lietuvos vyriausybės v»rdu 
pasirašė susitarimą su Jungt i 
nių Tautų tarptaut inės narko
t ikų kontrolės programa. Po to 
šis dokumentas bus užantspau
duotas ir nugabentas į Vieną, 
kur yra įsikūrusi šios orga
nizacijos būstinė. Susi tar imas 
įsigalios po to, kai jį pasirašys 
tarptaut inės narkotikų kontro
lės programos atstovas. 

Ši organizacija pradeda įgy
vendin t i p rad inės paga lbos 
kontroliuojant narkot ikus Bal
tijos šalyse projektą. Lietuvai , 
Latvijai ir Estijai skir iama apie 
1.3 milijono JAV dolerių. Iš jų 
bus finansuojamos ekspertų ke
lionės į Baltijos šalis, programos 
kovai su narkomanija, vietos 
specialistų mokymas, rangos, 
kitų reikalingų priemonių tieki
mas. 

N u k i r s t i sus iž inoj imo ry š i a i 
dėl va r in io kabe l io v a g y s č i ų 

Balandžio mėnesį Lietuvoje 
įvyko 60 ryšių kabelių vagysčių. 
Praėjusį mėnesį ,,vario ieško
tojai" pagrobė daugiau kaip 
septynis kilometrus — maždaug 
4.6 milijono ta lonų ve r t ė s 
kabelio; 16 vagysčių užregis
truota Vilniuje, 12-Kaune , tiek 
pat — Panevėžio zonoje. 

Pasak „Lietuvos te lekomo" 
vietinių komunikacijų skyriaus 
viršininko pavaduotojo Viktoro 
Mickos, iš viso per pirmąjį šių 
metų ketvirtį šalyje įvyko apie 
pusantro šimto ryšių kabelių 
vagysčių, tačiau nusikal tėl ius 
pavyko sulaikyti t ik keletą 
kartų. Tebegalioja tvarka , kad 
nuostoliai skaičiuojami pagal 
ba l ans inę pavogtų kabe l ių 
vertę. Prieš dešimtmetį kloto 
kabelio metras kainavo rublį, 
t iek jis ir įvert inamas, nors 
dabar toks kabelis kainuoja 
t ū k s t a n t į k a r t ų d a u g i a u . 
Nepaprastai pabrango ne t ik 
p a t y s kabe l i a i , be t ir jų 
a t s t a tymo darba i . O bylas 
vagims kelti atsisakoma dėl 
nedidelių nuostolių. 

Gegužės pradžioje t r i s ka r tus 
iš eilės buvo nukirsti tarpmies-

JAV nelinkę remti Pabaltijo 
privataus verslo 

Danijos piliečiai, kurie prieš metus atmetė Europos suvienijimo, vadinamą Maastricht sutart į , 
šiandien vėl balsuoja referendume dėl šios sutarties. Rmgsted, Danijoje, suorganizuotame mitinge, 
raginant priimti sutartį, buvęs Britanijos ministras pirmininkas Edward Heath dirigavo berniukų 
dūdų orkestrui. Tikimasi, kad šįkart sutartį priims 

JAV svarsto vaistų 
kainų ribojimo priemones 

siūloma, kad valdžia įkurtų 
vaistų kainų peržiūros tarybą, 
kur i sukurtų gaires vaistų kai
noms nustatyt i . Taryba rinktų 
žinias apie vaistų kainas ir 
gamybos išlaidas ir, kur reikia, 
paskelbdama neigiamas faktus, 
sudarytų spaudimą, kad firma 
sumažintų vaistų kainas. Tai 
būtų daroma t ik tiems vais
tams, kuriuos gamina t ik viena 
įmonė ir tad nėra B&nkurenci-
jos, dėl kurios savaime firma 
ribotų savo gaminių kainas. 

Tokia taryba būtų sudaryta 
kanadietiškos įstaigos pavyz
džiu, ku r i , sakoma, pajėgė 
žymiai aptramdyti vaistų kainų 
augimą Kanadoje. Kongresma-
nas Pete Stark iš Californijos, 
Atstovų Rūmų lėšų komisijos 
sveikatos reikalams pirminin
kas , Atstovų rūmuose pris tatė 
įstatymo projektą, kuriuo tokia 
taryba būtų sukurta ir JAV 
pensininkų sąjunga AARP jį re
mia. 

Va i s tų įmonės bi jo 
t ok ios t a rybos 

W a s h i n g t o n , DC, gegužės 16 
d. (NYT) - Prezidento Bill Clin-
ton sveikatos politikos patarėjai 
pasiūlė JAV valdžiai, kad su
kur tų gaires vaistų kainų nu
s ta tymui , kad prižiūrėtų, kad 
jų bū tų laikomasi ir kad su
bar tų įmones, kurių gaminių 
kainos per didelės. 

Bet vaistų pramonės stipriai 
spaudžiama, administracija at
rodo a ts i sakė siūlymo bandyti 
sukur t i griežtas, teisiškai įpa
reigojančias gaires vaistų kainų 
nus ta tymui . Žymūs demokra
tai, jų tarpe ir Senato daugumos 
vadas George J . Mitchell, ta ip 
pat y ra pareiškę nenorą teisiš
kai kontroliuoti vaistų kainas. 
Nors administracijos pareigūnai 
tebetvi r t ina , kad vaistų kainos 
yra per aukš tos ir per greitai 
kyla, j ie j au linkę išbandyti sa
vanoriškas priemones vaistų 
ka inas apriboti . 

A r k u r t i vais tų k a i n ų 
p e r ž i ū r o s t a r y b ą 

Pagal Prezidento darbo gru
pės sveiktatos priežiūros teiki
mo reformai dokumentus, dabar 

'<riA tokia t a ryba sužinotų slap-
ci?5 2 ^ e n i s apie įvai r ių vais
tų gamybą, jų ty r imų finansa
vimą, rek lamavimą bei k i tas 
išlaidas. Be to. jos bijo, kad 
Kongresas, pradžioje s u k ū r ę s 
tarybą su ribota galia, vėliau jai 
sute iks galią ir į s t a t y m a i s kai
nas nus ta t inė t i . 

Prezidentas CHnton d a r pa t s 
nėra padaręs sprend imo apie 
tokios tarybos kūrimą ir tuo tar
pu nėra dar nu ta ręs , ka ip pada
ryti , kad vaistų įmonės, gydy
tojai, ligoninės bei kitos sveika
tos priežiūrą teikiančios įstaigos 
nekeltų savo kainų, pe re inan t į 
naują sveikatos pr iežiūros ap
mokėjimo sistemą. Numa toma , 
kad toks perėj imas gali t r u k t i 
3-5 metus. Baltieji r ū m a i prane
ša, kad naujasis sve ika tos prie
žiūros te ikimo projektas visai 
Amerikai , kurį iš pradžių buvo 
žadėta pr is ta tyt i gegužės 3 d., 
nebus galutinai pa ruoš tas anks
čiau, kaip birželio v idury. 

W a s h i n g t o n , DC, gegužės 11 
d. — Suvaržan t J A V valdžios 
b iudže tą , s u m a ž ė j ę s k i e k i s 
l ikusių lėšų J A V prekybos vys
tymui su buvusios Sovietų Są
jungos šal imis y ra koncent ruo
jamos Rusijai, Pabalt i jo šal ių 
sąskaiton, pareiškė As ta Banio
nytė, JAV Lietuvių Bendruome
nės Visuomeninių re ika lų įstai
gos Washingtone vedėja. K a d 
JAV eina ton k ryp t in m a t o m a 
ir iš to, kad J A V adminis t rac i 
ja neseniai bandė p a n a i k i n t i 
Pabaltijo raš t inę JAV Prekybos 
depar tamente . 

Tiesa, pripažįsta Ban iony tė , 
konservatyviame Lietuvos dien
raštyje „Lietuvos a i d e " balan
džio 22 d., buvo p raneš ta , k a d 
JAV Ambasada Vilniuje pasam
dė Lietuvos pilietį Gintarą Pūką 
padėti JAV Ambasada i ir Pre
kybos departamentui nus ta ty t i , 
kur y ra geros gal imybės J A V 
versl ininkų investavimui bei 
prekybai, ypač Kauno apylinkė
se. „Nors G. Pūko pasamdymas 
padės JAV vers l in inkams, j is 
vienok parodo, kad Cl in ton ad
ministracija nėra pas i ruošusi 
skir t i r imtų lėšų JAV prekybai 
ir investavimui plėtoti Lietuvo
je" , pasakė Banionytė. Jei JAV 
r imta i tuo rūpintųs i , pask i r tų 
JAV Užsienio Prekybos Tarny
bos pareigūną arba įkur tų JAV 
verslo pa ta rnav imų centrą Lie
tuvoje. 

JAV L B gegužės 11 d. išleis
t a m e pare iškime paa i šk inama . 

kad Lietuva besidomintys JAV 
verslininkai nekantriai laukia 
Baltic Enterprise Fund sukūri
mo, kuris Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos privačioms įmonėms 
(ypač mažoms ir vidutinio dy
džio; galėtų teikti reikiamą 
kapitalą. Tokie fondai jau trejus 
metus veikia Lenkijoje, Vengri
joje, Čekų respublikoje ir Slo
vakijoje, o Pabaltijo verslininkai 
krapštosi savomis jėgomis. 

Pareiškime pripažįstama, jog 
be abejo naujausia Lietuvos val
džios politika privatizavimo at
žvilgiu atgrasino Clintono admi
nistraciją nuo savo lėšų skirsty
mo Lietuvai. Bet primenama, 
jog privatizavimo varžytinės bu
vo vėl pradėtos balandžio 24 die
ną, po penkių mėnesių pertrau
kos. 

Tačiau pareiškimas baigia
mas, pripažiįstant, kad Lietuva 
kol kas dar nepajėgė įvesti savo 
konvertuojamos valiutos, kai 
kurių kontraktinių sutarčių 
nėra laikomasi ir žemės ūkio 
privatizavimas yra koneveikia
mas valdančiosios LDDP parti
jos. Šiuo metu, rašoma JAV LB 
pareiškime, speciali dešimties 
narių komisija, susidaranti iš 
Seimo Žemės ūkio komiteto bei 
Žemės ūkio ministerijos narių, 
šiuo metu tyrinėja „socialistinio 
žemės ūkio s u n a i k i n i m ą " 
Šilalės rajone, tuo pačiu metu 
pagiriant kolektyvinių ūkių iš
saugojimą Pakruojo rajone. 

Katalikų parapijos 
protestuoja amb. 

Lozoraičio atleidimą 

Vaistų kompanijoms nepa
t inka toks projektas, ir jos bijo, 

t iniąi j r ta rp taut in ia i ryšių 
kabeliai netoli Klaipėdos. Ry
šininkai pritaria nuomonei, kad 
tokios vagystės turėtų būti 
traktuojamos kaip nusikaltimai 
prieš valstybę. 

Vok ie t i j o s p a r l a m e n t a r a i 
s u s i t i n k a su Lie tuvos 

vok ieč ia i s 

Lietuvoje lankosi Vokietijos 
par lamento Bundestag narys ir 
Baltijos par lament inės grupės 
pirmininkas Wolfgang von Stet-
ten, Bundestago Krikščionių 
Demokratų sąjungos narė Ger-
t rud Dempvvolf ir Federalinės 
v a l d y m o t a r n y b o s vicepir
mininkas dr. Liesner. J ie kar tu 
su k i ta i s Federalinės valdymo 
tarnybosnar ia is nuo gegužės 17 
iki 28 dienos Vokietijos amba
sadoje pri iminės buvusius Ryt
prūsių gyventojus, susibūrusius 
į „Edelweiss" bendriją, ir k i tus 
vokiečių ki lmės Lietuvos pilie
čius, po karo išvarytus iš Kara-

ninku Česlovu Juršėnu, Tauty
bių departamento vadovais, Lie
tuvos Seimo nariais. 

S u mokyto ja i s s t r e ikuo ja 
i r t r o l e ibusų vai ruotoja i 

Gegužės 13 d. i miesto gatves 
neišvažiavo Kauno troleibusai 
— streiką paskelbė troleibusų 
parkas . Pagrindinis reikala
vimas — ?9% padidinti atlygini
mus. Kovo mėnesi mažiausias 
troleibusų vairuotojų atlygi
nimas buvo dvigubai didesnis už 
vidutinį atlyginimą Lietuvoje. 
Tuo tarpu pedagogo alga net 
45% nesiekia atlyginimo vidur
kio. Troleibusų parkas iš įmonės 
tur imų lėšų algas gali padidin
ti 30%. Tačiau streikininkų tai 
nepatenkino. 

Trumpai 
• Vilniaus technikos univer

siteto trečiojo K>:rso s tudentai , 
būsimieji architektai Tomas 
Grunskis, Sigitas Rimkevičius 

liaučiaus ir radusius prieglobstį ir Alius Vosylius laimėjo t re 
pas Lietuvos gyventojus. 

Vizito metu Bundestago depu 
tatai W. von Stetten ir G. Demp
vvolf p l anuo ja sus i t ik t i su 
pagr indine Seimo opozicija ir 
LDDP frakcijos vadais ir Vytau
tu Landsbergiu ir Just inu Ka
rosu, ta ip pat su Seimo pirmi-

čiąją — 1,000 c. premiją tarp
taut in iame kc .kurse „Urbani-
zuotas namas" Jj surengė Tarp
tautinė Architektūros Mokyklų 
Asociacija. «)> s narys yra ir 
Vilniaus Technikos universite
tas . Konkurse dalyvavo apie 
1.500 studentu iš 29 šalių. 

„ L o g i š k a k a i n a s r i b o t i " 

Sena tor ius David Pryor (D- I 
AR) pare iškė , jog logiška, kad 
valdžia t r amdy tų va is tų kainų 
kilimą, nes vais tų gamintojai 
ga l ė tų mi l i jonus užs id i rb t i , 
keldami savo k a i n a s ka ip t ik 
tuo metu , kai už v a i s t u s pradės 
mokėti valdžia paga l preziden
to Clinton p r i s t a tys imą planą. 

Bet vaistų firmos Merck & Co. 
atstovas Kevin Colgan pasakė, 
jog jo įmonė n e m a t o reikalo 
valdžiai p e r ž i ū r i n ė t i va i s tų 
ka inas . „Didžiosios daugumos 
naujų vaistų ka inos y r a atsa
kingai nus ta tomos . ...O jei kas 
nors ir uždeda nežmonišką 
kainą, yra daugybė visuomenės 
interesus ginančių g rup ių ir iš
r ink tų valdžios pa r e igūnų , ku
rie gali tučtuojau į t a i a tkreip
ti visuomenės dėmes į" . Balan
džio mėnesį Merck & Co. pasiū
lė savanoriško k a i n ų ribojimo 
projektą, kur iuo ka inos būtų 
prižiūrimos vaistų kompanijų ir 
valdžios įs ta igų pas i r a šy ta i s 
kont rak ta i s . Pagal Merck pasiū
lymą visų vienos įmonės vaistų 
kainos negalėtų paki l t i dau
giau, negu infliacija. Pask i rų 
vaistų kainos nega l ė tų kilt i 
daugiau, negu infliacijos ra tą 
pl ius 1%. 

Prezident ienes Hi l la ry Rod-
h a m Clinton vadovaujamoj i 
sveikatos priežiūros t e ik imo re
formos darbo grupė mielai pasi
t iko Merck pas iūlymą, sakyda
mi, jog tai vis t ik yra pripažini-

VVashington, DC, gegužės 14 
d. — Lietuvos ambasada J A V 
praėjusį ketvirtadienį gavo nuo
rašą Lietuvos prezidentui , vy
riausybei ir Seimui pasiųsto 
protesto pareiškimo iš Ylakių ir 
Vaičaičių parapijų Skuodo ra
jone. Ten susir inkę apie 500 
žmonių vienbalsiai pr iėmė pro
testo pareiškimą, kur į pas i rašė 
Ylakių-Vaičaičių parapijų kle
bonas kun. A. Jurgai t is ir penki 
k i t i parapijos įgaliotiniai. 

Proteste amb . Lozoraičio at
šauk imas pavadin tas kenks
mingu Lietuvos t a rp t au t i n i am 
prestižui ir vidaus santarvei . Jie 
a t š auk imą ver t ina ka ip politi
nių sąska i tų suvedinėjimą ir 
p r i t a r i a P a s a u l i o L i e t u v i ų 
Bendruomenės atstovo Vilniuje 
Petro Lukoševičiaus protesto 
pareiškimui, spausdintam gegu
žės 8 d. „Lietuvos a ide" . 

Toliau j ie rašo: „Ar tė jan t šv. 
Tėvo vizi tui , del ka ta l iko St. 
Lozoraičio nušalinimo skaudžiai 
pas ipikt ino ne vien t ik dešinio
ji katal ikiškosios Lietuvos vi
suomenė, be t taip pat nemaža 
dal is ir kairiųjų, juolab, kad ne 
ši tokiai revanšis t inei veiklai 
LDDP gavo rinkėjų manda tą" . 

Parapiečiai baigia pareiškimą 
linkėjimu: „Niekada nepamirš
ki te , kad esate kata l i škiško 
k r a š t o v a l d ž i a . Gal t a d a 
nepami r š ir Lietuvos žmonės, 

mas , kad kai kurių vaistų kai
nos b ū n a per aukštai keliamos. 
Administracijos pare igūnai pa
re iškė , jog j ie greičiausiai pri
t a r s tok iems savanoriškiems 
kainų apribojimams, paprašyda
mi dar , kad Kongresas pr ie jų 
pridėtų ir teisinių užt ikr inimų, 
kad vais tų įmonės savo pažadų 
laikysis. 

kad jie yra katalikiško krašto 
piliečiai — Marijos ir Rūpin
tojėlio žemės vaikai". 

— Šilutės rajone Nemunas 
užliejo apie 15,000 hektarų 
pievų. Didelė dalis pievų liks 
apsemtos iki birželio vidurio, 
nes beveik pusė rajono vandens 
siurblinių neve ik i a . J a s 
sugadino vario vagys. 

— Ištyrusi Zoknių aerodromo 
prie Šaulių techninę būklę. 
Susisiekimo ministerijos komi
sija nusprendė, kad su turima 
technika popiežiaus lėktuvo čia 
priimti negalima. Planuojama, 
kad popiežius su malūnsparniu 
iš Karmėlavos bus nuskraidin
tas į Meškuičius. Tad šiauliečiai 
gali tikėtis pamatyti Šventąjį 
Tėvą tik prie Kryžių kalno. 

— Lie tuvos ve r tyb in ių 
popierių birža buvo įregistruo
ta gegužės 11 dieną. Biržos stei
gėjai yra Lietuvos Investicijų 
Bankas, Lietuvos ir Baltijos 
biržos ir Finansų ministerija. 
Kontrolinis akcijų paketas pri
klauso valstybei. 

KALENDORIUS 

Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 
popiežius, Erikas, Venancijus. 
Julita, Erdvilas. 

Gegužės 19 d.: Celestinas, Al-
kuinas. Prudencija, Gilvinas, 
Taura. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 5:28, 
leisis 8:06. Temperatūra dieną 
64 F (18 C), ryte debesuota, tru
putį palis, po pietų pragiedrės, 
naktį 42 F (6 C). 

Trečiadienį saulė teka 5:27, 
giedra ir truputį vėsiau. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 18 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KAS DIDINA KRAUJO 
SPAUDIMĄ? 

DR. D. DEGĖSYS 

Suaugusio žmogaus geras 
kraujo spaudimas yra laikomas 
120 mm sistolinis ir 80 mm 
diastolinis. Kadangi gan daug 
sveikų žmonių tu r i truputį 
didesnį kraujo spaudimą, tai 
National Commity on Hyper-
tension siūlymu buvo priimta, 
kad suaugusių žmonių norma
laus kraujo spaudimo ribomis 
reikia skaityti 140/90 mmHg 

Apie 70% su padidintu krau
jo spaudimu žmonių turi nežy
mia i padidintą spaudimą, 
būtent, tarp 140 ir 159 mm 
sistolinį ir tarp 90 ir 104 mm 
diastolinį. Toks, kad ir nežymiai 
padidintas kraujo spaudimas, 
jeigu negydomas, per eilę metų 
nualina organizmą, nusilpnina 
širdį, sugadina kraujo indus bei 
inkstus ir sutrumpina gyveni
mą. Juo jaunesni žmonės su pa
didintu kraujo spaudimu, tuo 
trumpesnis būna jų amžius. Pa
vyzdžiui, 35 metų vyras, turin
tis kraujo spaudimą 150/100 
mm, jeigu nesigydo, tai gyvena 
apie 16 metų trumpiau, negu 
normalų spaudimą turintis. 
Mirties priežastis nuo padidin
to kraujo spaudimo dažniausiai 
būna kraujo išsiliejimas smege
nyse arba ša i rd ies a taka . 
Pradėjus anksti gydyti aukštą 
kraujo spaudimą, tokie pavojai 
ryškiai sumažėja. 

Modernus aukšto kraujo spau
dimo gydymas prasidėjo apie 
1960-sius metus. Prieš II Pasau
linį karą niekas neturėjo supra
timo, kas didina kraujo spaudi
mą ir kaip jį gydyti. Pavyzdžiu 
imkime prezidento Roosevelto 
ligą. 1935 metais Roose veltas 
buvo 53 metų amžiaus, jautėsi 
gerai ir buvo sveikas. Jo krau
jo spaudimas buvo 136/78 mm. 
Dvejiems metams praėjus, jo 
kraujo spaudimas pakilo iki 
162/98 mm. Karui prasidėjus 
1941 metais, jo kraujo spau
dimas pakilo iki 188/105 mm. 
Nepaisant to, jis jautėsi gerai ir 
jokių nusiskundimų neturėjo. 
1944 metais pradėjo skųstis, 
kad, gulint lovoje ant nugaros, 
jam būdavo sunku kvėpuoti, pri
trūkdavo oro. Ligai progresuo
jant, išsivystė plaučių edema, 
krūtinėje atsirado vandens, 
širdis smarkiai išsiplėtė, at
sirado širdies dekompensacija-
širdies nepakankamumas. Jo 
kraujo spaudimas tada buvo 
188/110 mm. J is naktis pra
leisdavo, snausdamas kėdėje. Jo 
gydymas susidėjo iš mažai rie
balų turinčios dietos, rami
nančių vaistų ir kūno masažų. 
Tais laikais tai buvo standartinis 
aukšto kraujo spaudimo gydy
mas. 1945 metų balandžio 12 
dieną, būdamas 63 metų am
žiaus, jis mirė, ištiktas ma
syvinio kraujo išsiliejimo sme
genyse. Jo kraujo spaudimas 
preiš mirtį buvo 230/130 mm. 

Kokios gi yra aukšto kraujo 
spaudimo priežastys? 

Aukš to krau jo spaudimo 
išsivystimą nulemia keletas 
veiksnių. Visų pirma tai gene-
t inis-paveldėj imo veiksnys. 
Jeigu vienas iš tėvų turi aukštą 
kraujo spaudimą, tai galimybė 
jų vaikui gauti aukštą kraujo 
spaudimą yra dvigubai didesnė 
negu sveikų tėvų vaikui. Antras 
veiksnys — tai rūkymas. Niko
t inas veikia arterijų sieneles, 
sukelia spazmus ir atheroskle-
rot inius paki t imus . Trečias 
veiksnys: tai padidintas cuk
raus kiekis kraujuje. Ketvirtas 
— per didelis svoris ir per didelis 
cholesterolio kiekis. Framing-
hamo širdies ligų klinikoje 
asmenys, kurių svoris buvo 20% 
arba daugiau didesnis negu nor

malus jų kūnos svoris, sirgdavo 
aukšto kraujo spaudimo liga 8 
kartus dažniau, negu tie, kurie 
turėjo normalų svorį. Gana 
dažnai, sumažinus kūno svorį, 
sumažėjo spaudimas iki nor
malaus. Taip pat svarbus yra ir 
riebalų išsidėstymas kūne. Tie, 
kurių riebiai yra išsidėstę ant 
pilvo ir krūtinės, turi aukštesnį 
spaudimą negu tie, kurių rieba
lai išsidėstė ant klubų ir šlaunų. 

Penktas veiksnys — tai nervi
nė įtampa, rūpestis ir nepa
kankamas poilsis. Šeštas veiks
nys — rasė. Negrai serga daž
niau ir sunkiau. Septintas — al
koholis. Didesni alkoholio kie
kiai didina kraujo spaudimą. 
Aštuntas — tai nėštumas. Kai 
kurioms moterims nėštumas 
sukelia aukšto kraujo spaudimo 
ligą. Devintas veiksnys — 
druska. Apie 10% visų žmonių 
yra jautrūs druskai. 

Vienas ketvirtadalis žmonių, 
turinčių aukštą kraujo spaudi
mą, priklauso šiai grupei. Ba
hamų ir West Indies salų gyven
tojai vartoja daug druskos. Pas 
juos aukštą kraujo spaudimą ir 
kraujo išsiliejimų smegenyse 
atvejų būna daug. Tuo tarpu 
primityviose Afrikos. Australi
jos ir Pietų Amerikos tautelėse, 
kur gyventojai vartoja mažai 
druskos, jų kraujo spaudimas 
yra žemas ir nedidėja, didėjant 
amžiui. Pas juos kraujo išsilie
jimų smegenyse būna mažai. 
Valgomoji druska turi 40% na
trio (sodium) ir 60% chlorido. 
Sodium yra antagonistas kaliui 
(potassium). Juo kūne randasi 
daugiau sodium, tuo mažiau 
jame būna potassium. Potassium 
ne tik kad mažina kraujo spau
dimą, bet jis taip pat apsaugo 
kraujo indus nuo sutirkimų ir 
kraujo išsiliejimo smegenyse. 
Potassium apsčiai randama vai
siuose ir daržovėse, todėl vege
tarų tarpe padidintą kraujo 
spaudimą turinčių yra ne dau
giau, kaip 1%. Yra net sakoma, 
kad du obuoliai per dieną be
veik apsugo žmogų nuo aukšto 
kraujo spaudimo ligos. 

SĖKMINGI KURSAI 
Gegužės 10 d. Vilniaus uni

versiteto Santariškių ligoninėje 
prasidėjo „Vaikų (reanimacijos) 
gaivinimo" kursai, sekant 
American Heart Association ir 
Illinois universiteto Čikagoje 
Perinatalines programas. Daly
vavo 79 medikai-pediatrai, 
rezidentai, studentai. Paskaitas 
skaitė gydytojai iš Christ li
goninės, seselės iš Illinois 
univers i te t inės ligoninės, 
Northwestern ir Christ 
ligoninių. Kartu dalyvavo du 
paramedikai, ekspertai prie 
greitosios pagalbos ir pagrin
diniai koordinatoriai, teikiant 
pirmąją pagalbą vietoje. Jie yra 
pirmieji, kur ie a t s i randa 
nelaimės scenoje ir suteikia 
pirmąją svarbiausią pagalbą. 

Visi buvo padalinti paskirtose 
vietose, kur klausė paskaitų. 
Trečią dieną buvo atl ikta 
prakt ika ir buvo išduoti 
pažymėjimai. Buvo paruošti 22 
asmenys, kurie toliau mokys sa
vo kolegas. 

I Kauną suvažiavo iš 25 Lietu
vos rajonų. Paskaitos vyko 
sėkmingai. Pažymėjimų buvo 
išduota 50. 

Visų nuotaka gera. Buvo lai
ko vakarais aplankyti įdomes
nes vietas ir pasivaikščioti po 
senamiestį. Po paskaitų dele
gacija išvyko atgal j Čikagą, kur 
jau pasiilgo šeimų. 

DRAUGĄ S 
ojsps-ieiooo) 

THE LITHUAfHAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subacription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00. 
Fostmaster: Send addiess changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

Lietuvos Vaikų Vilties Lėšų telkimo komisijos nariai: (iš k. j d.) Vida M u r r a y , Bi ru tė Augaitienė, 
R. Blinstrubas ir Giedrė Mereckienė, komisijom pi rmininkė . 

Nuo t r . J . T a m u l a i č i o 

Mano nuomone, lyginant su 
pereitais metais, perinataliniai 
centrai stiprėja. Skyriai švarūs, 
žmonės dirba, daugiau ir uoliau sssssssssssseasBasassasaasaBas 
mokosi anglų kalbą. 

Pakeliui į Kauną aplankėme W O R C E S T E R , M A 
Panerių sandėlį, kur tik ką 
buvo atvežtas talpintuvas. Man 
stebint, buvo atkaltos durys ir 
pradėjo išvežti visus „Lithu
anian Mercy Lift" surinktus 
reikmenis. Jų tarpe buvo visos 
žurnalų ir knygų dėžės, kurios 
buvo dovanotos Illinois uni
versiteto Čikagoje Vilniaus uni
versitetui. P r a n ė šlutienė, 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

IKI PASIMATYMO 
Vėl paviliojo auką kapai, 
Diena į dieną tiek jų atranda 

Maironis. 

ŽEMAS 
K R A U J O S P Ū D I S IR 

NUOTAIKA 

Šį kartą auka tapo LŠSI 
Trakų rinktinės Naujoje Angli
joje įsteigėjas, daug prisidėjęs 
prie kiekvienos kuopos stei
gimo, o kai kurios tik jo dėka 
įsteigtos, Sąjungos g.š. inž. 
Juozas Stašaitis. 

Tai buvo gilios religinės ir 
patriotinės dvasios, neiš-

Pagal švedų mokslininkų tyri- semiamos energijos asmenybė, 
mų duomenis, paskelbtus anglų 1954 m. atkūrus LŠSI, inž. 
„Medical Journal*' š.m. gegužės Juozas Stašaitis įsijungė į 
pradžioje, žemas kraujospūdis šaulišką veiklą ir pradėjo steig-
yra žmogaus sveikatai naudin- ti šaulių kuopas Naujoje Angli-
gas, bet taip pat gali būti ir joje. Taip išaugo ir klestėjo trys 
kenksmingas. šaulių kuopos: Jono Vaganaičio 

Žemas kraujospūdis sumažina — Bostone, Martyno Jankaus — 
širdies ligų ir insulto galimybes, 
tačiau jis gali neigiamai pa
veikti žmogaus savijautą, pasi
tikėjimą savimi ir 
nuotaiką. 

Brocktone ir Dr. Vinco Ku
dirkos — Worcesteryje, ku
rios 1971 m. steigiamajame 

apskritai susirinkime dalyvavo ne vienas, 
bet su juo kartu atvažiavo 

Aukštas kraujospūdis laiko
mas pavojinga liga, bet visuo
met manyta, kad žemo kraujo
spūdžio į ligos kategoriją 
į t raukti nereikia. Tačiau 
vėliausi tyrimai parodė, kad 
žemas kraujospūdis gali būti 
nuovargio, nualpimo, galvos 
svaigimo ir net psichiatrinių su
trikimų priežastis. 

Švedijos Gothenburg ir Up-
psala universitetuose grupė 
gydytojų iš Ostra ligininės dir
bo su 776 švedais vyrais, turin
čiais daugiau kaip 50 metų am
žiaus. Atrasta, kad vyrai, kurių 
kraujospūdis labai žemas, linkę 
savo gyvenimą, šeimą, darbą 
neigiamai įvertinti. Jie skun
džiasi savim pasitikėjimo, ener 
gijos stoka, atminties nusilpi
mu, apetito ir kantrybės prara
dimu. 

Gydytojai šiuos reiškinius pa
vadino „žemo kraujospūdžio 
sindromu". Tvirtinama, kad ty
rimo duomenys sutinka su 
anksčiau atliktų tyrimų duome
nimis, parodžiusiais nedidelius 
psichinius sutrikimus pas žmo
nes, kurių kraujospūdis labai 
žemas. 

VERTA NERŪKYTI 

Rūkorės, kurios meta rūkyti, 
sumažina galimybę turėti krau
jo išsiliejimą smegenyse (stroke) 
iki to paties lygio, kaip moterys, 
kurios niekuomet nerūkė. Šis 
pavojaus sumažėjimas pasireiš
kia po 2-4 metu nuo sustojimo 
rūkyti. 

Moterys, kurios daug rūko, 
kraujo išsiliejimą smegenyse 
gauna 2.5 kartų dažniau negu 
nerūkančios. Šiuos duomenis 
patiekia dr. Ichiro Kavvachi iš 
Harvard School of Public 
Health. Duomenis paskelbė 
„Journal or the American 
Medical Association". 

keletas šaulių iš kitų kuopų. Jis 
supažindino su LŠSI tikslais. 
Suglaustai paaiškino Šaulių 
sąjungos statutą ir sąrangą. Jis 
teikė dėmes) jaunimui įr sten
gėsi jį patraukti į šaulių eiles. 
Atsirado jaunuolių, kurie, inž. 
J. Stašaičio pakviesti, įstojo į 
LŠSI. Jis įsteigė jaunimo 
„Geležinio Vilko"' šaulių kuopą. 
Keletą metų ši kuopa labai 
gražiai veikė, bet po kurio laiko 
jaunimo šaulišką dvasia atvėso, 
entuziazmas pasibaigė, ir kuopa 
likvidavosi. 

A.a. inž. J. Stašaitis kiekvie
noje kuopoje stengėsi išvystyti 
aktyviausią veiklą. Nė vienas 
suvažiaviams, renginys, kultū
rinė savaitė ir 1.1, neapsiėjo be 
inž. J. Stašaičio darbo. Visus 
tuos darubs sumaniai rėmė jo 
gyvenimo bendrakeleivė Sofija 
Stašaitienė. 

Dažnesniam visų trijų kuopų 
susitikimui ir pabendravimui 
a.a. J. Stašaitis Tėvų 
Pranciškonų sodyboje, Kenne-
bunkport, Maine, įsteigė Šaulių 
kultūrinę savaitę su įvairia 
programa: sportas, šaudymas, 
paskaitos, koncertai ir t.t. Po 
kelių metų Kultūrinė savaitė 
buvo sutrumpinta. Pasilikta tik 
prie Darbo šventės Kultūrinio 
savaitgalio, kuris vykdomas jau 
17 metų. 

1975 m. įsteigus LŠSI Trakų 
rinktinę Naujojoje Anglijoje, J . 
Stašaitis buvo pirmasis jos 
pirmininkas, vadovavęs kelioli
ka metų. „Darbininko" laikraš
tyje išsirūpino Šaulių puslapį, 
pavadindamas jį „Lietuvos Šau
lių Gretose" Buvo to puslapio 
redaktorius. 

Jo gyventame Brocktone, 
bažnyčios šventoriuje pastatytas 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę" 
paminklas, kurio projektą pa
ruošė inž. J. Stašaitis. Parapijos 
šv, Kazimiero bažnytėlėje 

sekmadieniais ir kitomis pro
gomis buvo šv. Mišių lektorius. 
Mirus šauliui ar šaulei, kol 
sveikata leido, važiuodavo į 
laidotuves ir per šv. Mišias skai
tydavo šv. Mišių skaitinius. Pui
kus kalbėtojas ir paskai
tininkas. 

Tai tik maža dalelė jo atliktų 
darbų,o jis jų atliko daug ir 
didelių, gražių, pašventęs visas 
savo jėgas Dievui ir Tėvynei. 
Tai gražiausias jo paties pasista
tytas paminklas, nekalbant apie 
visus šaulių kuopos ir LŠSI 
suteiktus apdovanojimus. 

Prieš keletą metų inž. g.š. J. 
Stašaitis pajuto pirmuosius 
skaudžios ligos simptomus. Ši 
žinia apgaubė giliu liūdesiu 
visų rinktinės šaulių širdis. 
Netoli dešimtį metų kovojo su 
šia liga, bet, nepavykus jos 
nugalėti, balandžio mėnesio 24 
dieną savo namuose mirė, 
apsuptas mylimos žmonos Sofi
jos ir visos šeimos. 

A.a. inž. g.š. Juozas Stašaitis 
šauliams paliko gražiausią 
gyvenimo pavyzdį, kuris te
būnie paskatinimu eiti tuo 
pačiu keliu, kuriuo jis ėjo, ir 
dirbti Dievui ir Tėvynei, kaip ji
sai dirbo. 

Stovėdami prie jo karsto, 
apgaubto Lietuvos trispalve, 
nesakėme „Sudiev, broli Juozai, 
bet tik iki pasimatymo, nes ir 
mūsų kiekvieno gyvenimo 
laivas kasdien artėja prie 
Amžinybės uosto, į kurį įplau- __ 
kęs, vieną dieną amžiams su
stos... ir mes susitiksime su tavi
mi Amžinojo Tėvo namuose, ku
riuose Tu jau esi". 

Janina Miliauskienė 
LŠSI Trakų Rinktinės 

sekretorė 

GARY, IN 
N. ŠČIUKAITĖS 

KONCERTAS 

Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose Gary, IN., gegužės mėn. 
30 d., po lietuviškų pamaldų 111 
vai. ryto), vyks solistės Nijolės 
Ščiukaitės koncertas. Populia
rioji estrados dainininkė Nijolė, 
žinoma visoje Lietuvoje, su 
daina yra aplankiusi daugelį 
Europos kraštų. Kviečiame vi
sus apylinkės lietuvius daly
vauti šiame pramoginės dainos 
koncerte. Rengėjai — JAV LB 
East Chicago apylinkės valdy
ba. 

RENKAMI ŽAISLAI 
NAŠLAIČIAMS 

Atsižvelgdami į našlaičių 
globos būrelio „ S a u l u t ė " 
raginimą, LB East Chicago apy
linkės valdyba praveda „kimš-
t inukų" (stuffed toys) vajų 
Lietuvos našlaičiams. Prašoma 
„kimštinukus" atnešti į Šv. 
Kazimiero parapijos salę sekma
dieniais po lietuviškų pamaldų. 

B.V. 

POLICININKŲ 
ATLYGINIMAI 

Latvijoje policininkas per 
mėnesį uždirba 53 dol. (pagal 
JAV dolerio ir latviško rublio 
santykį), policijos skyriaus vir
šininkas — 58 dol. Estijoje pra
dedantis policininkas (remiantis 
dolerio ir kronos santykiu) 
gauna 60-68 dol., o policijos va
das - 118-138 dol. Baltarusijos 
milicijos pareigūnai gauna 
30-60 tūkstančių rublių per 
mėnesį ir nemoka pajami 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Supsrlor, Surts 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl. — (1-312) 337-1285 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Stre«t, Chicago 

Tel. 312-434-5649 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roberte Rd., Palos HIHs. IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm . antr., ketv , penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirnd. 3 v p p.-7 v.v antrd 12 30-3 v.p p 
fečd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p . 

penkt ir šeštd. 9 v r -12 v p p 

6132 S. K*dzi* Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr, penkt 12-3vpp , ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. 
Tai (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

'L 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

mokesčių. Kazachijos vidaus 
reikalų sistemos pareigūnai 
taip pat nemoka pajamų mokes
čių, už butą moka tik puse su
mos, o po 20 darbo metų mili
cijoje gauna nemokamai butą. 

Lietuvoje naujokas poli
cininkas (talonus verčiant į 
dolerius) gavo 20 dol. atly
ginimą, komisariato vadovas — 
nuo 32 iki 39 dol. („Kauno 
diena". 04.29). 

Kab. tol . (312) 585-0348; 
Rsz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9; antr 12 6; penkt 10-12; 1-6 

K a b . t e ! . ( 3 1 2 ) - 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L IGOS 

7 7 2 2 S . K 3 d i l s A v e . 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marqustts Msdlcal Bulldlng 

6132 S. Ksdzle 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzle, Ch i cago , III. 
Tsl. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory HIHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Opiometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tsl. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Contsr, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv. vai. 3-6 v v 

Tsl. (708) 448-1777 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

antr 1-4 v. p p ir ketv. 2-5 v. p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archsr Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samsrttsn Medlcsl Canter-

Napervll le Campus 
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 310, 

Napervllls IL 60563 
Tsl . 708 5271>090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai,: pirm. an t r . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais paga; susitarimą 



Nesidairyti už vandenynų, 

KAI GALIMA 
PASIMOKYTI IŠ 

KAIMYNŲ 
Liaudies posakiuose ir priežo

džiuose glūdi amžių patirtis, tad 
nedera į juos nekreipti dėmesio. 
Nepaisant to, kad technologijoje 
padaryta nepaprasta pažanga, 
tačiau aplamai žmonijos iš
mintis tokio progreso nepadarė. 
Beveik prieš 3,200 metų para
šyti, Dešimt Dievo įsakymų 
apima pagrindinius moralės ir 
elgesio dėsnius, kurių žmonės 
dar n ' .įgebėjo geresniais 
pakeisti. Tai, ką mokė beveik 
prieš 2,400 m. Sokratas ar prieš 
2300 m. Aristotelis, tebegalioja 
ir šioms dienoms. 

Per daug toli į istoriją 
nenuklydus, galima pasimo
kyti iš ne tiek senų išminties 
šaltinių. Niekuomet nederėtų 
užmiršti pasakos apie mirš
tantį tėvą, kuris, susišaukęs 
savo vaikus, davė jiems 
perlaužti beržinę šluotą. Jie 
bandė šiaip ir taip, bet nieko ne
galėjo padaryti. Jis ją atrišo ir 
liepė laužyti pavienius virbus, 
kurie lengvai lūžo. Tuomet 
jiems pasakė: „Vaikai, kol bū
site krūvoje, tol būsite stiprūs". 
Čia yra sena pasaka, bet, 
atrodo, kad ji yra primiršta. 
Lietuva, Latvija ir Estija yra lyg 
trys seserys prie Baltijos jūros. 
Jų pašonėje didelis ir nedrau
giškas kaimynas. Atrodytų, kad 
turėtų jos drauge laikytis, bet, 
deja, taip nėra. Tam yra daug 
priežasčių. Dar prieškariniais 
laikais glaudesniam bendra
vimui daug kliudė nesutvarky
tas Lietuvos sienų klausimas, 
kuris ir dabar tebėra opus, tik 
gal ne tokia aštria forma. 

Be to, kaip jau buvo daug kar
tų minėta, Lietuva, rengdama 
pilietybės įstatymą, neatsižvel
gė nei į tarptautinę teisę, nei į 
savo kaimynių interesus. Toks 
elgesys tarpusavio santykius la
bai atšaldė. Ekonominiai taip 
pat mažai kas jas jvngia, kadan
gi Latvija ir Estija jau išėjusios 
iš rublio zonos. Dabar jos aiškiai 
pasako, kad ekonominės sutar
tys bus galimos tuomet, kai 
Lietuva sutvarkys savo valiutos 
reikalus. Talonų kursui pasto
viai krentant, tuo pačiu kyla ir 
infliacija. Pirmiausia reikia 
suvaldyti infliaciją; kol to nebus 
atlikta, negalima kalbėti apie 
savos valiutos įvedimą. Šiuo 
klausimu vyksta diskusijos. 
Nežinoma, nuo ko pradėti, 
žvalgomasi į tolimus užjūrius. 
Manyčiau, kad geriausi moky
tojai yra visai pašonėje tad ne
reikia kažkur dairytis. Lietuva, 
būdama duobėje, daug galėtų 

KARALIAUČIAUS 
SRITIES ATEITIES KLAUSIMU 

VIENYBĖ, VIENMINČIAI IR 
LIETUVA 

dabar iš Amerikos, Kanados ar 
Anglijos išmokti, kurios net 
nežino, kas yra „duobė". Reikia 
mokytis iš tų, kurie iš „duobės" 
jau yra išlipę. 

Kuomet net du premjerai su 
Lietuvos Banko valdytoju tąsė
si, latviai, protingai ir be 
reklamos dirbdami, nuo rublio 
atsiskyrė ir savo ekonomiją pa
statė ant kojų. , ,Reuterio 
žiniomis, Latvijos laikinieji pini
gai per šešis mėnesius pakilo 
30% prieš dolerį, ir rusų rublis 
tapo išstumtas iš krašto rinkos 
(Tėv. Žib. 1993.IX.20)". Per tą 
patį laikotarpį iš lietuviškų 
talonų tik 20% jų vertės beliko. 
Kai Lietuvoje tokie „geri eko
nomistai" daro tvarką, tai jokia 
išeivijos parama nei fondai-fon-
deliai ir traktoriai padėties neiš
gelbės. Dabar tie patys „eko
nomistai", kalbėdami apie lito 
išleidimą, sako: „Nebus panau
dotas nei estiškas, nei latviškas 
variantas — bet savas modelis". 
Yra sakoma; „Gyvenimas per 
trumpas, kad būtų galima visas 
klaidas padaryti, tad reikia iš 
kitų pasimokyti". Bet, atrodo, 
lietuviai šio posakio nežino, ir 
bandys patys visas klaidas 
daryti! 

Galbūt tai daro sąmoningai, 
norėdami patekti į dabar Lietu
voje dažnai minimą Guinness 
rekordų knygą, kad būtų taip 
parašyta: „Didžiausias pasauly
je keltas — Klaipėdos Mukrano 
linija'. Daugiausia ekonominių 
klaidų pridarę"... Norėčiau 
surasti ką nors teigiamo, bet, 
vartant Lietuvos spaudos pus
lapius ir klausantis radijo, de
ja, to nerandu. Nelyginu Lie
tuvos nei su Amerika, nei su 
Švedija ar kitas panašiais 
kraštais, bet tik su Latvija ir Es-
ti ja, kurios toje pačioje 
„duobėje" buvo ir sugebėjo išjos 
išlipti. Manyčiau, kad stipendi
jas reikėtų skirti ne čia atvyks
tantiems, bet tiems, kur ie 
vyksta į Latviją ir Estiją, ir nori 
iš jų pasimokyti. Amerika ar 
Čikaga niekuomet nebuvo ir 
nebus Lietuvos langas į Vaka
rus. Reikia mokytis iš sėkmingų 
kaimynų ir nedidelių Skandina
vijos kraštų, kurių veikla yra to
je pačioje skalėje. O pirmutinė 
stotis pakeliui į juos galėtų būti 
Vasario 16 gimnazija, kurią 
reikėtų stipriau paremti. J i 
neturėtų būti įvairių spekulian
tų „motelis", bet prieinama 
tiems, kurie vyksta į Vakarus 
studijiniais tikslais. 

J . Ž. 

Karaliaučiaus sritis, kaip 
koks svetimkūnis, yra nenor
maliai įsiterpusi tarp Lenkijos 
ir Lietuvos teritorijos. 1945 m. 
liepos 17-rugpjūčio 2 d. Pots
damo konferencija Rytų Prūsi
jos teritoriją perkirto vadinama 
Potsdamo linija. Šios sutarties 
5 p. davė teisę Sovietų Sąjungai 
administruoti Mažosios Lietu
vos sritį. Pietinė Rytprūsių dalis 
priskirta Lenkijai. Sutarties 5 p. 
sako, kad JAV ir D. Britanija 
rems Sovietų pasiūlymą Kara
liaučiaus srities reikalu taikos 
konferencijoje, bet niekur nėra 
sakoma, kad Mažoji Lietuva 
galutinai atiduodama rusams. 
Kalbama tik apie laikiną šios 
srities administravimą. Taigi ši 
sritis teisiškai neatiduota sovie
tams. Tačiau jie pasiskubino ją 
pavadinti „Kaliningradskaja 
oblast" (Kaliningado apskritis) 
ir prijungė prie Sovietų 
Federacinės Rusijos administra
cijos, Leningrado srities. Sritis 
tapo Sovietinės Rusijos kolonija. 

Buvo kalbama, kad sovie
tiniai rusai norėję pokario me
tais šią teritoriją prijungti prie 
sovietinės Lietuvos, bet LKP, 
žinodama, kad sunku bus tuš
čias žemes apgyvendinti ir 
administruoti, nuo Mažosios 
Lietuvos atsisakė. 

Grįžtant į šio krašto istorinę 
praeitį, turime prisiminti, kad 
paskutinis Kryžiuočių ordino 
magistras Albrechtas 1525 m. 
sekuliarizavo Ordiną, pats 
priėmė Liuterio tikėjimą ir tapo 
pasaulietiškuoju Prūsijos kuni
gaikščiu. J i s kaip vasalas 
prisiekė Lenkijos karaliui. 
Hercogas Albrechtas įkūrė Ka
raliaučiuje universitetą, kurio 
pirmieji profesoriai buvo lietu
viai — Abraomas Kulvietis ir 
Stanislovas Rapolionis. Globo
damas reformaciją, universitete 
ruošė lietuvius ev. liuteronų 
kunigus , ski rdamas j iems 
stipendijas. 

XVIII amžiuje daugelyje 
Mažosios Lietuvos parapijų 
buvo sakomi l ietuviški 
pamokslai. Prof. dr. Fr. Kuršai
tis sumini, kad lietuvių kalba 
yra vartojama Šiaurės Rytprū
sių dalyje: Labguvos, Tilžės, Ra
gainės, Pilkapio, Stalupėnų, 
Gumbinės, Įsruties, Darkiemio, 
Goldapės srityse iki Unguros 
(Angerburg). Oficialiais duome
nimis, 1858 m. Prūsijoje buvo 
139,780 lietuvių, 1900 M. -
106,230,1931 m. 61,000 kalbėjo 
lietuviškai. 

Mokyklose lietuvių kalbos 
dėstymas buvo siaurinamas. 
Lietuvių kalba iš mokyklų iš
stumta 1872 m. Bismarko ir 

J . DUNČIA 

IGNAS MEDŽIUKAS 

VILNIUS RENGIASI 
POPIEŽIAUS VIZITUI 

Vilniaus miesto taryba savo 
sesijoje pritarė pasiūlymui 
įsteigti nebiudžetinį fondą 
Popiežiaus vizitui pasirengti. 
Fondo komiteto pirmininku pa
skirtas miesto mero pavaduo
tojas Vidas Kamaitis. Pasiruo
šimo darbų labai daug: reikia 
statyti apsaugines sieneles palei 
kelią, kuriuo važiuos Popiežius, 
parengti Šventoms Mišioms 
Vingio parką, suremontuoti ir 
atitinkamai nuvalyti gatves, 
baigti restauruoti Jėzuitų vie
nuolyną ir t.t. 

Apskaičiuota, kad visi darbai 
dabartinėmis kainomis kainuo
tų per pusę bilijono talonų. Tuo 
tarpu vyriausybė tegali skirti 
30 milijonų talonų. Miesto biu
džetas taip pat nepajėgus finan-
siuoti visų pasirengimo darbų. 
Todėl ir steigiamas toks fondas. 
Tikimasi, kad Popiežiaus vizitui 
lėšų aukos miesto įmonės, fir
mos, laukiama ir užsienio lietu
viu paramos. 

ministro Falko paliepimais. 
Lietuvių pastangos kovoje dėl 
lietuvių kalbos buvo 
nesėkmingos. Jie buvo 
raminami t ik pažadais, iš 
tikrųjų veikė planinga nutauti
nimo politika. 

Mažoji Lietuva yra lietuvių 
kultūros ir literatūros lopšys. 
Čia Martynas Ma: /ydas paraše 
ir išleido pirmąją lietuvių kalba 
knygą. Kristijonas Donelaitis, 
Tolminkiemio klebonas, sukūrė 
klasikinį veikalą „Metus". 
Mažojoje Lietuvoje buvo lei
džiama daugybė knygų, ėjo laik
raščiai, veikė lietuvių draugijos. į 
1883 m. Ragainėje buvo išspaus- J 
dinta „Aušra", vėliau perkelta Į 
į Tilžę. 

M. Lietuvos lietuviai 
dalyvavo ir politinėje veikloje. 
1898 m. jie išrinko savo atstovus 
į Prūsijos ir Vokietijos reicho 
seimus. 

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje 
buvo įkurta „Prūsų Lietuvos 
tautinė taryba", kuri paskelbė 
deklaraciją, kad M. Lietuva nori 
atsiskirti nuo Vokietijos ir susi
jungti su D. Lietuva. 1919 m. 
balandžio 8 d. „Prūsų Lietuvos 
tautinės tarybos" atstovai, 
remiamiesi JAV prezidento W. 
Vilsono paskelbta apsi
sprendimo teise, įteikė sąjun
gininkams reikalavimą, kad 
Rytų Prūsijos lietuviškos sritys 
ligi Labguvos, Įsruties, 
Gumbinės, Darkiemio ir 
Goldapės būtų sujungtos su 
nepriklausoma Lietuva. (Nuo 
Vokietijos buvo atskirtas tik 
Klaipėdos kraštas.) 

Tuo pačiu metu M. Lietuvos 
sujungimo klausimas su D. 
Lietuva buvo judinamas ir 
JAV. Prezidentas Wilsonas 
buvo žadėjęs atskirti M. Lietuvą 
iki Karaliaučiaus ir sujungti su 
visa Lietuva. Deja, lietuvių 
teisėms paremti reikėjo jėgos, 
kurios Lietuva neturėjo. 
(Lenkus rėmė Prancūzija). 

Imant dėmesin M. Lietuvos is-
istorinę praeitį, kultūrinį pali
kimą, gyventojų kilmę — visa 
tai kalba Lietuvos naudai. Vie
tovardžiai ir pavardės taip pat 
buvo lietuviškos. Vokiškoje 
rašyboje jie buvo iškraipomi, 
pvz. Žirgupenai (Shirgupoenen) 
ir pan. Apie 1938 m. įsigalėjus 
nacizmui, 1150 lietuviškų vieto
vardžių pakeitė grynai 
vokiškais, „Žirgupenai" pa
vadinti Amtshagen ir pan. Dar 
bjauresnį darbą atliko sovie
tiniai rusai, vietoves pakeis
dami rusiškais vardais: Tilžė -

Tilsit — Sovetsk, ir pan. 
M. Lietuva turėjo daugelį 

lietuvių patriotų, dirbusių savo 
tautai. IŠ jų paminėti prof. 
Vilius Gaigala i t i s , Zaunių 
šeima, ypač Morta Zauniūtė ir 
dr. Dovas Zaunius, Anzio Ja
gomasto šeima, kuri dėl nacių 
persekiojimo buvo priversta per
sikelti į sovietų užimtą Lietuvą. 
Vokiečiai gestapininkai, 1941 
m. okupavę Lietuvą, Jagomas
tą susirado Vilniuje, ir visa j 
šeima — tėvas, du sūnūs ir ! 
duktė su žentu buvo nužudyti 
Paneriuose. Labai daug M. 
Lietuvos patriotų nukentėjo nuo 
Vokietijos nacių ar bolševikų. 

Rusija, užėmusi Karaliau
čiaus sritį, čia įsirengė raketų 
bazes ir poligonus, nepaisant, 
kad šios srities klausimas dar 
nėra išspręstas. Dėl šio krašto 
ateities yra įvairių nuomonių. 
Spaudoje buvo rašoma, kad 
manoma čia atkelti iš Rusijos 
ten gyvenančius vokiečius, duo
dant kraštui valstybinį statusą 
kaip ir kitoms Baltijos valsty
bėms. Bet klausimas, ar jie 
norės čia keltis? Bet Karaliau
čiaus srities klausimas bent 
šiuo metu yra labai opus. Kai 

' prieš keletą mėnesių Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos ambasa
dorius Washingtone, jį palietė, 
spaudoje nuskambėjo reakcija, 
pasisakant prieš bet kokį srities 
padėties pakeitimą, 

i Yra manančių, kad ta sritis 
1 turėtų būti padalinta tarp Len-
i kijos ir Lietuvos, atiduodant 
I pietinę dalį Lenkijai, šiaurinę — 

Lietuvai. Yra balsų, kad ji galė
tų būti valdoma sutart iniu 
būdu. Bet tiksliausia būtų — 
kaip visi istoriniai argumentai 
rodo — kad būtų perduota Lietu
vai. 

Karaliaučiaus sritis užima 
15,1 tūkst. kvadratinių kilo
metrų, taigi šiek mažiau negu 
vienas ketvirtadalis Lietuvos. 
Teritorijoje gyvena pagal 1989 
metų surašymą 871,000 
žmonių, jų tarpe apie 40,000 

lietuvių, Šios srities ateitis pri
klausys nuo tolimesnės įvykių 
raidos tame Baltijos regione. 
Tik, žinoma, šią sritį prijungus, 
Lietuvoje padidėtų svetimkal-
bių gyventojų nuošimtis, kas 
Lietuvai būtų nenaudinga. 

Kartais lietuviškoje išeivių 
spaudoje dar pasimato rašinėlių 
apie vienminčius. Prieš 40 su 
viršum metų lietuviai atvyko į 
Ameriką su stipria pasaulėžiū
ra, su religiniais bei politiniais 
įsitikinimais. Greitomis aptvar
kius kasdieninės duonos 
reikalus, veiklieji griebėsi atgai
vinti paliktas Lietuvoje ar 
Vokietijoje organizacijas arba 
ėmė tverti naujas. Pagal įvai
rius įsitikinimus susidarė vien
minčių grupuotės. 

Vyresnieji vienminčiai 
pasiliko ištikimi savajai grupei 
iki senatvės ir, apleidus šį 
pasaulį , buvo pagarbiai 
paminėti savoje spaudoje. Lietu
vos ūkininko blaiviu protu 
galvojant, atrodo, kad, gyvenant 
išeivijoje, visi lietuviai turėjo 
būti vienminčiai, nes vienintelis 
vienijantis visus ryšys buvo 
Lietuva ir jos likimas. Taip 
turėjo būti, bet, trūkstant pa
kantos, išsisklaidyta. Pakan
ta yra dorinė sąvoka, apimanti 
dvasinio pobūdžio reiškinius, 
žmonių tarpusavio santykius ir 
bendravimą. 

Idėjinis sustabarėjimas neiš
vengiamai sukelia nesantaiką 
ir nesugyvenimą. Didžioji dalis 
eilinių išeivių lietuvių Ameriko
je visą laiką norėjo turėti vieną, 
tvirtą ir autoritetingą vadovybę. 
Deja, trūkstant vadovaujan
tiems pakantos, pasilikta prie 
vienmintiškų grupuočių. 

Kai Lietuva vėl pasiskelbė 
nepriklausoma, išeivija buvo 
užklupta nepasiruošusi ir ne
vieninga. Neturėdama vie
ningos, tvirtos ir autoritetingos 
vadovybės, išeivija neįstengė 
į ta igaut i naujam Lietuvos 
gyvenimui. Išėjo priešingai. 
Pasiskistę grupuotėmis, išeivių 

atstovai Vilniaus televizijoje 
sukėlė nusistebėjimą Lietuvoje. 
Supratingi lietuviai nusivylė 
Amerikos lietuvių nevie
ningumu. Nevieningas išeivių 
grupuočių atstovų pasirodymas 
Lietuvoje sudarė progą 
pamokyti išeivius. Lietuvos 
„vienmintis" veikėjas, pre
zidento A. Brazausko 
patikėtinis R. Rajeckas „Lietu
vos ryte" porina: „Jei mūsų ger
biami kolegos iš užjūrio iš tiesų 
mano galį būti Lietuvos pre
zidentais, tegu čia su mumis 
pagyvena, pavargsta, suvalgo, 
po pūdą druskos. 

Esu įsitikinęs — jei valstybei 
reikia importuoti prezidentą — 
ji sunkiai serga ir visai nepasi
tiki savo jėgomis. Aš neabejoju, 
kad Lietuvos žmonės, nors ir 
buvo sargdinami virš penkias
dešimt metų, neserga. 

Mane, kaip Lietuvos pilietį, 
apskritai žeidžia tokia užjūrio 
lietuvių organizuota in
tervencija. Net rikiminės kam
panijos politinis vadovas atvyko 
iš Čikagos. Ir pats kandidatas į 
prezidentus apie Lietuvą 
daugiau girdėjęs iš laikraščių". 
Rajeckas, pasiklausęs išeivijos 
grupuočių atstovų iš Amerikos 
ginčų, porina toliau: „kas dėl 
ketinimų suvienyti tautą , 
padaryti tokį stebuklą — skam
ba kiek mistiškai. Gal kolegoms 
iš užjūrio pirmiausia derėtų 
sutaikyti išeiviją, bent jau Čika
gos lietuvius, kur, kaip pačiam 
teko patirti per pastaruosius 
25-erius metus, vienybės tikrai 
nėra". 

Šiandien tokiems pamo
kymams neturime vieningo at
sakymo. Kiekvienas veikiame 
pagal savo išmonę. 

LIETUVOS BATAI 
ITALIJAI 

Šiais metais Šiauliai pateiks 
Italijos rinkai šimtą tūkstančių 
porų batų. Tokią sutartį pasi
rašė odos ir avalynės įmonė 
„Elnias" ir Italijos avalynės 
firma. 

Grand Rapids Šv Petro ir Povilo mokyklos vedėja Nancy Kryger suorganizavo 
dovanų ir mokslo priemonių vajų Utenos katalikiškos „Saulės" mokyklos 
mokiniams. Mokinukas Andrius Lukas įteikia vedėjai savo siuntimui 
paruoštą dovana 

BRANGI ŠILIMA 

Iki šildymo sezono pabaigos 
Kauno gyventojai už karštą 
vandenį mokėjo apie 21 taloną 
vienam žmogui per mėnesį, kai 
karštas vanduo buvo tiekiamas 
7 paras. Už dujas vienam žmo
gui reikėjo mokėti 302 talonus. 
Šiuo metu, tiekiant karštą 
vandenį kiekvieną dieną, tenka 
mokėti po 300 talonų kiekvie
nam žmogui per mėnesį, už du
jas — 196 talonus. 

ŠAUDOSI IR LIETUVOJE 

Per visus praėjusius metus, 
Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, šaunamasis gink
las Respublikoje buvo panau
dotas tik 72 kartus. Šiemet jau 
per tris pirmuosius mėnesius 
užregistruoti 79 šaudymai. Dau
giausia šaudymų — net 70% — 
įvyksta didžiuosiuose miestuose 
ir rajonuose. Šiuo atveju „pir
mauja" Šiauliai. ( „Kauno 
diena". 04.28). 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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„Taip, Danija nepabėgs", patvirtina buvęs kareivis, 

ir kai traukinys trečioj stoty sustoja, juodu išlipa. 
Nesusipažinę ir vardo vienas kitam nepasakę Kai išei
dama pasisuka, gerai pasižiūriu į jos veidą Ji nėra 
graži. Veidas tamsokas, vėjo įpūstas ir paprastas, kaip 
daugelio kitų merginų. Bet juodu abu turi tą. ko senam 
daktarui reikėjo velnio šauktis. Ne, milijonams reikia 
ko kito. Reikia jėgos, kad galėtų pasaulį valdyti ir pasi
imti tą, ko pačių širdis geidžia, o ne tą, ką velnias 
malonėja pakišti. Margaritą! Vienu akimoju apmečiau 
tuos milijonus Margaritų ir susijuokiau Ir niekas 
neatsitinka, ir žemė nuo to nesudreba, ir su ta min
tim šmėstelėjo pilka kepuraitė ir kiek pabalęs Salmės 
veidas. Man pasidarė aišku, kodėl jis būdavo pabalęs. 
Paprasta fiziologija ir praplikęs daktaras atėjęs į 
svetimą kraštą nuotykių ieškoti. Susipainiojau iš karto 
iš visų pusių į vieną tašką subėgusiuose teiginiuose 
ir tik viena aišku pasidarė: aš nenuvažiuosiu ir laiško 
neparašysiu. Sumečiau abu į stalčių, o kaimynei 
parašiau tik porą žodžių. 

„Atvažiuoti neturiu laiko, rašiau. Atsiplėškite ir 
ką rasite naudokite patys. Man tuo tarpu visko 
užtenka". 

Daugiau nė vieno žodžio. Jokio užsiminimo, ir nuo 
to širdy visiškai palengvėjo. Nebenorėjau jokių pažinčių 
su moterimis ir niekam nieko nebenorėjau duoti. Žiū
rėjau į kiekvieną jauną studentą ir studentę, ir galvo
jau, kad kiekvienas tyliai šaukiasi velnią, kad jis atei

tų ir atneštų pasaulį po kojų. Tik dabar paaiškėjo blo 
gai slepiamas vokiškumas ir arogancija. Nors netu
rėjau nė vieno, kuris žiniomis galėtų lygintis, bet pro 
fesoriai neparodė susižavėjimo ir studentai vis tiek žiū
rėjo kaip į žmogų iš žemesnio pasaulio. Aš negalėjau 
visiškai tikėti, kad kiekvienas iš jų laukia velnio, bet 
negalėjau ir netikėti. Argi tai t ikrai būtų tauta, 
laukianti išganymo per velnią. Vėl paėmiau gotišką 
laišką ir vėl skaičiau. Viršutinių Salmės drabužių 
niekur tada nemačiau ir apie juos negalvojau. Argi jie 
būtų pardavę juos kam ir padengę laidojimo išlaidas? 
Man staiga kilo noras nuvažiuoti, bet aš nenorėjau su 
tikti tos gražios moters, tikinčios velnio pagalba ir 
laukiančios žmogaus, kuris „pasirengęs viską atiduoti, 
o ji pasirengusi viską paimti". 

Tas mano darbą techniškai kiek stabdė, bet turini 
gilino. Aš vis labiau apsisprendžiau pasilikti senam 
kely. 

Vieną popietę, kai jau buvau pakilęs eiti į biblio
teką, pasibeldė į duris ir įėjo kaimynė. 

— Na ką? Nustebai? — pasakė atsistojusi prie durų. 
Buvo įraudusi, šypsojosi, veiduose žaidė duobutės. 
— Jei kalnas neateina pas Mahometą, tai Mahome 

tas nueina prie kalno. Juk taip, rodos, jūsų knygose 
parašyta. 

Padėjo siuntinėlį ir ištiesė ranką sveikintis. 
Aš nebuvau prataręs nė žodžio. 
— Tai ką, ar žado netekai? 
Ji buvo perdėtai drąsi. 
— Beveik, — atsakiau. — Aš pagalvojau, kad dviese 

toj kišenėlėj neišsiteksim. 
— Ką? 
— Kad dviem čia gyventi bus per daug ankšta 

— Nebijok, ne. Aš ne visiškai atvažiavau. Ką veiks . 
manasis? Jis sveikas ir laukia. 

— Ir tu sveika? — nežinau kam pasakiau tokį 
kvailą klausimą. 

Ji stovi labai arti manęs ir žiūri į viršų. Aš tik da
bar tepastebiu, kad kalbėdama su manimi, ji žiūri į 
viršų. Ji šypsos, galvą truputį į šoną pakreipusi, lūpos 
praviros ir drėgnos. Pagalvoju, kad ji nori būti apka
binama ir išbučiuojama, bet aš tik stipriai pakratau 
ranką ir paprašau sėsti. 

— Kam vežei? — sakau. — Juk judu neturite ko 
valgyti. 

— Užtenka. Vyras vėl važiuoja į mišką. O Mikas 
mums irgi atsiunčia. 

Ji atsisėda ant vieninteles kėdės, o o aš stoviu pasi
rėmęs į sieną ir neturime ką vienas kitam pasakyti. 

— Tu nori valgyti? - sakau. 
— Ne, — atsako. 
— Bet tu tiesiai iš traukinio. 
— Tiesiai. 
Ji nebesišypso, bet sėdi, suka tarp pirštų nosinai

tę ir žiūri į mane taip, lyg pirmą sykį matytų. Man pasi
rodė, kad ji nori pradėti verkti, ir aš atsiprašęs greitai 
išėjau j virtuvę. Po valandėlės grįžau su puodu ver
dančio vandens, užplikiau kavą ir nustebau, kad 
neturiu ko valgyti. Kai dirbau, apie valgį negalvojau. 
Atvažiuodamas buvau atsivežęs dar porą kilogramų 
lašinių, kažin kada pasitaikė nusipirkti kelias silkes 
ir kilogramą sviesto, o visa kita gaudavau iš stovyklos. 
Aš čia niekada nebuvau pagalvojęs, ką valgau. Pagal
vodavau, bet niekada neturėjau laiko eiti ko ieškoti 
ir p^/ikdavo to. ką turėjau. Dabar teturėjau duonos 
ir kietą lašinių odą. ( B u s d a u g i a u ) 

t 
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MOKYTOJA IŠ VISAI 
SKIRTINGO PASAULIO 

ANTANAS MASIONIS 

Philadelphijos priemiestyje 
Overbruke yra gerokai išgar
sėjusi aklųjų mokykla. Kadangi 
ji turi ir tarptautinę programą, 
tai į ją atvyksta, tos mokyklos 
vadovybės pakviesti, akli ir 
silpnaregiai mokiniai bei moky
tojai net iš tolimiausių pasaulio 
kraštų (šiemet yra vienas iš 
Nepalo valstybės, kuri yra tarp 
Tibeto ir Indijos Himalajų kalnų 
pakraš ty) . Vieni a t v y k s t a 
pasimokyti, kiti — dirbti su 
aklaisiais, vartojant moderniš
kus metodus ir modernišką 
technologiją, pvz., kompiute
rius. 

Praėjusiais mokslo metais į 
Overbruko mokyklą buvo atvy
kęs iš Vilniaus aklųjų mokyklos 
vienas mokytojas ir du akli 
mokiniai, o šiais mokslo metais 
Overbruko mokykloje prakti
kuojasi, irgi iš Vilniaus aklųjų 
mokyklos vienas mokytojas ir 
du akli mokiniai, o šiais mokslo 
metais Overbruko mokykloje 
praktikuojasi, irgi iš Vilniaus 
mokyklos aklųjų, mokytoja 
Regina Labinienė. Išgyvenusi ir 
išdirbus Overbruke keletą mė
nesių, Regina buvo paprašyta 
pasidalinti mintimis ir patirtimi 
šioje mokykloje su Philadelphi
jos ir platesnės apylinkės lietu
viais per lietuvišką, LB vedamą, 
radijo valandėlę. Ji parašė apie 
savo darbą trumpą apybraižą, 
kuri š.m. balandžio 3 d. buvo 
perskaityta per radiją. 

Toje apybraižoje ji taip rašo: 
,.Atvykau į Overbruko aklųjų 
mokyklą praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį. Už kambarį, maistą ir 
mokslą apmokėjo Overbruko 
mokykla. Esame atvykę 8 
mokytojai iš įvairių šalių ir 26 
studentai, kurie taip pat yra iš 
skirtingų šalių, ir visi jie yra 
akli, arba tur i labai mažą 
regėjimo likutį. Mus visus mo
ko, kaip naudoti kompiuterius 
aklųjų ir silpnaregių gyvenime, 
kaip palengvinti ir pagreitinti 
jų mokymo procesą. 

Lietuvoje turime vieną didelę 
mokyklą, kurioje mokosi akli ir 
silpnaregiai vaikai iš visos 
Lietuvos. Toje mokykloje aš esu 
išdirbusi jau 16 metų. Praėjusių 
metų pavasarį Vilniuje lankėsi 
Overbruko mokyklos interna
cionalinės programos direktorė 
Anke Rimrot-Farago ir pakvie
tė mane atvykti į jos vado
vaujamą mokyklą pasimokyti 
Čia 9 mėnesius. Štai jau praėjo 
6 mėn., kaip aš čia. Viskas 
sekasi gerai, pramokau anglų 
kalbą, sužinojau daug naujų 
dalykų, kuriuos galėsiu pri
taikyti savo darbe Lietuvoj, 
galėsiu perduoti įgytas žinias 
savo bendradarbiams. 

Šie metai mano gyvenime 
neįprasti. Man likimas lėmė 
tiesiogiai nepatirti šalčio, nepa
togumų, dvasinių ir ma
terialinių sunkumų, kurie yra 
dabar užgriuvę Lietuvą, mano 
mokyklą, mano šeimą. Nėra tos 
dienos, kad aš nepagalvočiau 
apie visa tai, ką palikau, kas 
man rūpi , kas yra mano 
gyvenimo didžioji dalis. Labai 
skaudu, kai la iškuose iš 
Lietuvos beveik nėra jokių 
linksmesnių žinių arba šiaip 
pasidalijimų mintimis, kuriose 
jaustųsi, kad žmonės yra lai
mingi. 

Tie sunkumai ypač labai aš
tr iai palietė gyvenimo nu
skriaustus žmones — akluosius 
ir silpnaregius, kuriems labai 
sunku prisitaikyti ir priprasti 
prie pasikeitusių gyvenimo 
sąlygų, prie nežmoniškai 
padidėjusių mokesčių, maisto 
pabrangimo, tu rė to darbo 
praradimo. 

Vilniaus aklųjų mokykloje jau 
veikia p i rmas i s Lietuvoje 
kompiuterių centras akliesiems. 

Jį įsteigė Vitas Purlys, praėju
siais metais studijavęs Over
bruko aklųjų mokykloje. Lėšų 
tam tikslui skyrė Lietuvos 
vyriausybė, Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, Philadelphijos ir 
New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės ir Balfas. 
Anglijos „Dolphin System" 
kompanija padovanojo 10 kal
bos sintezatorių, kurių pagalba 
žmogus gali girdėti, kas yra 
parašyta kompiuterio ekrane, 
gali girdėti kiekvieną raidę, ku
rią pats parašo. 

Susidomėjimas tuo centru 
tikrai didelis. Mokomi ne tik 
vyresnio amžiaus mokiniai, bet 
ir suaugę aklieji, kurie nori ir 
gali dirbti intelektualinį darbą. 
Jiems organizuojami trum
palaikiai kursai, nes norinčių 
daug, o turime tik 7 kompiu
terius. Turime gerą aparatą, 
spausdinantį brailio raštą, 
tačiau labai trūksta specialaus 
popieriaus, kurio Lietuvoje ne
gamina, o kaimyninės šalys par
duoda tik už dolerius. 

Neseniai šiame centre lankėsi 
Latvijos ir Estijos aklųjų 
sąjungų pirmininkai. Jie dar 
nieko panašaus neturi savo 
šalyse. Buvo labai sužavėti, ką 
pamatė Vilniaus aklųjų mokyk
loje. Jie mėgina įkurti panašius 
centrus savo šalyse, nes, 
tokiame centre apmokytas, 
aklas žmogus gali lengviau susi
rasti darbą, užsidirbti sau 
duoną". 

— Išgirdus per LB radijo 
valandėlę apie Jūsų tokią 
nelengvą profesiją ir ilgą 
laiką, j a u išdirbtą aklųjų 
mokykloje, norėtųsi dar iš
girsti iš jūsų kiek biografinių 
žinių, y p a č apie jūsų pasi
ruošimą tai profesijai. Juk 
aklųjų pasaulis yra visai skir
t ingas, i r mokytojai reikia 
visai skir t ingo pasiruošimo. 
Kur jį gavote? 

— Gimiau ir užaugau Šiau 
liuose. Mano vidurinės 
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LB San Francisco apylinkės praėjusios kadencijos valdyba. Iš k. — Gintaras Federas, Marytė 
Currier. Carl VVycofT, viešnia M. Samatienė, Jūratė Raulinaitytė, visuomenininke Danutė 
Janutienė. Jonas Blecka. Ramoną Budrienė ir Phil Gilbert. 

kyklos mokytoja ir klasės auklė 
toja vis kalbėdavo, kad turėčiau 
pasirinkti tokią specialybę, kur 
reikia švelnumo, kantrybės, 
paslaugumo. Būdama dar 

buvo ruošiami specialių mo
kyklų mokytojai bei logopedai. 

1975 metais Vilniuje pastatė 
naują didelę aklųjų ir silpnare
gių mokyklą. Reikėjo mokytojų, 
kurie galėtų dirbti su įvairią 
negalią turinčiais vaikais, todėl 
mane ir dar keletą 1976 laidos 
diplomantų paskyrė dirbti į 
naująją Vi ln iaus aklųjų 
mokyklą-internatą. 

Tą pačią vasarą ištekėjau už 
savo klasės draugo Alfredo La
bino, ir abu įsikūrėme Vilniuje, 
nes jis irgi jau turėjo darbą ir 
mažytį kambarėlį bendrabutyje. 
Bėgo metai, gimė ir užaugo 
mūsų du vaikai, vis tebegyve
nant viename kambarėlyje. 
Sūnui Aušriui šiais metais suėjo 
16, o dukrai Erinijai — 12 metų. 
Prieš dvejus metus išsipildė 
mūsų svajonė — galų gale priėjo 
ir mums eilė gauti didesnį butą, 
kurį likimas lėmė gauti prie pat 
mokyklos, kurioje tebedirbu nuo 
1976 metų. 

Jau būdama mokytoja, antrą 
kartą baigiau Pedagoginį 
institutą, nes tuomet Šiauliuo
se buvo suorganizuotas 3 metų 
mokymo kursas tiems, kurie jau 
dirbo su aklaisiais ir norėjo pa
tobulinti savo žinias. Tas moks
las vyko neakivaizdiniu būdu — 
vykstant į t rumpala ikes 
paskaitų ir egzaminų sesijas, 
rašant kursinius ir kontrolinius 

m o ' darbus. Tai buvo gana naudin
gas savo žinių patikrinimas ir 
patobulinimas. Antrą diplomą 
gavau 1989 metais. 

— Įdomu, ka ip galima pa
tekti į Overbruko aklųjų rao-

vidurinėje, turėdavau galimybę kyklą iš kitų kraš tų? Kokių 
nuei t i į Šiaulių specialią kvalifikacijų reikalaujama iš 
mokyklą, kurioje dirbo mano kandidatų? 
mamos pažįstama mokytoja. _ Atsivėrus vartams į pasau-
Manęs nebaugino gyvenimo l į padaugėjo visokių išvykų į 
nuskriausti vaikai, todėl 1972 užsienį, padažnėjo užsieniečių 
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Mokytoja Regina Labinienė (stovi gilumoje) ir mokiniai prie kompiuteriu 
aklųjų mokykloje. 

kaip jau buvo minėta, Anke 
Rimrot-Farago. Philadelphijos 
Overbruko aklųjų mokyklos 
t a rp tau t inės programos 
direktorė. Ji labai entuzias
tingai siūlo naudoti kompiu
terius aklųjų gyvenime, nes yra 
įsitikinusi, kad, tik naudo
damas modernią techniką, 
talentingas aklas žmogus galės 
lengviau prisitaikyti gyvenime, 
galės būti naudingas visuo
menei. 

Tam tikslui ji yra įkūrusi 
tarptautinę programą, į kurią 
kiekvienais metais sukviečia 
žmones iš įvairiausių šalių. Yra 
dvi skirtingos mokymo progra
mos — mokiniams ir moky
tojams. Mokinius kviečia tik 
aklus arba labai silpnai ma
tančius. Šiemet yra pakviesti 26 
mokiniai: iš Japonijos, Korėjos, 
Kinijos, Nepalo, Tailando, 
Vokietijos, Danijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Švedijos, Suomijos 
ir kitų šalių. Mokytojai dažniau
siai būna kiečiami gerai ma
tantys, turintys darbo praktiką 
su aklaisiais. Šiais metais 8 
mokytojų grupėje turime tik 
vieną nematančią merginą iš 
Filipinų. Iš Kinijos, Čekoslo
vakijos, Bulgarijos, Nepalo, 
Kolumbijos ir Lietuvos — esame 
regintys aklųjų mokyklų moky
tojai. Taip yra todėl, kad be 
kompiuterių mokslo ir 
susipažinimo su visokiausia 
technika, naudojama aklųjų 
gyvenime, labai svarbią vietą 
šioje programoje užima orien
tacijos ir judrumo pagrindų 
studijavimas. Ypač Overbruke 
mes, mokytojai, vadovaujami la
bai daug praktikos turinčio dės
tytojo, treniruojame vieni kitus 
(vaikštome užrištomis akimis ir 
su tam tikromis lazdelėmis po 
miestą), kad. grįžę namo, galė
tume viso to mokyti savo 
mokinius. 

— Kiek a p y t i k r i a i y r a 
Lietuvoje aklųjų, ka ip or
ganizuojamas jų švietimas ir 
auklėjimas, kiek y ra jiems 
mokyklų ir kokie viso to 
rezultatai? 

— Šiuo metu Lietuvoje yra 
daugiau nei 7,000 neregių ir 
silpnaregių. Vaikų su su
trikusiu regėjimu yra apie 
1.000. Vilniaus aklųjų mokyklo
je mokosi apie 250 mokinių, 
Kauno silpnaregių mokykloje — 
apie 100 moksleivių. Kiekvie
name didesniame mieste yra 
vaikų darželis sutr ikusio 
regėjimo vaikams. Kai kurie tė
vai leidžia savo silpnai ma
tančius vaikus į prie namų 
esančias paprastas mokyklas, 
tuo būdu išvengdami važinė
jimo į Vilnių ar Kauną lankyti 
vaiko, pasiimti jį atostogoms. 
Gerai, kai vaikas gyvena namie, 
tačiau, iš kitos pusės, jis negali 
suspėti mokytis su reginčiai-
siais, mokytojai neturi daug 
laiko, kurį galėtų skirti pamo
kos metu silpnaregiui, todėl 
dažniausiai silpnaregiams būna 
lengvinamos užduotys, jie 
mažiau visko išmoksta ir, baigę 
mokyklą, negali įstoti į aukštąją 
mokyklą. 

Vilniaus mokykloje vaikai 

HELP WANTED RE.U. «S iTE 

LAMCO CO. 
VVashington, D.C. 

Mko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores Įrengimus; 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Padžiai $5 Į 
vai Kreiptis: Ml. 202-244-2373 

GREAT 
PARDUODA 

metais, baigusi vidurinę lankymasis Lietuvoje. Labai ne- mokosi 13 metų. Prie mokyklos 
mokyklą, įstojau į Šiaulių pėda- tikėtai į mūsų mokyklą Vilnių- yra vaikų darželis, į kurį priima 
goginį institutą, nes tik jame ir j e prieš dvejus metus atvyko, vaikus nuo 3 metų amžiaus. 

Turime vaikų našlaičių, kurie 
kartais iki 20,metų amžiaus 
prasimoko ir pragyvena 
internate — mokykla turi būti 
namais, mokytojai turi atstoti 
mamas ir tėčius. Vilniaus 
aklųjų mokyklą baigę, mokiniai 
labai dažnai įstoja į universitetą 
ar institutą. Jie yra geriau pa
ruošiami, nes čia klasėse ne
būna daugiau nei 12 silpna
regių, o aklųjų klasėse ne dau
giau kaip 6 mokiniai. Čia moky
tojai žino darbo su aklaisiais ir 
silpnaregiais metodiką. 

Jeigu kompiuteriai, kalbos 
sintezatoriai, skaitymo mašinos, 
kompiuterinės linzės silpna
regiams ir kita technika buvo 
Lietuvos akl ies iems visai 
nežinoma ir nesuprantama, tai 
orientacijos ir judrumo 
mokymas taip pat buvo primi
tyvus ir neduodantis gerų 
rezultatų. Padaryti žmogų sava
rankiškesnių yra vienas svar
biausių dalykų. 

Labai pagerės mokinių pa
ruošimas gyvenimui ir 
tolimesnėms studijoms, pabai
gus kurti kompiuterių centrą 
Vilniaus aklųjų mokykloje. Nei 
mokiniai, nei mokytojai niekuo
met nepamirš A. Rimrot-Fara
go vizitų į mūsų mokyklą, jos 
nuoširdžių pa ta r imų ir 
pamokymų, už dvejų metų 
laikotarpyje priėmimą dviejų 
mokinių ir dviejų mokytojų 
mokytis Overbruko mokyklos 
tarptautinėje programoje be 
jokio mokesčio už mokslą, mais
tą, kambarį, ekskursijas ir t.t. 

Praėjusiais metais studijavu
sius Overbruko mokykloje 
mokytoją ir mokinius labai 
dėmesingai globojo M. ir J. 
Majauskų ir Z. ir A. Masaičių 
šeimos. Tų žmonių ir Balfo or
ganizacijos dėka buvo nusiųsta 
daug dovanų Vilniaus aklųjų 
mokyklai, buvo padovanotas 
pirmas kalbos sintezatorius, 
kurį dabar ten jau naudoja akli 
mokiniai, nes Lietuvos moksli
ninkai „išmokė" jį kalbėti lie
tuviškai. 

Susidomėjimas nauja techni
ka aklųjų mokykloje labai 
didelis. Mažoje klasėje, kur yra 
sumontuota aparatūra — pasto
viai pilna žmonių. Mokinių 
pamokoms pasibaigus, ateina 
suaugę aklieji, kurie irgi nori 
pramokti dirbti su kompiuteriu, 
ateina mokytojai, kurie taip pat 
nori išmokti, kaip tobuliau ir 
greičiau pasiruošti pamokoms... 

Man, grįžusiai į Lietuvą, dar
bo bus tikrai daug... 

— Ačiū jums, ponia Re
gina, už įdomią informaciją 
ap ie ak lų jų šv i e t imą ir 
ruošimą gyvenimui Lietuvoje 
i r O v e r b r u k o mokyk lo je 
JAV. 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnav imas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wo»t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
„tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M LS. "Kompiuterių ir FAX pagalba'* 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

? * Pensininkams Nuojąjda^ _ iLj 

HOUSE FOR SALE 
3 bdrm., 3 baths, 2 kitch.; fam. rm. with 
fireplace; hse. on 2 acre landscaped 
lot, Lemont, IL. CaN: weekdays after 
5 p.m.: 708-257-8546. 

NEW HOME FOR SALE 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

FOR RENT 

Kedzle Ir 66 PI. apyl. Išnuomo
jamas gražus 5 kamb. 2 mieg. butas 
naujesnome. ramiame name; antras 
aukštas; šaldytuvas, virykla ir skal
bykla. Suaugusiems. $395 Į 
Kreiptis: 708-656-6599. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Lietuvių Operos choro plokštelė su simfoniniu orkestru. 
Diriguoja Alvydas Vasaitis. {dainuota: Lietuvos himnas, Lietu
viais esame gimę, Jakūbėno ,,De profundis", Karnavičiaus 
„Už jūrelių" iš operos „Radvila Perkūnas", Karoso „Augo 
kieme klevelis", Gaidelio ,,Už jūrų, už kalnų" iš operos 
„Dana". Arija ir choras iš Karnavičiaus operos „Gražina" 
su Jonu Vazneliu. Raudotojų choras iš Karnaviciau^ operos 
„Gražina". Budriūno „Ant marių" ir „Saulė motina pakilo" 
ir Šimkaus operos „Pagirėnai". Kaina $15.00. II. gyvento
jams Tax $1.32. Plius persiuntimo išlaidos USA $1.10, o į 
Kanadą $3.50. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629 

ForA 
Chaūenget 

NEMOKA MOKESČIŲ 

Neoficialiais duomenimis, 
Lietuvoje yra apie 50 tūkstančių 
individualių gamintojų, kurie 
valstybei nemoka mokesčių, 
įvedus licencijas ir patentus, 
gamintojai bus suregistruoti. 

THEMARIANS 
0FTHE 

IMMACULATE 
C0NCEPT10N 
Responding to God 
with fa,ih and trust in 

imitation of Mary, 
Founded in 1673. 

an international 
community of Priests and 

Brothers vvith locations 
around the vvorld. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Name • 

Address 

Oty_ 

State. _Zo_ 

Ptionel 

rš 1 The 
Marians 

FAITH IN ACriON 

. t 



LB FLORIDOS 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIME: (3) 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

SIMPOZIUMAS, 
SUVAŽIAVIMO UŽBAIGA, 

MALONI ATVANGA 

LB Floridos apygardos suva
žiavime gegužės 1 d. vyko įdo
mus simpoziumas — „Dėmesys 
Lietuvos vargams". Simpoziu
me dalyvavo 2 vyrai ir keturios 
moterys; moderatorius — LB Ta
rybos narys Adolfas Armalis . 

Simpoziumo dalyviai: dr. Si
gita Ramanauskienė, Drąsutis 
Gudelis, Rūta Meyer, dr. Birutė 
Clottey, Adriana Kumpis ir Ka
zimieras Gimžauskas. Visi sim
poziumo dalyviai y ra keliavę, 
viešėję ir padirbėję Lietuvoje, 
įvairiose verslo, mokslo, šalpos, 
švietimo srityse. J ie visi y ra 
Amerikoje įsijungę į įvairias or
ganizacijas, kurios rūpinasi pa
dėt i Lietuvai ekonominėje , 
mokslinėje ir biznio srityse, tai 
Lithuanian Mercy Lift, Lietuvos 
vaikų viltis, Caritas ar kitose 
organizacijose. 

Dr. Sigita Ramanauskienė, 
psichologė, viešėdama Lietuvo
je, dalyvavo mokytojams skir
tose konferencijose, skaitė pa
skaitas, stebėjo Lietuvos moky
tojų pasiruošimą. Ji nurodė trū
kumus, ko Lietuvai trūksta. Sa
vo siūlymuose LB rekomendavo 
net išleisti mažą laikraštį Lie
tuvoje dideliu tiražu ir jį platin
t i Lietuvos gyventojų tarpe ne
mokamai. Laikraštyje skleisti 
tikslias žinias apie demokratiją, 
teikt i informaciją apie išeiviją, 
ugdyti naują žmogų. 

Drąsutis Gudelis, verslinin
kas, tu r į s savo biznius Lietu
voje, įdomiai nušvietė kelius, 
norint vykdyti bet kokius biznio 
projektus. Baisi biurokratija, 
korupcija, kyšininkavimas, ma
fija. J a m tekę jau ne kartą eiti 
tais keliais; net jau buvo sus 
progdinti jo prekyboje auto
mobiliai. Dabar biznio pastatus 
dieną ir naktį saugo automatais 
ginkluoti sargybiniai. Tačiau, 
nepaisant sunkumų, jis viliasi, 
kad bizniams ateis sėkmingesni 
laikai. 

K. Gimžauskas, papasakojęs 
apie savo veiklą LB ir visuo
meninėje veikloje, paprašė per
skaityti jo paruoštą pranešimą 
apie galimybes gauti JAV So
čiai Security ar pensijas Lie
tuvoje. Tokias galimybės jau 
esančios, tik reikia atitinka

mose įstaigose sutvarkyti doku
mentus. 

Rūta Meyer, dr. Birutė Clot
tey ir Adriana Kumpis, jauno
sios ar viduriniosios kar tos 
atstovės, įdomiai papasakojo 
savo atliekamus darbus. Rūpi
nasi našlaičiais, tremtiniais, 
inval idais , sergančiais vai
kučiais, telkia lėšas, visokeriopą 
pagalbą, kur i persiunčiama į 
Lietuvą įvairioms institucijoms, 
ir pašalpa šelpiamuosius jau pa
siekia. 

Apie pranešėjų atstovaujamas 
institucijas esame daug skaitę 
ir spaudoje, o taip pat jau 
girdėjome ir pernai, Daytona 
Beach LB FL apygardos suva
žiavime. Dalyviams tai buvo 
įdomios mintys, skatinančios 
prisidėti prie šių gražių darbų ir 
pagalbos Lietuvai. 

Po simpoziumo dar kiek dis
kutuoti ateities šalpos darbai ir 
padėkota simpoziumo daly
viams už naudingas informaci
jas. Baigiantis suvažiavimui, 

mis gražiomis dainomis min- kar tą išeina į poilsį, t ač iau vis 
t imis visus grąžino tėvų žemėn, neatleidžiamas. Problema — 
apie kurią tiek daug kalbėta ir chorui reikia dirigento. O cho-
su važiavime ras puikus! 

Po t o į salę išėjo keliolika porų Pokylį pradedant , maldą su-
taut in ių šokių šokėjų, vadovau- kalbėjo kun . dr. Matas Čyvas. 
jamų Kleopos Gaižauskienės. Gera vakarienė, o po jos suūžė 
Tai daugiausia veteranai, ta- salė šokių sūkuryje: šoko j aun i 
čiau j ų tarpe keletas ir jauni- ir i l gaamžia i , n e t g r i n d y s 
mėlio porų. Teko stebėti, kad dundėjo. Tenka stebėtis sant-

DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. gegužės mėn. 18 d. 

šokėjai, pašokę keletą šokių, 
pabaigoje supynė iš įvairių 
šokių baigiamąjį šokį. 

Programos intarpe Rūta Di-
mai tė , 8 metukų, prieš dvejus 
me tus atvykusi iš Lietuvos 
. .Saulės" lit. mokyklos mokinė, 
gražiai padeklamavo Maironio 
eilėraščius. Chorui akompanavo 
R. Di tkienė. Muz. Petras Ar-
monas, kaip pats sako, jau tret į 

peterburgiečių st iprybe. Visi 
gera nuotaika baigėme gerą LB 
apyg. suvažiavimą. 

• 1971 m. ba landž io 19 d. 
sovietai paleido į erdves pirmąją 
Salyut stotį. 

• 1789 m . ba landž io 30 d. 
įvyko pirmojo Amerikos pre
zidento, George Washington 
inauguracija. 

Algirdas Šilbajoris, Nutarimų komi
sijos pirmininkas, skaito nutarimus 
LB Floridos apygardos suvažiavime. 

H i l l s dėl k u r i ų priežasčių 
negalėtų suvažiavimo ruošti, tai 
jį mielai suruoštų jo vadovau
j a m a apylinkė. 

Darbingas, gana įdomus suva
žiavimas baigtas Lietuvos him
nu. 

Po įtempto dienos darbo, va
kare , Lietuvių klubo salėje 
vyko maloni atgaiva, pokylis. 
Graži meninė programa. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Agr. Kazimieros Sniečkuvienės 

Zubrickaitės 
Jau prabėgo penkeri metai, kai mūsų mylimą Žmoną, 

Mamytę ir Močiutę Aukščiausias pasisaukė pas save. 
Minint šią liūdną sukaktį, Šv. Mišios už jos sielą bus 

aukojamos gegužės 31 d., 7:30 ryto Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos bažnyčioje, 18022 Neff Road Cleveland, 
OH. 

Taip pat šia intencija šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje. 
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisimin

ti velionę maldose ir, kas gali, dalyvauti šv. Mišiose. 

Giliai nuliūdę: vyras Juozas, duktė Ramutė ir sūnūs 
Gintautas ir Vytautas su šeimomis. 

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas kalba LB Floridos 
apygardos suvažiavime, š.m. gegužės 14 d. vykusiame St. Petersburg, Flo-j 
ridoje. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro na re i 
MARIJAI AUGUSTINAVIČIENEI , jos m y l i m a m 
vyrui 

ALBINUI AUGUSTINAVIČIUI 
mirus , re išk iame gilią užuojautą. 

Choras ir dirigentas 

Nutarimų komisijos pirminin
kas Algirdas Šilbajoris perskai
tė 7 punktų nutarimus, apie 
juos kita proga užsiminsime. 

Pirmininkė Janina Gerdvilie-
nė dar kar tą padėkojo visiems 
dalyviams, atstovams, suvažia 
vimo organizatoriams ir globė
jams. 

Kitas LB FL apygardos suva
žiavimas turėtų įvykti 1994 me
tais Sunny Hills. Tačiau Palm 
Beach naujasis LB apylinkės 
pirmininkas dr. Vytautas Ma
jauskas pareiškė: jei Sunny 

Mišrus, 40-ties choristų cho
ras , vadovaujamas muz. Petro 
Armono. šaun ia i sudainavo: 
,,Su daina į rytojų", — J. Zdanio: 
„Kur bėga Šešupė", — Sasnaus 
ko, žodž. Maironio; „Pajūriais, 
pamar ia is" — Kuprevičiaus-Ar 
mono; „Kelias, kelelis", — Dam
brausko; „Tėvynės maršas" , — 
Giedrės Gudauskienės , žodž. 
Girginaitės; „ K u r giria žaliuo
ja" , — J. Gudanavičiaus, žodž. 
Vanagaičio. Chorą ir dirigentą 
pris tatė renginių vadovė Bau-
kienė. Choras gerai atliekamo-

A.tA. 
KOSTUI ARUI 

Mirus nuoširdžiai užjaučiame žmoną M A R C E L Ę ir 
gimines Lietuvoje. Su jumis k a r t u l iūdime: 

E. V. Artmonai, N. A. Matuliai, 
R. N. Sabaliūnai, J. C. Stankūnavičiai, 
E. J. Zubrickai ir šeima 

Š.m. gegužės 17 d. suėjo vieneri metai nuo 

A.tA. 
JULIAUS RAMOŠKOS 

staigios ir netikėtos mirties. 
Mes Tavęs niekad neužmiršime. 
Prašome visus draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 

Julių savo maldose. 

Nu l iūdę drauga i C h i c a g o j e 

LB Floridos apygardos suvažiavime š.m. gegužės 1 d. Simpoziumo kalbėtojai suvažiavimo pabai 
goję, giedant Lietuvos himną. 

£5gpU> INTERNATIONAL 
\ ^ V TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CAROO — siunčiame oro linija 

kitus pasaulio kraštus 

c -

ZmirAS-
žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9828 South 781h Av«ntM 
Hkfcery HM, llllnol* 80457 
T«J. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vllnlua. Uatuva 

Telefonai: 77-7C-87 Ir 77-83-02 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 
1945-1990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30 00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00. Į Kanadą 
— $6.00. į kitus kraštus — $6 50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 

A.tA. 
Dr. Motiejus Jurgis Rimas 

Gyveno Comfrey, Minnesota. 
Mirė 1993 m. gegužės 15 ., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 69 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskr., Prienų valsč., 

Cepeliškių kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Liūdesyje liko: žmona Aldona Puniškaitė, duktė Audra 

Brizgienė, žentas Raimundas; sūnus Vytas, marti Marna; 
seserys — Kazimiera Gudaitienė, Onutė Kudirkienė su vyru 
Kęstučiu; brolis Bronius su žmona Anele; svainės — Agutė 
Rimienė, Aldona Rimienė; brolių ir seserų vaikai Lietuvoje, 
Kanadoje ir JAV-bėse. 

Priklausė Minnesota Medical Association; American 
Medical Association; American Academy of Family Physi-
cians; buvo Smithsonian Instituto garbės narys ir Deputy Cor-
oner and Health OfTicer for Brown County, MN. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 21 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 22 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Vaikų Vilties 
Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.< esu prisikėlimas ir gyve
nimas, kas tiki į Mane, nors ir 
būtų miręs, bus gyvas"... 

Jono 11:25 

VIENERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
GVIDAS 

VALANTINAS 

Sių metų gegužės 23 d. sueina vieneri metai, kai Viešpats 
pasišaukė savo globon mano mylimą Vyrą, kurio netekau 
1992 m. gegužės 23 d. 

Gyvas būdamas, a.a. Gvidas mylėjo Dievą, savo tėvų žemę 
ir savo artimą. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. gegužės 23 d., 
sekmadienį, 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po šv. Mi
šių bus paminklo pašventinimas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti už mano vyro sielą. 

Liūdinti žmona Genė 

A.tA. 
JADVYGAI SINKIENEI 

mirus , seser ia i , Gen. T. Daukan to jū rų šaul ių kuopos 
valdybos pare igūnei RITAI DARIENEI, g iminėms ir 
a r t i m i e s i e m s liūdint, re išk iame gilią užuojautą. 

Kuopos Valdyba ir nariai 

A.tA. 
LEONUI BARAUSKUI 

j Amžiną Tėvynę iškeliavus, jo žmoną BIRUTE, 
buvusią iždininkę, dukrą REGINUTC, mūsų sekreto
rę bei sūnų ROMUALDĄ su še ima guodžiame ir 

j u n g i a m ė s maldoje. 

Melrose Parko Lietuvos Dukterys 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

i* 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai., plrmad., antrad., 
trečd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., se i td . 9 v.r.—1 v. p.p. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 18 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kristaus Dangun Žengi
mo šventė — Šeštinės yra ket
virtadienį, gegužės 20 dieną. 
Tai katalikams yra privaloma 
šventė, tad dauguma parapijų 
tą dieną turi Mišias ir vakare 
arba net šventės išvakarėse — 
trečiadienio vakarą, kad dienos 
metu d i rban t i ems būtų 
patogiau d a l y v a u t i Mišių 
aukoje. 

x Sv. Antano parapi joje , 
Cicero, 111., lietuviškos Mišios 
Šeštinėms — Kristaus dangun 
žengimo šventės proga yra 9 vai. 
ryto. Tuoj po Mišių bus ir 
gegužinės pamaldos. Tą vakarą 
atskirai gegužinių pamaldų 
nebus. Paskutinės gegužinės 
pamaldos bus ketvirtadienį, 
gegužės 27 d., 7 vai. vakaro. 
Angliškos Mišios Sešcinių dieną 
bus 7 vai. ryto ir 7 vai. vakaro. 

x Mergelės Mari jos Nekal
to P ra s idė j imo parapi jos 
bažnyčioje Brighton Parke Kris
taus Įžengimo į dangų šventėje 
— Šeštinėse — šv. Mišios 
lietuviškai bus 10 vai. ryto 
(angliškai — 7, 9 vai. ryto ir 7 
vai. vakare). 

x Kapų puošimo dienos Mi
šios bus Sv. Kazimiero kapinėse 
pirmadienį, gegužės 31 d., 10:30 
va!, ryto Mišias aukos kun. Vi
to Mikolaitis. 

x Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parapijoje, Marąuette Parke 
Šeštinių šv . Mišios bus 
(lietuviškai) 7 ir 9 vai. ryto ir 7 
vai. vakare. Iš vakaro, t.y. 
trečiadienį — šv. Mišios bus 
anglų kalba 7 vai. vakaro. 

x Besibaigiant mokslo me
tams, būtų gražu ir prasminga, 
kad visa lietuviškoji visuomenė 
įsijungtų į „mokinių vajų" atei
nantiems mokslo metams. Čika
goje ir Lemonte turime dvi 
geras, gražiai ir sėkmingai vei
kiančias l i t u a n i s t i n e s mo
kyklas: Lemonte — Maironio 
vardo, Čikagoje, Jaunimo cent
re, - Čikagos l i tuanis t inę . 
Manome, kad daugelis pažįsta 
lietuvių šeimų, kurių vaikai 
nelanko lietuviškos mokyklos. 
Paraginkime juos savo vaikus 
užregistruoti a t e i n a n t i e m s 
mokslo metams. Jeigu jausime 
pareigą tai padaryti , mūsų 
mokyklos vėl bus kupinos 
mokinių, o t a s reiškinys pakels 

isų išeivijos lietuvių nuotaiką: 
xiysime gyvesni ir veiklesni. 

x Kviečiame v i sus daly
vauti PAVASARIO BALIU
JE, kurį ruošia PLC. Dalis 
pelno skirta stogo taisymui, 
kuris varva. Paremkite centrą. 
Balius bus šeštd., geg. 22 d. 
6:00 v,v. Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 arba (708) 
257-7114. 

(sk) 
x „ŽAIBAS" ke tv i rU 

metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dieni} į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708430-8090. 

(sk) 

x Marija Povilaitytė Bruso-
kienė kartu su broliu, dr. R 
Povilaičiu, įteikę Lietuvos 
Vaikų Vilčiai 1,125 dol. auką, 
suaukotą giminių, draugų ir 
paž įs tamų a.a. Katar inos 
Povilaitienės atminimui. 

x Mokslo metų užbaigimo 
iškilmės Čikagos Lituanistinėje 
mokykloje bus gegužės 22 d., 10 
vai. ry to- V 6 " mokiniai renkasi 
į klases 9 vai. ryto. Dešimtosios 
klasės ir šešto skyriaus moki
niai ateina pasipuošė tautiniais 
rūbais, o visi kiti — gražiai, 
tvarkingai, šventiškai apsi
rengę. Kviečiami mokinių tėvai 
ir lietuviškoji visuomenė daly
vauti mokslo metų užbaigtuvių 
iškilmėse. Tai svarbus įvykis 
lietuviškame gyvenime, juo la-

Manja Povilaitytė Brusokienė su Lietuvos Vaikų Vilties atvežtais i JAV gydytis vaikais. 

MOTINOS DIENA SEKLYČIOJE 

Trečiadienį, gegužės 12 d.. 
Vyresniųjų lietuvių centre — 

biau. kad ši mokykla baigia Seklyčioje buvo paminėta 
pirmuosius sėkmingus mokslo 
metus po to, kai susijungė su 
Kr. Donelaičio mokyklomis. 

x A.a. Jono Starinsko atmi
nimui jo žmona Antanina Sta-
rinskienė, Dorchester. Mass.. 
atsiuntė „Draugui" 25 dol. 
auką. 

x Adv . Daina Kojelytė, 
Villa Park, 111.. Stasys Ta-
mulionis. Western Springs, 111., 
Irena Meilienė, Chicago, 111.. 
Vytautas Janušonis, Dousman. 
Wisc, buvo atvykę į „Draugą" 
ir pasirinko įvairių leidinių už 
didesnes sumas. 

Motinos diena. Kiekvieną atei
nančią viešnią popietės šeimi
ninkės apdovanojo gėlyte ir 
kvietė sėstis prie stalų. Gausiai 
susirinkusias viešnias (ir net 8 
vyrai!) pasveikino parengimų 
vadovė E. Sirutienė. Ji perskai
tė savo sukurtą eilėraštį, skir
tą Motinai, kurio posmai 
jau t r ia i smego klausytojų 
širdin. 

Šios popietės programoje buvo 
mokyt. Gailutės Valiulienės 
kalba ir Agnės Kižienės paruoš
tas montažas. Po to — vaišės. 

G. Valiulienė kalbėjo apie mo
tiniškumą. Motiniškumas, anot 
prelegentės, yra įdiegtas kiek
viename žmoguje, nesvarbu, ar 
tas žmogus gimdė, ar ne. Mo
tiniškumas yra auklėjimas, 
rūpestis kitais. Tai visi turime 
savyje. Rūpestis savais tau
tiečiais ir noras jiems padėti irgi 
yra motiniškumas. Kai pade
dam kitam, tai atliekame mo
tinos darbą. Šia prasme 
motiniškumą galima parodyti ir 
kaimynui, su juo bent trumpai 
pasikalbant, pasikviečiant pas 
save. kad ir kukliai užkandai. 
Taip būdavo seniau, o dabar net 
15 min. tam nerandame, vis kur 
nors skubame, kad ir mėgs
tamos TV programos pažiūrėti. 
O turėtume būti vieni kitų klau
sytojai ir išklausytojai. 

Mokyt. Gailutė Valiulienė Vyres
niųjų lietuvių centre Čikagoje po 
paskaitos apie motiną Motinos dienos 
minėjime. 

x Šiltos žiemos, lietuviška 
ve ik la , graži gamta, žemi 
mokesčiai — visa tai rasite St. 
Petersburgo apylinkėse, Flo
ridoje. Namai ir butai nebran
gūs, o juos įsigyti Jums nuošir
džiai padės patyręs namų preky
bos agentas Vladas Maželis. 
Skambinki te (813) 938 4613. 

• sk) 

x Pa rduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , T r a v e l O n t r e , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x A. a. Pauliaus Algimanto 
Paliulio atminimui D. Pareigis, 
C. Bačinskų šeima, M. ir V. 
Steck, J. ir V. Remiai, A. ir S. 
Virkučiai, Br. ir EI. Paliu-
lioniai, B. ir J. Paliuliai parėmė 
Lietuvos Vaikų Vilties darbus. 
Aukotojams dėkojame, o a.a. 
Pauliaus Algimanto Paliulio 
šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame gilią 
užuojautą. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 
D R A U G A S 

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TIK $80. U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys. 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tar io, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643 3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

G. Valiulienės kalbos žodžiai 
privertė pažvelgti į ?ave ir susi
mąstyti: ar neturėtume dažniau 
pabūti tuo motinišku :vmogumk 
ar neturėtume stabtelėti ir su
rasti daugiau laiko savo ar
timui, ypač vienišam, silpnam, 
vargstančiam ar nesveikam; ar 
neturėtume daugiau ugdyti 
savyje tas motiniškumo žymes? 

Motinų garbei dainų ir eilė
raščių pynę paruodė Agnė 
Kižienė, pradžioje paaiš
kindama, kad, nors ši pynė 
paruošta jau prieš 40 m., ir 
šiandien tai visiems turėtų 
patikti. 

Pynę atliko Maryte Juknienė, 
Onutė Lukienė, Elena Pali-
liūnienė, Bronė Stravinskienė, 
Aldona Underienė. Ema Ziob-
rienė ir pati Agnė Kižienė; prie 
pianino — Bronė Variakojienė. 

Pirmiausia visos programos 
dalyvės pasveikino k'ausytojus 
skambia daina „S i aukę šios 
linksmos dienos mes svei
kiname jus!" Po' buvo puikiai 
paruošta ir atlikta dainų bei 
eilių pynė, kurioje girdėjome pa
čius gražiausiu D>. Brazdžionio, 
J. Aisčio, J. Kėkšto ir P. Ste-
lingio motinai -kirtus eilėraš
čius: iškeliančius jos meilę ir 
pasišventimą, Tarp eilėraščių 
buvo įterpiami įvairūs skai
tymai ir dair. - apie motiną, 
pvz., „Kaip obelis, mamyt, 
palinkus", ..0 atsimenu 
namelį", „Tu mano motinėle'', 
„Toli už girios leidos saulė" ir 
kitos. Šias, taip populiarias ir 
mielas, dainas dainavo ne tik 
atlikėjos, bet ir visi svečiai, 
sugraudinta širdimi ir kai kurie 
ašarą braukdami, nes „Motina 
— tai žmonijos gėlyne pati 
gražiausioji gėle, kurią sukūrė 
Visagalio išmintis ir idiegė šion 
žemėn, kurią Jo meilė laistė ir 
gerumas padovanojo žmoni
jai"... (kun. J. B-irevičius). 

Klausytojai išgyveno džiaugs
mą ir laimę, ir liūdesį, nes ži
nojo, kad to nuostabiausio mūsų 
gyvenime žmogaus, motinos, 
dauguma jau neturi. 

Aldona Šmulkštienė 

RĖMĖJŲ IŠVYKA 

Saulėtą ketvi r tadienio , 
gegužės 14 d., popietę susirinko 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjų valdybos, 
talkininkų ir svečių būrys į 
Ateitininkų namus Lemonte. Šį 
būrį pasikvietė ses. Margarita 
;r ses. Klementina, kurios dir
ba su jaunimu, jaunom šeimom, 
organizacijose, Maironio litu
anistinėje mokykloje, Matulai
čio misijoje... 

Susir inkusius pasveikino 
rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė, dėkojo seselėms 
už jau tradicija virtusį pava
sarinį priėmimą, kvietė remti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų darbus, nes dabar seselės 
daug dirba ne tik išeivijoje, bet 
padeda atsikurti vienuolijai 
Lietuvoje. Jų darbas dvasiškai 
ir fiziškai nualintai Lietuvai yra 
labai reikalingas. Ses. Ona 
Mikailaitė dirba tėvynėje jau 
daugiau kaip metai, o ses. Mar
garita, dvi vasaras praleidusi 
Lietuvoje, vėl grįš ten šią vasarą 
dirbti jaunimo stovyklose. 

S. Endrijonienė kvietė visus 
dalyvauti metiniame seselių 
rėmėjų susirinkime birželio 6 d. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje po 8 vai. šv. Mišių 
parapijos bažnyčioje. Susi
rinkime kalbės ses. Margarita 
Bareikaitė. Šv. Mišios bus auko
jamos už gyvus ir mirusius 
rėmėjus. Per Mišias giedos 
„Dainuojančios žemaitės" — 
Bronė Stravinskienė, Aldona 
Underienė ir Danutė Varanec-
kienė, kurioms vadovauja muz. 
Kazys Skaisgirys. 

Ses. Margarita dėkojo už 
nuolatine paramą jų vienuolijai 
Putname. Buvo pasidžiaugta, 
kad dar vis atsiranda naujų na
rių rėmėjų eilėse, nors seselių 
skaičius išeivijoje mažėja, tačiau 
tėvynėje vienuolija stiprėja ir 
auga. Ses. Margarita kvietė 
visus vaišintis. 

Ilgokai buvo vaiš intasi , 
pabendrauta , pasikalbėta 
jaukioje seselių globoje ir pava
sariškoje ateitininkų namų 
aplinkoje. 

A. K. 

Lietuvių Ambasada Washingtone — 
Laiško patikslinimas 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininko dr. Leono 
Kriaučeliūno pasiųstas laiškas Lietuvos Užsienio Reikalų minist
rui Povilui Gyliui Lietuvos Ambasados Washingtone reikalu, buvo 
parašytas be pasitarimo su Sąjungos valdyba. Todėl mes laikome, 
kad šis laiškas reprezentuoja tik dr. Leono Kriaučeliūno asmeninę 
nuomonę. 

A.L.T. S-gos Valdybos nariai: 
Petras Buchas — vicepirmininkas; 
Stasys Briedis — vicepirmininkas; 
dr. Laima Šimulienė — sekretorė 
Oskaras Kremeris — iždininkas. 

- MARIJAMPOLĖS NAŠLAIČIAI IR 
BRIGHTON PARKO LB APYLINKĖ 

Socialinių Reikalų Tarybai 
prašant, JAV LB Brighton 
Parko apylinkė apsiėmė šelpti 
Marijampolės rajone, Avikilų 
kaime esančius našlaičių 
namus. Šiuos našlaičių namus 
globoja Marijampolės Caritas, 
kurio pirm. yra Emilija Mont
vilienė. Ji savo globotinių var
du parašė ir dėkojo Brighton 
Parko Bendruomenei: „Tėviš
kės namų vaikučiai dėkoja 
Jums visiems, kurie mums su
teikėte tiek daug džiaugsmo 
savo dovanėlėmis, sąsiuviniais, 
saldainiais, tušinukais ir ki
tomis gėrybėmis". Jiems, be 
aukščiau minėtų daiktų, 
siuntėme aliejaus, ryžių, kaka
vos, sultinio ir rūbų. 

Brighton Parko LB valdyba 
savo kasoje turi atskirą fondą 
„Dovana Lietuvai", kuriuo ir 
remia į vargą patekusius Lietu
vos vaikus — našlaičius. 

Apylinkės valdyba yra darbš
ti, o apylinkės lietuviai dosnūs. 
Paprašius apylinkės žmonių, jie 
suneša daug gerų rūbų bei kitų 
naudingų ir Lietuvoje 
reikalingų daiktų. Ne viena 
valdybos narė praleidžia 
valandų valandas tuos rūbus 
plaudama, rūšiuodama ir 
pakuodama. Kartais, neradus 
jauniems vaikučiams tinkamų 
reikalingų daiktų, reikia ir po 
krautuves pavaikščioti. Tai vis 
savanoriškas darbas, mūsų var-
gan patekusiems tėvynainiams 
skirtas. 

Kadangi ne visi rūbai ir 

x J a u keletą kartų pasi
taikė, kad kas nors paskambina 
į redakciją ir paprašo asmens, 
rašiusio į „Draugo" laiškų sky
rių, adreso. Redakcija tų žmonių 
adresus turi, bet be asmens lei
dimo jų negali niekam duoti. 
Jeigu kam būtina susisiekti, 
prašome atsiųsti laišką „Drau
go" vardu, pridėti ženkliuką, o 
laiškas bus persiųstas. Ameri
koje taip lengvai privačių adre
sų neišduodame — mes taip pat 
norime apsaugoti savo skai
tytojus ir bendradarbius. 

x Neka l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų rėmėjų metinis 
susirinkimas bus birželio 6 d. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje tuojau po 8 vai. ryto. 
Mišių parapijos bažnyčioje. 

Salomėja Daulienė, Brighton Parko 
apylinkės LB valdybos pirmininkė. 

daiktai tinka vaikams, tai daug 
daiktų siunčiame Politinių 
Kalinių ir Tremtinių sąjungai. 
Kai sužinojome, kad Marijam
polės Politechnikos mokykloje 
siuvimo skyriui , ku r i ame 
mokosi našlaičiai siuvimo ama
to, reikia įvairių siuvimo me
džiagų, paskelbus vajų siuvimo 
reikmenims, surinkome labai 
daug medžiagų, užtrauktukų, 
sagų, siūlų bei kitų reikmenų. 
Praeitų metų lapkričio mėn. iš
siuntėme 32 dėžes dovanų įvai
rioms institucijoms: Caritui, 
senelių prieglaudoms, poli
tiniams kaliniams ir tremti
niams, našlaičiams, SOS 
vaikams. Be to, remiame ir 
esame pasižadėję nuolat remti 
Marijampolės našlaičių 
„Tėviškės namų" globotinius. 
Mūsų dovanas gauna t ie , 
kuriems jos yra skirtos — mes 
jas siunčiame per patikimus 
asmenis, kurie pasirūpina jų 
paskirstymu. Gauname gražių 
padėkos laiškų. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos A. Lukša rašo: „Ger
biamieji, nuoširdžiai dėkojame 
už labdaros siuntą. 

Iš viso septynios dėžės. 
Linkime Jums sėkmės ir stipry
bės". Kitas laiškas: „Mari
jampolės politechnikos mokykla 
gavo Jūsų dėka parūpintus 
siuntinius. Esame Jums labai 
dėkingi už pagalbą. Mes 
džiaugiamės Jūsų sute ik ta 
parama, mums viskas labai 
naudinga, ypatingai siūlai, 
sagos, už t r auk tuka i , juos
telės..." O Emilija rašo: „Tik 
vakar IV. 19 parsivežėme 5 
dėžes Caritui ir 11 dėžių 
siuvyklai. Siuvyklos direktorius 
ir visi nustebo tokia nuostabia 
dovana. O kai jūs atvažiuosite 
į Lietuvą, tai papuošime „bro
mą" sutikimui"... 

Kai gauname tokius gražius 
padėkos laiškus, yra malonu 
dirbti, telkiant paramą, ir 
jaučiamės laimingi bent šiek 
tiek padėję labiausiai reikalin
giems pagalbos Lietuvos gy
ventojams. 

Salomėja Daul ienė 
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