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Žinios iš Lietuvos — Elta

Jelcinas: Rusijos 
kariuomenė išeis 

laiku

Europos Tarybos 
parlamento 

pirmininkas Lietuvoje

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta)
— Pirmadienį per pietus prezi
dentas Algirdas Brazauskas per 
radiją pranešė, jog Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas ką 
tik paskambino ir pažadėjo 
Rusijos armiją išvesti laiku — 
iki rugpjūčio pabaigos. Plačiau 
apie tai bus rytojaus Eltos 
žiniose.

A. Butkevičius: Rusija turi 
galimybę išvesti savo armiją 

laiku

„Rusija turi galimybę išvesti 
savo armiją laiku”, rugpjūčio 29 
dieną pasakė krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. 
„Mes darome viską, kad tai 
įvyktų”, pridūrė jis. Jungtinių 
pąjėgų štabo pareigūnai tą pačią 
dieną patvirtino, kad 
pastarosiomis dienomis iš 
Lietuvos išvyko tik tie ešelonai 
su Rusijos armijos turtu, kurie 
buvo pakrauti anksčiau. Papra
šyti patikslinti, kiek Rusijos 
kariškių dar likę Lietuvos teri
torijoje, štabe tepasakė, kad 
situacija gali keistis kiekvieną 
valandą.

Pabaltijo šalių valstybiniai 
interesai — panašūs

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentų susitikimas rugpjū
čio 27 dieną davė stiprų impul
są tolesniam šalių bendradar
biavimui, pasakė prez. Algirdas 
Brazauskas, sugrįžęs iš šio susi
tikimo Latvijos kurorte Jūrma
loje. „Tarp mūsų nėra jokių 
principinių prieštaravimų ar ne
sutarimų ir mes labai panašiai 
suvokiame mūsų valstybių inte
resus”, pabrėžė jis.

Prezidentas pasakė, kad pir
mieji realūs susitikimo 
rezultatai bus trišalis laisvos 
prekybos susitarimas, kurį 
numatyta pasirašyti rugsėjo 13 
d. Estijos sostinėje Taline, ir 
lengvatinio sienų režimo nusta
tymas artimiausiu metu. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį, kad 
Jūrmaloje labai vaisingai dirbo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
ministrai pirmininkai, kurie 
išskyrė prioritetines trijų 
valstybių ekonominio bendra
darbiavimo kryptis.

Prezidentas pasakė, kad Lie
tuva šiame susitikime pasiūlė 
trijų Baltijos valstybių bend
radarbiavimo organizacinį mo
delį. Jis turėtų aprėpti visus tris
— prezidentinės, parlamentinės 
ir vykdomosios valdžios — ly
gius ir būtų panašus į Europos 
Tarybos struktūrą, nurodė Al
girdas Brazauskas.

Valstybės vadovas atkreipė 
žurnalistų dėmesį, kad Lietu
vai, kaip ir kitoms Baltijos vals
tybėms, yra svarbus buvusios 
Sovietų Sąjungos padarytos 
žalos atlyginimo klausimas, 
todėl „mums būtų labai nau
dinga autoritetingų tarptau
tinių organizacijų ekspertų nuo
monė dėl šios problemos”, nu
rodė jis.

Šiame susitikime Estijos pre
zidentas Lennart Meri, Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė bendrą pa
reiškimą dėl situacijos, susida
riusios Baltijos vasltybių ir 
Rusijos Federacijos santykiuose.

Jame sakoma: „Jau daugiau 
kaip metai Baltijos valstybės 
veda derybas su Rusija, kad 
sudarytų susitarimą dėl greito, 
organizuoto ir visiško Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Balti
jos valstybių, remiantis Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos (ESBK) 1992 
metų Helsinkio dokumentu.

„Šių derybų metu Baltijos 
valstybės pateikė konstrukty
vių pasiūlymų ir ne kartą 
ieškojo būdų, kaip išspręsti 
sunkius klausimus, susijusius 
su kariuomenės išvedimu iš 
Baltijos valstybių.

„Tačiau mes pabrėžiame, jog 
visos trys valstybės niekuomet 
nesiejo kariuomenės išvedimo 
klausimo su jokiais kitais klau
simais, ir tikimės, kad Rusijos 
Federacija to nedarys.

„Mums kelia nerimą neseniai 
Rusijos Federacijos priimtas 
sprendimas sustabdyti kariuo
menes išvedimą iš Lietuvos.

„Būdami visi drauge atsa
kingi už saugumą ir stabilumą 
Baltijos jūros regione, mes, 
Baltijos valstybių prezidentai, 
sveikintume Rusijos pasiren
gimą sudaryti su Latvija ir Es
tija sutartis dėl kariuomenės 
išvedimo, įtraukiant į jas gra
fikus ir nurodant paskutinius 
terminus pagal Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 47/21 ir ESBK 
1992 metų Helsinkio dokumen
tą”.

Prezidentai taip pat pasirašė 
bendrą laišką šiuo klausimu 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros- 
Ghali.

Lietuvos ir Lenkijos 
delegacįjos tęsia derybas 

Varšuvoje

Rugpjūčio 30 d. į Varšuvą 
išvyko Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos delegacija, vado
vaujama viceministro Vladisla- 
vo Domarko.

Lietuvos ir Lenkijos atstovai 
toliau derins Draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutarties pro
jektą. Taip pat bus pradėtas 
svarstyti abiejų šalių vyriau
sybių pareiškimo, skirto skau
džioms tarpusavio santykių 
problemoms, projektas. Lietu
vos siūlomas tokio dokumento 
variantas buvo perduotas Len
kijai prieš rugpjūčio 17-18 
dienomis Vilniuje vykusį anks
tesnį delegacijų susitikimą. 
Kaip žinoma, nesutarimai dėl 
1920 metų Vilniaus krašto 
aneksijos įvertinimo iki šiol yra 
svarbiausia kliūtis pasirašyti 
Lietuvos-Lenkijos sutartį.

Lietuvos Interpolas 
pasiruošęs garantuoti 
popiežiaus saugumą

„Nereikėtų per daug baimin
tis dėl popiežiaus saugumo Lie
tuvoje, nors problemų turime”, 
pasakė Interpolo Lietuvos biuro 
vyriausiasis komisaras Aureli
jus Racevičius. Jis yra atsakin
gas už apsaugą nuo tarptauti
nių teroristų. A. Racevičius 
pripažino, kad didžiausia pro
blema — dėl blogai saugomų 
valstybinių sienų į Lietuvą gali 
prasiskverbti įvairūs nusikal
tėliai.

Gruzijoje „taikos palaikymo” daliniai iš Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių tikrina 
automobilius netoli jų centrinės. Jelcino priešininkai Rusijoje, kurie nori, kad Rusija sau pasiimtų 
teisę „užtikrinti stabilumą”, piktinasi JAV planu, siekiančiu tame regione praplėsti Jungtinių 
Tautų, ne Rusijos vaidmenį tame regione.

Bobelio liudijimas 
Respublikonų 

apklausoje
Washington, DC, rugpjūčio JAV Lietuvių Bendruomenės

25 d. — Trečiadienį įvyko JAV 
Kongreso Atstovų rūmų Tyrimų 
komisijos apklausa dviem 
temomis: „Rusijos-Lietuvos 
krizė” ir „Tarptautinis sau
gumas eroje po Šaltojo karo”. 
Apklausos temos tapo itin svar
bios, Rusijai sustabdžius kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos 
praėjusią savaitę, ir tad ši tema 
užėmė svarbią vietą ir apklau
soje. Naudodamasis Lietuvos 
Seimo vasaros pertrauka, Seimo 
užsienio reikalų komisijos pir
mininkas, dr. Kazys Bobelis 
atvykęs į JAV, buvo pakviestas 
liudininku šioje apklausoje. Bet, 
anot apklausoje dalyvavusios

„Prieš dvi savaites pradėjome 
įgyvendinti sistemingą planą, 
išaiškinant nepageidaujamus 
asmenis, kurie galėtų sudrums
ti popiežiaus vizitą”, pažymėjo 
jis. Pasienyje įvestas ypatingas 
režimas, neišduodamos vizos 
musulmoniškų šalių piliečiams 
įvažiuoti į šalį. Visoje Lietuvo
je policijos, migracijos, saugumo 
ir kitų tarnybų pareigūnai sie
kia išaiškinti asmenis, kurie at
vyko pažeisdami įstatymus. A. 
Racevičius pasakė, kad šios, iš 
anksto rengtos ir planingos 
akcijos metu jau sulaikyta ke
lios dešimtys nelegaliai atvy
kusių piliečių ir su įtartinais 
dokumentais. Dalis jų deportuo
ta, o keletas, sukėlusių didelį 
įtarimą, sulaikyti, aiškinamos 
jų asmenybės.

A. Racevičius pasakė, kad nuo 
kovo mėnesio nėra gauta duo
menų, jog Lietuvoje būtų lan
kęsi tarptautinių teroristinių 
organizacijų nariai. „Keletas jų 
buvo sulaikyta praėjusių metų 
pabaigoje ir šių pradžioje, 
tačiau, kad jie teroristai, 
sužinojome per vėlai”, prisiminė 
jis. Duomenys apie sulaikytuo
sius teroristus Interpolo 
kanalais atėjo po to, kai jie jau 
buvo paleisti.

„Vizitą organizuojantys Vati
kano pareigūnai papriekaištavo 
mums, kad imamės per didelių 
priemonių popiežiaus saugumui 
užtikrinti, bet mes ir toliau 
vykdysime savo planą”, pasakė 
A. Racevičius.

Visuomeninių reikalų įstaigos 
vedėjos Astos Banionytės, jis 
mažai ką tepasakė, kas galėtų 
paskatinti JAV stipriau remti 
Rusijos išvedimą iš Pabaltijo 
šalių.

Dr. Bobelis, ne taip kaip kiti 
atvykę į apklausą, neturėjo 
pasiruošęs pranešimo teksto, 
tad kongresmanas Robert Dor- 
nan (R-CA), gerai susipažinęs su 
Pabaltijo reikalais, pateikė dr. 
Bobeliui eilę klausimų.

Pabrėžė Lietuvos 
priklausomumą nuo Rusijos

Apibūdindamas dabartinę 
padėtį Lietuvoje, dr. Bobelis 
pabrėžė Lietuvos priklauso
mumą nuo Rusijos tiekiamų ža
liavų bei energijos. Tuomet, 
1992 m. rugsėjo 8 d. gynybos 
ministrų Audriaus Butkevi
čiaus ir Pavel Gračev pasirašytą 
kariuomenės išvedimo sutartį 
pavadinęs vienu iš didžiųjų 
pasiekimų, Bobelis pripažino, 
jog iki paskutinės savaitės Rusi
ja iš tiesų laikėsi nustatyto 
tvarkaraščio, nors per visą tą 
laikotarpį iš įvairių aukštų 
Rusijos pareigūnų kas keli 
mėnesiai pasklisdavo pareiški
mai, neva kariuomenės išvedi
mas sustabdomas. Anot dr. 
Bobelio, praėjusį šeštadienį, 
trims Lietuvos pareigūnams 
Maskvoje aptariant pasiruoši
mus prezidento Brazausko vizi
tui į Maskvą, Rusijos užsienio 
ministro pavaduotojas Vitalij 
Čurkin įėjo į posėdžio kambarį 
ir pasakė Lietuvos atstovams 
pranešti prezidentui Brazaus
kui neatvykti į Maskvą, kad su
sitikimo nebus, viskas atšauk
ta.

Tuomet dr. Bobelis išdėstė 
Lietuvos valdžios poziciją: kad 
prez. Brazauskas tebenori susi
tikti tartis su rusais, kad rusų 
kariuomenės išvedimas turi 
būti užbaigtas, tik tuomet 
Lietuva ir Rusija galės derėtis 
kitais klausimais, kaip kom
pensavimą už padarytą žalą. Jis 
sakė, jog svarbu JAV pagalbą 
Rusijai sąlygoti kariuomenės 
išvedimu. Paskaitęs JAV prezi
dento Bill Clinton laišką

Kongresui, patvirtinantį, kad 
kariuomenės išvedimas tebe
vyksta, kaip sutarta, dr. Bobelis 
sakė, jog tą patvirtinimą reik
tų persvarstyti, nes rusai mano, 
kad jie gali sakyti ir daryti ką 
tik nori. Kongr. Dornan priminė 
dr. Bobeliui, kad JAV Kongre
sas tai padarė pernai išleistais 
Public Law 102-391 ir 102-511 
įstatymais.

Lietuva neturinti problemų 
su rusais

Paprašytas nusakyti Rusijos 
kariuomenės padėtį Latvijoje ir 
Estijoje, dr. Bobelis pradėjo iš
samiai kalbėti apie mažumų pa
dėtį šiose šalyse, sakydamas, 
kad daugiausia problemų su 
krašte esančiais rusais turi Lat
vija, o Lietuva jų visai neturi, 
kad net ir Rusijos valdžia 
nesakanti, kad Lietuva skriau
džia joje gyvenančius rusus.

Tuomet kongr. Dornan 
paprašė Bobelio paspekuliuoti, 
kaip gali rutuliuotis istorija Lie
tuvoje, kai ji taip priklausoma 
nuo Rusijos ekonomiškai. Bobe
lis sakė, kad Lietuvos įmonės 
buvo taip integruotos į Rusijos 
sistemą priklausomumu nuo 
žaliavų, kad net ir šiandien 
Lietuvos įmonės negali be jų 
pagaminti gaminių. Jis pabrėžė, 
kad Lietuva yra neturtingas 
kraštas „neturintis konvertuo
jamos valiutos”, „tad viskas, ką 
perkame, labai brangu, nebent 
perkame rubliais”. Dr. Bobelis 
taip pat numato, kad reikės 
vienos kartos, kol Lietuva at
sikabins nuo Sovietų Sąjungos. 
Anot Banionytės, tai nekoks 
paskatinimas investuoti į Lie
tuvą, be to, Lietuvos pinigai yra 
konvertuojami.

Paprašytas apibūdinti Seimo 
darbą, dr. Bobelis daugiausia 
kalbėjo apie save: kaip jis visą 
gyvenimą dirbo Lietuvos labui, 
kaip kas trečiadienį jis be 
atlyginimo dirba chirurgo 
darbą Lietuvoje.

Paklaustas, ar jo nuomone 
JAV teisingai darė, leisdama 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasiuntinybėms veikti sovietų 
okupacijos metais, Bobelis 
atsakė, jog Lietuva labai ver
tina JAV vestą nepripažini
mo politiką ir jog tik taip „mes 
kovojome tarptautinėse konfe
rencijose. Tad JAV turi ir toliau 
turėti rolę Lietuvoje ir Europos 
sudėtyje”.

Tuomet dr. Bobelis kalbėjo 
apie Rusijos sunkumus, sakyda-

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (Elta) 
— Su trijų dienų vizitu Lietuvoje 
vieši Europos Tarybos Parla
mento Asamblėjos prezidentas 
Miguel Angel Martinez, į Vilnių 
atskridęs trečiadienį. Vakare jis 
neoficialiai susitiko su Seimo 
vadovais.

Ketvirtadienį ET aukštą pa
reigūną priėmė prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Susitiki
me dalyvavo prezidento patarė
jas užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis.

Pokalbyje aptarta padėtis, 
susidariusi dėl Rusuos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos 
sustabdymo. Svečias pabrėžė, 
kad Lietuva šioje situacijoje 
parodė daug brandumo. Jis 
pritariąs Lietuvos vadovybės 
pozicijai spręsti iškilusius 
klausimus be konfrontacijos ir

mas, jog „Rusuos sunkumai 
daug didesni, negu mūsų”. Bet 
jis paminėjo didelį pavojų, kurį 
Lietuvai kelia stiprūs rusų 
šovinistai Rusuos parlamente ir 
asmenys, kaip Žininovskis, 
kurie sudaro didelį spaudimą 
Jelcinui, kad jis atgautų Rusi
jai Pabaltijį. Dr. Bobelis pasiū
lė, kad JAV galėtų sušaukti 
visų buvusių sovietinių respub
likų suvažiavimą — tarptautinį 
suvažiavimą — kuriame „mes 
visi galėtume aptarti savo 
problemas ir pažiūrėti, ar 
galime sugyventi”.

Kaip lietuviai galėjo 
išrinkti komunistą?

Paskutinis kongresmano Do- 
nan klausimas dr. Bobeliui 
buvo toks: kaip žmonės, kurie 
tiek daug iškentėjo, atsiradę 
slaptoje balsavimų būdelėje, 
gali savo šventą balsavimo teisę 
panaudoti tam, kad į krašto 
valdžią pastatytų komunistą? 
Tuomet Bobelis pasinešė iš
samiai ir smulkiai ginti Lietu
vos Komunistų partiją ir jos 
vadą Algirdą Brazauską. Jis 
sakė, jog iš viso buvo sunku 
Lietuvoje rasti žmonių, 
neturinčių ryšių su Komunistų 
Partija ar KGB. Jei kas norėjo 
geriau gyventi, tapo komunis
tais; tad tai nebuvę iš ideolo
ginio įsitikinimo, o tik iš 
reikalo. Turime duoti kreditą 
buvusiai Lietuvos Komunistų 
partijai, jis sakė, nes jiems 
pavyko raktinėse pozicijose 
išlaikyti lietuvius. Todėl Lie
tuvai pasisekė išlikti su 84% 
lietuvių tautybės gyventojais, 
ne kaip latviai, kurie „nesi
priešino į kraštą atsikraustan- 
tiems rusams”.

Kai baigiant apklausą kongr. 
Robert Dornan paklausė, ar dr. 
Bobelis turi užbaigiamų minčių, 
Bobelis tęsė Lietuvos Komunis
tų partijos gynimą. Paaiškinda
mas, jog dabar jai pasivadinus 
Lietuvos Demokratine Darbo 
Partija, jos tuometinis vadas 
Algirdas Brazauskas 1989 m. 
gruodžio mėnesį apsiėmė didelę 
riziką Lietuvos KP atskirdamas 
nuo Sovietų Sąjungos partijos. 
„Jis tuo sulaužė tarptautinio 
komunizmo stuburą ir atidavė 
katedrą”, pasakė Bobelis. Jis 
Brazauską pavadino Lietuvos 
patriotu ir sakė, jog dabartiniai 
Lietuvos sunkumai yra natūra
lios politinės pasekmės visuo
menėje, kurioje nepriimami nei 
kairieji, nei dešinieji kraš- 
tutinieji.

siekti abipusio dialogo.
A. Brazauskas ir M.A. Mar

tinez pabrėžė besąlygišką Rusi
jos kariuomenės išvedimo būti
nybę. Jų nuomone, dėl kompen
sacijos už padarytą žalą reikėtų 
priimti realų, o ne iliuzijomis 
paremtą sprendimą.

M.A. Martinez pakvietė Lie
tuvos prezidentą atvykti su 
oficialiu vizitu į Europos 
Tarybos asamblėjos sesiją 
Strasburge, kuri įvyks kitą 
pavasarį. Prezidentas kvietimą 
priėmė.

Lietuvos vidaus bei užsienio 
politikos problemos, Europos 
Tarybos veiklos aktualijos, 
spalio pradžioje Vienoje pirmą
kart rengiamas Europos Tary
bos narių valstybių ir vyriau
sybių vadovų susitikimas buvo 
aptarti tą pačią dieną įvy
kusiame Seimo pirmininko Čes
lovo Juršėno su M.A. Martinez.

Nemaža dėmesio pokalbyje 
buvo skirta Rusijos kariuo
menės išvedimui iš Lietuvos. Ta 
proga buvo pabrėžtas vienas 
pagrindinių Europos Tarybos 
principų: negali būti svetimos 
kariuomenės ten, kur jos 
nepageidauja tų šalių žmonės ir 
vyriausybės.

Buvo kalbėta apie Europos 
Tarybos paramą Lietuvos diplo
matijai. Pokalbyje taip pat 
-dalyvavo Seimo pirmininko pa
vaduotojai Juozas Bernatonis, 
Egidijus Bičkauskas, Aloyzas 
Sakalas.

Lietuvos ir Rusijos santy
kiams daug dėmesio skirta ir 
ketvirtadienį Vyriausybės 
rūmuose įvykusiame ET parla
mento asamblėjos prezidento
M.A. Martinez susitikime su 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičium. „Rusijai būtina 
įgyti tarptautinį pasitikėjimą, 
todėl manau, iki Europos Tary
bos Asamblėjos darbo pradžios 
rugsėjo pabaigoje ji savo kari
nius dalinius iš Lietuvos išves”, 
sakė M.A. Martinez.

Premjeras papasakojo, kokia 
yra ūkio būklė ir kokiomis 
priemonėmis beveik sustabdyta 
infliacija. Tolesnis ekonomikos 
stabilizavimas, kalbėjo jis, taip 
pat siejamas su Baltijos šalių 
rinkos kūrimu ir siekimu integ
ruotis į Europos Ekonominę 
Bendriją. Jis pritarė M.A. Mar
tinez minčiai, jog Europos Ta
rybos centre, Strasburge, būtina 
greičiau įkurti nuolatinę Lie
tuvos diplomatinę tarnybą.

ET Parlamento Asamblėjos 
prezidentas ketvirtadienį taip 
pat susitiko su Lietuvos parla
mento delegacija Europos 
Taryboje, Seimo užsienio 
reikalų bei žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų 
komitetų nariais, politinių 
frakcijų pirmininkais, Lietuvoje 
akredituotais Europos Tarybos 
narių šalių diplomatiniais ats
tovais.

Seimo pirmininkas svečio gar
bei surengė priėmimą. Penkta
dienį M.A. Martinez susitiko su 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Povilu Gyliu.

Seime įvyko svečio spaudos 
konferencija.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas 
Nonatas, Vilmantė.

Rugsėjo 1 d.: Egidij us, 
Varėna, Daugvinas, Burvilė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PARKINSONO LIGA
DR. D. DEGĖSYS

Parkinsono liga yra centrinės 
nervinės sistemos sutrikimas. 
Ligos priežastis nėra žinoma, 
bet, kodėl atsiranda jos simp
tomai, yra žinoma. Smegenų 
centre yra smegenų dalis, vadi
nama substantia negrą. Čia 
esančios ląstelės gamina chemi
nę medžiagą dopaminą. Dopa- 
minas yra būtinas nervinių ląs
telių impulsų, reguliuojančių 
raumenų judesius, perdavimui. 
Be dopamino smegenys negali 
kontroliuoti raumenų judesius. 
Parkinsono ligos atveju substan
tia negrą ląstelės atrofuojasi ir 
nyksta. Dėl tos priežasties dopa
mino gamyba sumažėja ir tokio 
asmens raumenų judesiai pa
laipsniui sutrinka.

Pradžioje Parkinsono liga 
pasireiškia labai nežymiais 
simptomais, pavyzdžiui, nuo
vargiu, judesių lėtumu ir 
raumenų sustingimu. Vėliau 
atsiranda sąnarių sustingimai 
ir nesukontroliuojamas galūnių 
(rankų ir galvos) drebėjimas. 
Sąnarių ir raumenų sustingi
mas atsiranda todėl, kad ligonio 
raumenys visą laiką būna 
įtampos stovyje. Raumenys, 
kurie lenkia sąnarius, traukia 
į vieną pusę, o kiti, kurie 
ištiesia sąnarius, traukia į kitą 
pusę. Dėl to net ir paprasčiausi 
judesiai, pavyzdžiui, atsikelti 
nuo kėdės, vaikščioti, apsisukti, 
apsiversti lovoje arba nusišyp
soti, pasidaro sunkūs ir reika
lauja pastangų. Tokių ligonių 
veidas būna be išraiškos, nesi
šypsantis, lyg su kauke. Rau
menys, kurie lenkia sąnarius, 
būna ligos paliesti daugiau, to
dėl toks asmuo būna palinkęs į 
priekį, jo eisena pakinta. Jis 
pradeda vilkti kojas, žingsniai 
pasidaro smulkesni ir dažnesni, 
taip, kad žmogus, pradėjęs eiti, 
neina pamažu, bet pradeda be
veik bėgti, ir jeigu nesusilaiko, 
tai pargriūva. Kitais atvejais 
ėjimas nebūna pakitęs, bet 
žmogaus pusiausvyros pojūtis 
būna sutrikęs taip, kad tie jude
siai, kurie reikalingi išlaikyti 
pusiausvyrą, pasidaro nepake
liami. Toks asmuo negali lipti 

judančiais, laiptais arba eiti tie
siai pagal nubrėžtą ant grindų 
liniją. Dantų su šepetuku valy
mas pasidaro sunkus. Rašysena 
pasikeičia, raidės būna mažos, 
nelygios ir sugrūstos.

Kai kurie mokslininkai mano, 
kad toksinės cheminės mežiagos 
prisideda prie Parkinsono ligos 
išsivystymo. Kiti gi mano, kad 
amžius bei genetinis palinkimas 
arba epideminis encefalitas bei 
galvos trauma duoda pradžią 
ligai vystytis. Neurologas 
Donald Calne, University of 
British Columbia, sako, kad 
Parkinsono liga, lygiai kaip 
širdies arba vėžio ligos, galbūt 
turi ne vieną, bet kelias prie
žastis. Nežinant Parkinsono 
ligos priežasties, jos gydymas 
darosi tik simptomatinis. 
Kadangi ligos simptomai atsi
randa dėl dopamino trūkumo 
smegenyse, tai duodant dopa
miną, smegenų funkcija galėtų 
pagerėti. Deja, dopaminas iš 
kraujo į smegenis patekti 
negali, nes smegenys turi 
specifinę tarp kraujo ir smegenų 
„užtvarą”, per kurią ne visos 
cheminės medžiagos bei vaistai 
praeina. Viena cheminė medžia
ga, būtent L-dopa, tą „užtvarą” 
praeina. L-dopa smegenyse ir 
apskritai organizme metabo
lizmo metu būna paverčiama į 
dopaminą, todėl daugeliu atvejų 
L-dopa ligos simptomus suma
žina, bet L-dopa kai kuriems as
menims sukelia pašalinį 
veikimą, būtent vėmimo jausmą 
ir kelia kraujo spaudimą bei 
veikia širdį. Todėl šiuo metu L-

dopa duodama kartu su kita 
chemine medžiaga, Sinemet 
(Eldopryl). Sinemet mažina L- 
dopos nemalonų pašalinį veiki
mą. Eksperimentai su laborato
rijos gyvulėliais sugestijonuoja, 
kad Sinemet apsaugo smegenų 
ląsteles nuo sunykimo, todėl yra 
manoma, kad, duodant šį vaistą 
Parkinsono ligos pradžioje, 
galima ligos eigą nudelsti, o gal 
net ir sustabdyti.

Valstybinis Sveikatos Institu
tas darė bandymus su 100 asme
nų, kurie buvo tik ką pradėję 
sirgti Parkinsono liga. Pusė 
ligonių gavo Sinemet, o kita 
pusė gavo placebo (panašų savo 
išvaizda, bet neturintį jokios 
naudos, vaistą). Parkinsono 
ligos eiga žymiai sulėtėjo pas 
tuos ligonius, kurie ėmė 
Sinemet. Apie metus laiko jie 
jautėsi gerai ir neturėjo ligos 
simptomų, tuo tarpu tiems, 
kurie ėmė placebo, liga nepage
rėjo. Deja, ligos sustabdyti 
Sinemet pagalba nepavyko.

Kai kurie mokslininkai mano, 
kad Sinemet didina dopamino 
kiek) smegenyse ir apsaugo do
paminą gaminančias smegenų 
ląsteles nuo sunykimo. Jeigu 
Sinemet tikrai apsaugo smege
nų ląsteles nuo sunykimo, tai 
būtų geriausiai jį duoti prieš 
prasidedant ligos simptomams. 
Nustatyti, kuris žmogus susirgs 
Parkinsono liga, dar nėra 
galima, todėl šiuo metu kaip tik 
ir bandoma surasti būdus, kaip 
galima būtų atpažinti tuos 
asmenis, kurie gali susirgti šia 
liga.

Paskutinių kelerių metų eigo
je smegenų chirurgai bandė 
Parkinsono ligą gydyti chi
rurginiu būdu. Adrenalininės 
liaukos ląstelės gamina dopa
miną, todėl buvo bandoma 
adrenalininių liaukų gabalėlius 
persodinti į smegenis. Šie ban
dymai nebuvo sėkmingi, nes 
adrenalininių liaukų gabalėliai 
smegenyse neprigydavo. Nau
jesnis ir sėkmingesnis chirurgi
nio gydymo būdas — tai 
chirurginio aborto metu iš 
pašalinto iš gimdos fetus (vaisiaus, 
iki 3 mėnesių) smegenų dalis — 
substantia nigra — persodinama 
į Parkinsono liga sergančio sme
genis. Bet šitoks gydymo būdas 
susiduria su moralinėmis ir po
litinėmis kliūtimis, todėl yra 
bandoma auginti substantia 
nigra ląsteles kultūroje ir jas 
naudoti persodinimui.

Darant eksperimentus su 
laboratorijos gyvulėliais, ban-

Virginija Jokubauskienė, Lithuanian Mercy Lift darbuotoja, pakuoja Šv. 
Kryžiaus ligoninės dovanotus reikmenis Lietuvos ligoninėms.

Marijampolės siuvėjų dirbtuvėse mokinės labai džiaugiasi Brighton Parko LB apylinkės valdybos 
nusiųstomis medžiagomis.

doma surasti chemines mežia- 
gas, kurios skatintų smegenų 
substantia negrą ląstelių 
augimą. Šiuo metu tokio darbo 
rezultatų dar nematyti, bet už 
10-20 metų, reikia manyti, kad 
pažanga naujais būdais gydyti 
Parkinsono liga sergančius bus 
gana didelė.

KAVOS KENKSMINGUMAS

Jau ilgoką laiką kavos mė
gėjai susiduria su priešin
gumais: kava sveikatai
nekenkia; kava sukelia krūtų 
ar kitos kūno dalies vėžį; kava 
iššaukia širdies smūgį; kava 
padidina kraujospūdį ir pan.

Tačiau pagal vėliausius 
Wisconsin Medicinos kolegijos 
farmakologo Mahendr S. 
Kochan tyrimus, kurių metu jis 
kruopščiai perkratinėjo iki šiol 
surinktus tyrimų duomenis, 
susijusius su kavos gėrimu, 
nupsręsta, jog kavos vartojimas 
nėra kenksmingas negimusiam 
kūdikiui nėštumo metu, nebent 
motina išgeria daugiau kaip tris 
puodukus kavos per parą. 
Tuomet kūdikiai gimsta smul
kesni, mažiau sveria. Vienintelė 
vėžio rūšis (nors dar tikrai neiš
tirta, tik taip spėjama), kuri 
galinti nuo per didelio kavos 
vartojimo atsirasti, yra šlapimo 
pūslėje. Kava gali pakenkti tu
rintiems miego sutrikimus, 
depresiją ir baimės įtampą, bet 
ji gali būti naudinga astmos 
gydymui; turintiems per žemą 
kraujospūdį ir migreninius 
galvos skausmus.

Kitaip tariant, gerosios ir blo
gosios kavos ypatybės žmogaus 
sveikatai ir toliau lieka neži
nomos (kaip buvo iki šiol). Pa
tariama visiems kavos mėgė
jams: gerti ne daugiau kaip 4 
puodelius kavos per parą; var
toti filtruojamąjį popierių, kai 
kava verdama; gerti kavą, iš ku
rios išimtas kafeinas natūraliu 
būdu, ne cheminėmis priemo
nėmis.
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Mėgstu keliauti. Nuvykusi į 
naują vietą, pasinaudoju kvies- 
tinėm paslaugom. Apkeliavus 
miestą, su vadovės pagalba 
susipažinusi su įdomesnėms vie
toms, kitą dieną pradedu ke
liauti bendromis susisiekimo 
priemonėmis. Dažnai įspūdis 
būna skirtingas. Neretai didin
gas išvaizdos pasatate nieko 
įdomaus, o vargingi kvartalai 
kartais nėra tokie skurdūs, kaip 
atrodė pro autobuso langą pra
važiuojant. Todėl, norint 
susipažinti su padėtimi, reikia 
vietoje praleisti bent kelias 
dienas, gauti informaciją ne tik 
iš vedėjų, bet ir iš kitų asmenų. 
Reikia stengtis pamatyti ir tai, 
ko vedėjai nenori parodyti. Tai 
rodo ir dr. Lino Sidrio straips
niai apie medicinos padėtį Lie
tuvoje.

Naujausias sumanymas — su
rasti našlaičiams globėjus, kurie 
paremtų^J^OO-200 dol. suma 
šeimas, apsiimančias Lietuvoje 
globoti našlaitį. Nepaaiški
nama, kokiu būdu bus parink
tos šeimos, kaip atrenkami naš
laičiai. Nėra ten „Sočiai 
workers”, kurie padėtų. Juk 
vaikas nėra žaisliukas, kurį nu
mesi, jeigu nepatiks. Jo vidaus 
pasaulis skirtingas nuo vaiko, 
kuris auga šeimoje. Ar kiekvie
nas globėjas sugebės jį supras
ti?

Prieš pusmetį teko skaityti 
laišką, rašytą motinos, kurios 
duktė, turėdama 5 metų vaiką 
ir susilaukusi antro, į savo 
namus paėmė globoti 11 metų 
našlaitę. Mergaitė buvo tyli, 
rami, paklusni. Kai dukra grįžo 
į darbą (budėti ligoninėje nak
timis), sugrįžus mergaitei iš 
mokyklos, eidavo miegoti, o 
mergaitė būdavo su vaikučiais. 
Dabar mergaitė 14 metų ir 
„ėmė rodyti ragus”, Tai iš 
mokyklos grįžta vėliau, tai į 
biblioteką užsuka, tai kokiam 
būreliui priklauso. Pagrasinta, 
kad bus grąžinta į našlaityną, 
atsakė, kad ten jai bus geriau, 
nereikės su rėksniais sėdėti. 
Mergaitė buvo paimta pagelbėti 
šeimai, bet ne pačiai našlaitei. 
Ar neatsiras tokių globėjų, ku
riuos sužavės parama iš Ameri
kos, bet ne meilė vaikui?

Galbūt pravartu susipažinti 
su maža statistika. Prieš metus 
laiko Balfas tyliai, kantriai ieš
kojo globėjų dešimčiai našlaičių, 
besimokančių amatų mokyklo
je. Visi našlaičiai turėjo glo
bėjus, pas kuriuos jie praleis
davo atostogas, o mokslo metu 
gyvendavo bendrabutyje. Moks
lo metams pasidėjus, du pasiša
lino iš mokyklos, nieko nepra
nešę nei globėjams, nei mokyk
los vadovybei, ir apie jų likimą 
mokykla nieko nežino. Trečias, 
vos sulaukęs 16 metų, pasišali
no prieš Kalėdas. Tuo metu 
buvo surasti septyni asmenys, 
kurie sutiko globoti po vieną 
našlaitį. Buvo gauti pinigai, už 
dalį pinigų pasiųsta po siun
tinį, kita dalis perduota pini

gais, kad našlaičiai sunaudotų 
savo nuožiūra. Tuo metu viena 
moksleivė, kuriai sausio mėn. 
turėjo sueiti 16 metų, pranešė, 
kad ji po Kalėdų atostogų į mo
kyklą negrįš. Vedėja ėmėją kal
binti, kad dar tęstų mokslą, nes 
jau yra surasta globėja, kuri jai 
padės, iki ji baigs mokyklą. 
Mergaitė nusiskundė, kad labai 
nenori per atostogas važiuoti 
pas globėjus, o į našlaityną (rašo 
internatą) grįžti negali. Man 
teko su visais susirašinėti, 
norint patirti, kaip jiems pa
tinka globėjai, pas kuriuos jie 
vyksta atostogų metu. Šeši iš jų 
buvo nepatenkinti, trys paten
kinti, vienas labai patenkintas. 
Pasiteiravus pasirodė, kad pa
tenkinti tie, kuriuos globoti 
apsiėmė močiutės, ir tie, kurie 
buvo paimti globoti šeimų, 
kurios turėjo maždaug tokio am
žiaus vaikų. Dvi savaites prieš 
siuntinių ir pinigų gavimą vėl 
vienas pasišalino iš mokyklos. 
Pasiteiravus mokyklos vadovy
bei, kodėl jis nelanko pamokų, 
pasiaiškino: jam nesmagu, kad 
močiutė, būdama pensininkė, 
dar dirba, kad jį išlaikytų. Jis 
nori gauti darbą ir padėti mo
čiutei. Paaiškinus, kad jau tuoj 
jam turi ateiti parama, ir jis 
galės močiutei padėti, mokinys 
sugrįžo į mokyklą tęsti mokslo.

Mano nuomone, ieškoti čia 
globėjų, kurie remtų tas šeimas, 
paimsiančias globoti našlaitį, 
nėra sąlygų Lietuvoje. Žinant, 
kad tik 10% yra tikrų našlaičių, 
kiti turi po vieną ar abu tėvus, 
kyla klausimas, o kaip bus tuo 
atveju, kai tikrieji tėvai 
susigundys žadama parama iš 
Amerikos?

Skaitant spaudoje, kad vieni 
našlaitynai atrodo neblogai, 
patalpos švarios, vaikai apreng
ti, kitur vaikai laksto basi, kyla 
klausimas, kodėl? Juk valdžia 
visiems našlaitynams moka. 
Kodėl už tuos pačius pinigus 
vieni išsiverčia, nors ir neleng
vai, kiti ne.

Teko skaityti „Lietuvos aide” 
(birželio 8 d.) „Baisiausia, kai 
vaikas alkanas”. Šeimoje aš
tuoni vaikai, dirba tik tėvas. 
Skundėsi, kad valdžia padeda 
tiems, kurie našlaičius augina, 
o ne daugiavaikėms šeimoms. 
Užklausti, kaip ryžosi turėti 
tokią didelę šeimą atsakė: 
„Mylim vaikus... Labai mylim”. 
Manyčiau, kad daugiavaikių 
šeimų yra nemažai. Suraskime 
jas ir jų globai paveskime 1-2 
našlaičius. Paremdami tas 
šeimas, paremsime ir našlai
čius, o šeima, kuri turi daugiau 
vaikų, jų turi todėl, kad myli 
vaikus, nepaisant, koks tas 
vaikas bebūtų. Atidavę našlaitį 
į šeimos globą, kuri jį globos tik 
todėl, kad žadama parama iš 
Amerikos, vargu ar sugebės at
stoti našlaičiui šeimą.

Pirmiausia kreipkime dėmesį 
į lankančius, kad jie pasiliktų 
mokyklose iki pabaigos. 
Sulaukus 16 metų ir pasišalinus

iš mokyklos be amato, be tėvų, 
be paramos — jų kelias maždaug 
aiškus. Kurie yra jaunesni, 
įkurdinkime juos daugiavaikėse 
šeimose ir jas remkime. Trečia, 
kreipkimės į atitinkamas įstai
gas, kad nesugebantys vadovau
ti našlaitynams būtų pakeisti 
tinkamesniais ir tuos našlaity- 
nus, suporuotus su LB apylin
kėmis, remkime. Gražų pavyzdį 
parodė Cicero apylinkė, kuri 
buvo aprašyta „Drauge” (rug
pjūčio 12 d.). Vienas narys ap
lankė paskirtus vaikų namus, 
padarė nuotraukų su globotinų 
aplinka, pastatais, susipažino 
ne tik su vedėju, bet ir su kitais, 
papasakojo savo įspūdžius, nu
rodė, ko reikia, ir visi drauge 
nusprendė, ko ten labiausiai 
trūksta. Jų pavyzdžiu sekime 
visi. Taip pat remkime pastan-
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SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv. 9-12. Penkt 2-7

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (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

gas, kad Lietuvoje būtų pa
ruošta „Sočiai workers”, kurie 
padės surasti tinkamas šeimas, 
kuriose vaikas jaustųsi mylimas 
ir saugus. O kol tai įvyks, 
neskubėkime mažinti vaikų 
globos namų skaičių, užuot tuo 
namus gerinę, nes gali įvykti 
taip, kaip su žemės ūkiu: atgavo 
žemę, bet turi ją įdirbti „pen
kiais pirštais”, nes techniką 
pasiglemžė kiti.

Eugenija Barškėtienė

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superlor, Sulte 402

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (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 PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL J
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) [ 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

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

‘EDMUNDAS VIŽINAS, M.D. S.C..
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Naperville IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais pagal susitarimą
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Grobį pasilaiko, bet atsakomybės LIETUVOS POLITINĖS PARTIJOS popiežius pas lietuvius
DR. JUOZAS MEŠKAUSKASNENORI PRISIIMTI IR JŲ DEMOKRATIJA

Buvusi Sovietų Sąjunga ir 
Rusija, tai yra du Siamo dvy
niai. Nepaisant įvairiausių 
dūkių ir priedangos, Sovietų 
Sąjunga tebuvo tik rusiškojo 
imperializmo vykdytoja. Ten 
jokios tautų draugystės ir lygy
bės nebuvo, tik vergavimas „di
džiajam broliui”. O dabar tas 
„didysis brolis”, pasiglemžęs 
Sovietų Sąjungos grobius, prie 
vagystės nenori prisipažinti, bet 
ir grobio nežada paleisti. Lietu
viai, kaimiečiai, turėjo geresnį 
teisės supratimą. Jeigu pavog
tas arklys būdavo surastas kie
no tvarte, tai tokį į lanką 
įsprausdavo ir šonkaulius 
sulaužydavo, nes rastas arklys 
buvo užtenkamas kaltės įro
dymas. Dabar Rusijai to 
neužtenka!

Į Lietuvą rusai užplūdo kaip 
skėriai be kvietimų ir be 
dokumentų pasirašymų, o išei
nant jau reikalauja įvairių 
formalumų. Lietuvos vyriau
sybė ir jos „diplomatai” irgi 
daro vieną po kitos klaidas. 
Nesilaiko jokios suderintos lini
jos. Kiekvienas kalba, ką 
išmano, arba — lietuvišku pa
sakymu: „Kas ant liežuvio 
užeina”. Rusams to ir tereikia, 
nes jie ieško tuose gausiuose 
pasisakymuose bet kokių prieš
taravimų. O jų pasitaiko. Taip 
pat nepadeda ministro P. Gylio 
„pražengti žingsniai pro šalį”, 
kuriuos Lietuvos spauda skai
čiuoja. Jų taip pat labai gausu. 
Nieko gero nereiškia ir jo slap
ti važinėjimai į Maskvą, apie 
kuriuos net jo ministerijos 
pareigūnai nieko nežinojo. 
Jeigu užsienio reikalai yra taip 
tvarkomi, kaip naujų ambasa
dorių paskyrimai ar jų keitimai, 
tai iš tiesų liūdnas vaizdas.

Rugpjūčio 19 d. Rusijos Fede
racijos Gynybos ministerijos at
siųstas pranešimas, kad Rusija 
sustabdo kariuomenės išvedimą 
iš Lietuvos Respublikos teri
torijos, neturėtų nieko stebinti. 
Būtų nuostabiau, jeigu Rusija 
savo pažadų laikytųsi. Su Rusi
ja negalima derėtis ir jos paža
dais tikėti, manant, kad ji yra 
normali valstybė. Kurie su ja 
derybas veda, turėtų būti su 
„Ali Baba ir 40 plėšikų” pasaka 
susipažinę. Turint vagį 
pašonėje, yra nesąmonė apie 
draugiškus santykius kalbėti. 
Tegalima kalbėti tik apie tarp
valstybinius Lietuvos-Rusijos 
santykius. Bet yra nesąmonė ir 
būtų nusikaltimas prieš tuos, 
kurie kankinimus ir trėmimus 
kentėjo, apie bet kokias drau
gystės užuominas šnekėti. 
Kuomet pradedama apie „drau
gystę” kalbėti, tai rusai su 
pagrindu pradeda galvoti, kad 
lietuvių atmintis trumpa. Tad 
dabar, atšaukdami kariuo
menės atitraukimą, jie moty
vuoja tuo, kad Lietuva kelianti 
nepagrįstus, net nuo 1940 m. 
padarytų nuostolių padengimo

reikalavimus ir neduoda 
socialinių garantijų buvusiems 
kariškiams bei jų šeimoms.

To tai jau per daug! Prieška
riniais laikais net pats įžūliau
sias arkliavagis, pavogęs arklį, 
neturėdavo drąsos dar ir balno 
paprašyti. Kur girdėta, kad 
okupantas, kuris vykdė tautinį 
genocidą, iš savo aukų dar at
pildo prašytų? O tai yra dėl to, 
kad iš Lietuvos ateinančias 
kalbas apie „draugystę” girdi. 
Apie kokią draugystę galima 
kalbėti, kuomet vagies rankos 
dar kamaroje įkištos?

Kadangi nesame dideli, tad 
visos trys Pabaltijo tautos turi 
bendrai veikti. Lietuva turėtų 
mažiau „rusiakalbių”, bet 
daugiau latvių ir estų reikalais 
rūpintis. Rusai turi užėmę 5 
buvusius Latvijos valsčius ir 
kiek mažesnį Estijos žemės 
plotą. Čia turėtų būti bendras 
pabaltiečių reikalas, ir lietuviai 
neturėtų sakyti (nors iš da
bartinės vyriausybės sunku to 
tikėtis), kad tai „Ne mano pupos 
ir ne mano kiaulės”.

Kuomet vyksta imperijos su
byrėjimas, tai bent nukentėję 
turėtų daugiau aktyvumo savo 
nuoskaudų atitaisymui pa
rodyti, nes „didieji” ir dabar tos 
imperijos išlaikymui daug 
rūpesčių parodo. Tuo tarpu 
buvusioms aukoms tik trupiniai 
telieka. Savaime aišku, kad 
vien Latvijos ir Estijos protesto 
balsų neužtenka, kuomet 
Japonija tik puse burnos apie 
Kurilų salas tekalba. Suomija, 
kuri parodė „Termopilų gynėjų” 
drąsą ir didvyriškumą, dabar 
teliko tik nebylių ir prisi
taikėlių tauta. Už tariamą Ry
tų rinką norima atsižadėti 
Karelijos, Petsamo ir Kolos pu
siasalio. Vyksta kažkoks tarp
tautinis suokalbis, nes tekal
bama tik apie Vokietijos kaltes 
ir visais būdais stengiamasi 
nutylėti Rusijos nusikaltimų.

Žinoma, tylima ,ir dėl to, 
kadangi yra kaltė ir Vakarų, 
kurie Europos išdavimą įvykdė. 
Tiek Vašingtono, tiek ir Lon
dono rankos yra nešvarios. 
Vadinamoji „Atlanto charta”, 
tai dvidešimtojo amžiaus gėdos 
dokumentas. Ateis laikas tą 
sąskaitą apmokėti. Jau rašoma, 
kad Rusija skiria didesnes 
sumas ginklavimui. Jeigu 
rusiškai meškai nebus dabar 
dantys išlaužyti, tai vėl ateis 
laikas, gal net netrukus, 
kuomet ji pradės riaumoti ir 
Vakarams grasinti. Konflikto 
atveju pirmutinis smūgis ir bus 
suduotas iš Kolos pusiasalio, 
nes ten yra pagrindinės didžiųjų 
atominių povandeninių laivų ir 
tolimo skrydžio bombonešių ba
zės. Už nusikaltimus anksčiau 
ar vėliau ateina sąskaita. Net 
jeigu jie yra atlikti prieš ištisas 
tautas!

Juozas Žygas

1990 metais Rytų Europoje 
pradėjo braškėti komunistinis 
režimas. Tuo metu Lietuvoje po
litinės sąlygos egzistavo su visos 
tautos noru, atgauti, prieš 50 
metų prarastą, nepriklausomy
bę. Šiam tikslui įsikūręs Sąjūdis 
entuziastingai vadovavo laisvės 
atgavimui.

Sąjūdis, vadovaujamas V. 
Landsbergio su savo nariais, 
tada buvo spontaniškas tautos 
noras būti laisvai. Tuo laiku 
niekas negalvojo apie partijas, 
jų skaičių ir tikslus.

Atgavus nepriklausomybę, at
sirado partijos, steigėsi Seimas, 
kūrėsi lietuviškos įstaigos ir 
vyko tolimesnis krašto per
siorganizavimas į demokratiją.

Sąjūdis, kuris paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę, ir toliau 
paliko valdančioji partija bent 
iki paskutinių seimo rinkimų 
1992 metais. Seimo rinkimus 
laimėjo LDDP.

1993 metais, šios partijos 
vadovaujamas, seimas su kraš
to balsuotojų dauguma išrinko 
Lietuvos prezidentu A. Bra
zauską.

Sąjūdis nuo pat jo įsteigimo 
dienų buvo remiamas išeivijos 
lietuvių. Mes greitai suorgani
zavome Lietuvai teikti finansi
nę paramą, kuri buvo labai 
efektinga, pirmosiomis dieno
mis. Vytautas Landsbergis įga
vo visišką išeivijos pasitikėjimą.

Logiškas jo veikimo sustab
dymas turėjo įvykti tada, kai jis 
1990 metais laimėjo rinkimus ir 
paskelbė atgautą Lietuvos ne
priklausomybę. Sąjūdis turėjo 
sudaryti sąlygas greitai steigtis 
naujoms demokratiškoms parti
joms, kurios per tą laiką galėjo 
stiprėti. Tačiau taip neįvyko.

Šiuo Sąjūdžio neveiksmingu
mu pasinaudojo Lietuvos Komu
nistų partija, kuri buvo stipriau
sia. Ji tuoj pakeitė savo vardą 
į LDDP, laimėdama Seimo ir 
prezidentinius rinkimus. LDDP 
ir dabar valdo Lietuvą.

Išeivija reiškia nepasitikėji
mą esamajai valdžiai, o ir di
delė dalis Lietuvos gyventojų 
šiuos LDDP laimėjimus priima 
skeptiškai.

Pagrindinė Sąjūdžio klaida 
buvo, kad jie per ilgai laukė ir 
neįsteigė jo vietoje kitos politi
nės partijos. Tai pakenkė pa
čiam Sąjūdžiui laimėti rinkimus 
ir nedavė paramos sustiprėti 
kitomis demokratinėms par
tijoms.

Dabar Sąjūdžio vadovybė su 
Vytautu Landsbergiu, Gedimi
nu Vagnorium ir kitais, maty-

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO

VIDMANTAS POVILIONIS
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Jelena Ivanovna — Baraševo lygio devymiolikme- 

tė gražuolė. Gyvenimo svajonė — ištekėti už kareivio 
ir išvažiuoti. Nesvarbu kur. Kad tik iš miško. Kai 
įeidavo į zoną savo nemačiusia šaligatvio eisena, pa
svirusi, atkišusi užpakalį atgal, rankas ištiesusi į 
priekį, tarsi laikydamasi plūgo rankenų, o dar pasi
puošusi išeigine, permatoma suknele (nes zonoje tokie 
vyrai, kokių Baraševe nerasi), nepatogu būdavo net 
žiūrėti. Bet tuojau prie mordiukės durų išsirikiuodavo 
eilė jaunuolių, norinčių pasimatuoti temperatūrą. Apie 
mediciną ji, tiesa, neišmanė nieko, bet seselei neišma
nyti — nieko ir baisaus. Juk gydytojai taip pat nieko 
neišmanė. Ateidavo čia toks vienas, pavargusio žvilgs
nio, trūkčiojančiu veidu. Ypatingos antipatijos jam 
nejaučiau. Gal dėl to, kad buvo pavargęs, o gal, kad 
nežiūrėjo į mus kaip į žvėris. Nuo pat suėmimo man 
baisiai skaudėjo dantis. Rudeniop pasirodė dantistas 
— žioploko veido mordvis bernelis, apsivilkęs MVD 
leitenanto uniforma. Nustebau tik tada, kai jis pakėlė 
rankas ir pabandė su instrumentais patekti į mano 
burną. Tai jam sunkiai sekėsi. Vargšo rankutė buvo 
sulig mano galva.

Jelena Ivanovna nebuvo vienintelė moteris, įei
nanti į mūsų zoną. Beveik kasdieną pasirodydavo ir 
mūsų cenzorė. Jos laukdavo visi. Nedidukė, baltai 
dažyta pasirodydavo sargybinėje; praeidavo pro 
išsirikiavusią ir besisveikinančių garbės sargybą ir 
dingdavo už Kirieliaus durų. Čia ji kviesdavosi tuos, 
kam ateidavo registruoti laiškai ar banderolės. Arba 1

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

dama susidariusią nepalankią 
padėtį, 1993 m. gegužės 1 dieną. 
Vilniuje įkūrė Tėvynės Sąjungą 
(Lietuvos konservatoriai).

Tėvynės Sąjunga į savo gretas 
nori sutelkti Lietuvos intelegen- 
tiją, siekiančią apginti Nepri
klausomybės iškovojimus nuo 
realaus pavojaus grįžti į seną 
ekonomirię sistemą, kurios grės
mę sukėlė Valdančios LDDP 
politika.

Tėvynės Sąjungos pasiprieši
nimas vienpartinės tvarkos 
atstatymui grindžiamas kova už 
nepriklausomą žmogų nepri
klausomoje valstybėje, ekonomi
nės priklausomybės nuo Rusijos 
mažinimu, laisvos rinkos ir kon
kurencijos plėtojimu, svetimo 
sovietinio mąstymo būdo įvei
kimu, krikščioniškos žmogaus 
sampratos įgyvendinimu, priva
čios nuosavybės politinio ir 
teisinio gynimo mechanizmo su
kūrimu.

Tik, demokratiniais pagrin
dais sukurta ir Lietuvos patrio
tų remiama, partija galės pa
spartinti sulėtėjusį Lietuvos 
sugrįžimą į demokratinę Eu
ropą.

Tėvynės Sąjungos vadovybė, 
norėdama supažindinti Ameri
kos lietuvius su savo veiklos 
būdais ir tikslais, gegužės mė
nesį atsiuntė čia šios organizaci
jos valdybos pirmininką Gedi
miną Vagnorių ir sekretorę, 
Seimo narę Laimą Andrikienę. 
Jie aplankė keletą didžiųjų 
Amerikos lietuvių telkinių, pa
informavo apie Tėvynės Sąjun

Nuotr. Juozo BaužioDalis Lietuviškų studijų savaitės stovyklautojų Dainavoje šią vasarą.

paaiškindavo, kad laišką teks perrašyti, nes rašyta apie 
lagerį ar dar kas nors. Tuo metu Kinelius išnešęs dalin
davo paprastus laiškus. Boris Pensonas labai mėgdavo 
gauti registuotus laiškus. Vis užeidavo ir užeidavo 
patikrinti. Nežinia, ką jis įžiūrėjo toje moterėlėje. Dėl 
skonio nesiginčijama, o dar su dailininku. Mūsų cen
zorė kilusi iš sulenkėjusių lietuvių nuo Vievio. 
Mergautinė pavardė — Noreikaitė. Vilniuje susipažino 
su besimokančiu MVD jaunuoliu ir visam laikui pateko 
į Mordovijos miškus. Jos vyras kelis metus buvo mūsų 
lagerio viršininkas. Lietuviškai ji skaitė, bet kalbėti 
jau buvo sudėtinga. Kaip bežiūrėsi, bet ji visai buvo 
dar moteris!

Sėdžiu aš vieną vakarą saulei leidžiantis ir kalbuosi 
su septyniasdešimtmečiu gruzinu. Jis, vargšelis, 
kariaudamas pateko nelaisvėn. Suprato daugiau, negu 
eilinis ruselis: buvo gruzinas, ir buvo karininkas. Todėl, 
kai karas baigėsi, liko Prancūzijoje. Praėjo daugiau nei 
dvidešimt metų. Pagalvojo, kad prieš mirtį būtų gera 
pamatyti žmoną, sūnus. Laikai ne stalininiai — tai aiš
kino sovietų radijas užsieniečiams. Ėmė ir sugrįžo. 
Tiesiai iš lėktuvo — į KGB. Greitai buvo paskelbtas 
mirties nuosprendis, vėliau maloningai pakeistas į 
penkiolika ypatingo režimo metų. Vargo kalėjime sep
tynerius metus, vėliau buvo išleistas į zoną, nes jau 
niekam nebetiko. Nieko nematė, vaikštinėjo, graiby- 
damasis sienų, užsidėjęs suvirintojo akinius — juose 
ties vyzdžiais juodame popieriuje buvo išpjautos mažos 
skylutės. Prie valgio vis nerasdavo eilės galo, apgrai
bomis nueidavo prie pat langelio.

Taigi sėdime mudu su monsieur Baziliu kokių 50 
metrų atstumu nuo sargybinės ir kalbamės apie 
Paryžių. Jis man sako:

— Ji šiandieną šviesiu sijonuku.
Apsidairau, matau tolumoje iš sargybinės išeinan

čią cenzorę. Ak, tas suprancūzėjęs gruzinas...
O dar į zoną porą kartų per mėnesį ateidavo dvi

gą, kvietė remti šią partiją 
moraliai ir materialiai.

Amerikoje jau yra įsteigti 
šios Sąjungos rėmėjų skyriai, 
išrinktos valdybos, kurių nariai 
daugiausia yra jaunesnės kartos 
lietuviai.

Lietuvoje į Tėvynės Sąjungą 
yra įsijungę daug seimo narių, 
mokslo, meno, kultūros ir kitų 
sričių tautiečių, jų tarpe ir daug 
buvusių Sąjūdžio narių. Svei
kintinas reiškinys, kad Vilniu
je yra įkurta šios Sąjungos 
jaunimo lyga, kuri į savo tarpą 
įtraukusi daug jaunimo — 
būsimųjų Lietuvos vadovų.

Grįžtant į praeitį, Sąjūdis 
atliko daug milžiniškų darbų, 
įgavo tautos pasitikėjimą ir 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybę. Tai buvo istorinis žings
nis, už kurį dėkinga visa lietu
vių tauta sąjūdžiui ir jos vadui 
V. Landsbergiui. Dabar atėjo 
laikas Sąjūdžiui įeiti į lietuvių 
tautos istoriją. Seimo opozicijos 
vadas ir toliau palieka V. 
Landsbergis.

Laikas bėga. Ateityje įvyks 
nauji prezidento ir Seimo 
rinkimai.

Dabar Lietuvos Seime daly
vauja ir kitos partijos. Tačiau jos 
yra negausios savo atstovų skai
čiumi ir negali sudaryti koalici
jos, kad efektingai pasipriešintų 
valdančiai partijai.

Jeigu valdančioji partija nepa
jėgs pašalinti korupcijos ir kitų 
neigiamybių, kurios paliečia 
visus eilinius Lietuvos gyvento
jus, tas visuotinis nepasitenki
nimas gali privesti prie pasikei
timų, būtinų pagerinti ekonomi
nį žmonių gyvenimą.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 
yra labai reikšmingas lietuvių 
tautai religiniu, kultūriniu ir 
politiniu atžvilgiu. Dabartinis 
popiežius kontaktą su žmonė
mis labai vertina ir jam pašven
čia daug laiko bei energijos. Pa
sakytas žodis daug daugiau reiš
kia, negu parašytas. Nepriklau
somybės minėjimas, kitų tau
tinių bei religinių įvykių ar 
dienų šventimas, vienaip ar ki
taip nuteikia visą tautą ir tau
tiečius, gyvenančius savo tėvy
nėje ir svetur. Popiežiaus vizi
tas Lietuvoje yra vienas tokių 
įvykių. Tai pirmas toks atvejis 
po Lietuvos krikšto. Minint Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
tuves ir jas švenčiant Romoje, 
kuriose popiežius nuoširdžiai 
dalyvavo, jis pareiškė, kad mie
lai šitas sukaktuves švęstų Lie
tuvoje. Tuomet buvo tokios są
lygos, kad apie tai negalima 
buvo ir galvoti. Lietuviai Lietu
voje tą sukaktį šventė labai 
kukliai. Lietuviai už tėvynės ri
bų šventėme laisvai, bet su pri
slėgta nuotaika. Dabar popie
žius važiuoja į Lietuvą. Lietu
viai ruošiasi jį iškilmingai su
tikti. Valdžia, ar ji mums patin
ka, ar nepatinka, popiežiaus vi
zito reikšmę žino ir taip pat ruo
šiasi aktyviai, iškilmingai jį 
sutikti.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 
yra reikšmingas ne tik lietu
viams, gyvenantiems Lietuvoje, 
bet ir mums visiems, nepaisant, 
kur mes gyventume. Kaip visi 
švenčiame Vasario 16-tą ar ki
tas tautines šventes, taip tu
rėtume jaustis, minėti ir švęsti 
popiežiaus atvykimą į Lietuvą. 
Man atrodo, kad popiežius at

moterys pardavinėti — pardavėja ir sąskaitininkė. Ta 
sąskaitininkė buvo neprasta, gal ir ne pasaulio, bet 
gerų Mordovijos standartų. Įeina — o jaunimas jau 
laukia. Jos brenda link pirties, kur yra jų parduotuvėlė. 
Raudonuodamos, baltais išeiginiai batais žarstydamos 
smėlį. Buvo įbaugintos, kaip ir mūsų sargybiniai, kad 
sėdi čia kraugeriai, prievartautojai ir dar baisiau: an- 
titarybininkai. Jie valgo žalią žmogieną (tarybieną). 
Bet praėjo kiek laiko ir pamatė: tai visai neprasti vyrai. 
Nei matu kalbina — kaip Baraševo kavalieriai, nei ant 
ko nors užmauti siūlo — kaip kriminaliniai.

Moteriškės stengiasi pasirodyti, todėl pirkimas-par
davimas — lagerio apeiga. Visi stumdosi eilėje, labai 
laukia, kada galės pasikeisti keliais žodeliais su 
fėjomis. Jos nesupranta mūsų juokų. Veidai niūrūs, ryž
tingi. Bet žinome: apeigos joms patinka.

AUKLĖTOJAI IR ŠURIKAI
Žiūrime: į zoną įvirto būrys civilių. Tarp jų ir mo

terys. Ukrainiečių delegacija! Pasikuitė kambarėliuose. 
Pradėjo šaukti ukrainiečius pokalbiui. Ukrainiečiai nu
tarė boikotuoti. Vienintelis Lisovyj nuėjo, o po kiek lai
ko sugrįžo baisiausiai susinervinęs. Vasilis pastaruo
ju metu labai keistas. Daug badavo, įkritusios akys 
degė, ypač kai dėstydavo ką nors iš filosofuos. Mažai 
kas šio filosofijos kandidato klausydavo. Mane jis mėgo. 
Vaikštinėdamas kartu su juo po kiemą, nepertrauk
davau jokiais klausimais. Pasakymai saugoti sveikatą 
ir beprasmiškai neeikvoti jėgų atsimušdavo kaip žirniai 
į sieną. Ir dabar — lindo pasikalbėti, nors kiti boiko
tavo. Vis tebeturėjo vilčių perauklėti savo auklėtojus. 
Bet atsitrenkė į bukumu ir įniršo.

(Bus daugiau)

vyksta ne tik pas lietuvius Lie
tuvoje, bet pas lietuvius, esan
čius visame pasaulyje. Popie
žiaus vizito metu lietuviai, esan
tys už tėvynės ribų, turi ne tik 
stebėti ir sekti, bet turi būti 
aktyvūs šio įvykio dalyviai.

Dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II lietuvių tautą gerai 
pažįsta. Jis pats sako, kad jo 
giminės šaknys siekia lietuvių 
tautą. Lietuvių tauta palankes
nio popiežiaus vargu ar gali ti
kėtis. Jam gerai žinomos vokie
čių ir rusų-komunistų okupaci
jos, padarytos skriaudos, žmo
nių trėmimai ir žudymai. Taip 
pat daugelio žmonių pasitrauki
mas iš tėvynės. Jis dažnai įvai
riomis progomis apie tai užsime
na ir užjaučia.

Popiežius savo kalbomis ir sa
vo raštais nagrinėja teisingumo, 
moralės, solidarumo, opozicijos, 
vieningumo ir apskritai visuo
menės problemas, kurios lietu
vių tautai ir lietuviams, paskli- 
dusiems po visą pasaulį, yra 
ypač svarbios. Viešnia iš Lietu
vos, seimo atstovė Aleknaitė- 
Abramikienė, paklausta viena
me susirinkime, ko iš mūsų, iš
eivių, norėtų, atsakė: „Jūsų vie
ningumo”. Tuo pačiu, jeigu ji 
mus paklaustų, ko mes iš Lietu
vos lietuvių norime, atsakytu
me: „Teisingumo, solidarumo, 
pozityvios opozicijos ir taip pat 
vieningumo”.

Jonas Paulius H, dar būdamas 
kardinolu Vojtyla, šitas proble
mas svarstė savo knygoje „The 
Active Person”, išleistoje 1979 
metais. Plačiau apie tai rašo 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
savo straipsnyje „Filosofas po
piežiaus soste”, kuris buvo iš
spausdintas „Drauge” (1979 m. 
gegužės 21 d.).

Nuotaikos ir jutimas, kad po
piežius atvažiuoja pas lietuvius, 
esančius visame pasaulyje, ir 
mūsų visų aktyvus dalyvavimas 
jo sutikime ir jo darbuose mums 
visiems būtų labai naudingas ir 
veiktų vienijančiai.

Dalyvavimo formos gali būti 
įvairios: pamaldos, pamokslai, 
susirinkimai ir pobūviai su ati
tinkama programa, koncertai, 
nuolatiniai pranešimai per 
spaudą, radiją ir pan. Tai būtų 
visų lietuvių popiežiaus vizito 
dienomis Lietuvoje aktyvus da
lyvavimas.

• Ispanijos keliautojas Fer-
dinand Magellan pradėjo pirmą
ją (bent istoriškai tikrą) kelionę 
apie pasaulį 1519 m. rugpjūčio 
10 d.

„Laisvės radijo” darbuotojas Mykolas Drunga (kairėje) ir „Krantų” redak
torius Vaidotas Daunys Europos Lietuviškųjų studijų savaitėje Augsburge.

Nuot. Ramunės Kubiliūtės
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PO APSILANKYMO 
MOKYTOJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖJE
Iš trumpesnio apsilankymo 

Mokytojų studijų savaitėje gal 
nesusidaro tikslus vaizdas, bet 
galima pajusti dalyvių nuotai
kas iš pasikalbėjimų su žmonė
mis, iš dalyvavimo keliose pa
skaitose ir diskusijose. Savaitė 
vyko Dainavoje rugp. 15-22 d. 
Suvažiavo per 100 dalyvių. Su
važiavo mokyklų vedėjai ir mo
kytojai, maždaug 20 lietuviškai 
besimokančių dalyvių, savaitės 
štabas ir vadovybė, virtuvės 
darbuotojai ir dalyvių vaikai. 
Vėliau atvažiavusiems susidarė 
vaizdas, kad 27-osios Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitėje 
oras buvo palankus ir nuotaika 
pakili bei darbinga. Kai kurie 
dalyviai ir vaikai jau kalbėjo, 
kad, be abejonės, susitiks 1994 
m. savaitėje.

•r

LEIDINYS, PROGRAMA
Si

Leidinėlio programą paruošė 
JAV Švietimo tarybos narė ir 
raštinės vedėja Vida Brazaitytė. 
Paskaitos, kasdieninė pro
grama ir vakarinės programos 
įdomios bei įvairios. Pasižiūri į 
dalyvių sąrašą — savaitėje da
lyvavo asmenys iš įvairių 
kampelių, ten, kur gyvena lie
tuviai ir lietuvių kilmės asme
nys. Ne visur veikia lituanisti
nės mokyklos. Kiti atvyko į lie
tuvių kalbos kursus iš Kalifor
nijos, Floridos, Illinois, Mary- 
land, Michigan, Nebraskos, 
Nevv Jersey, Nevv York, Ohio,

. Pennsylvanijos, Texas, Virgini
ją jos, Wisconsin.

Savaitėje paminėtos sukak
tys, pasigrožėta Lietuvos litera
tūros lobynu: Apolinaras Bagdo
nas apibūdino ,,100 m. nuo Vin

co Mykolaičio-Putino gimimo”, 
o Vacys Kavaliūnas „Tarp že
mės ir dangaus”; dr. Jolita 
Kavaliūnaitė kalbėjo apie „Vy
tautės Žilinskaitės kūrybą”. 
Angeles Bailey su kitų pagalba 
pravesti vakarai kūrybingi — 
vieną vakarą paminėtas Da
riaus ir Girėno skrydis. Tėvynės 
vakaras pravestas lauke, Daina
vos Kryžių kalne, laužas (dėl 
lietaus) viduje, ir kun. Vaišnio 
50 kunigystės jubiliejus paminė
tas (ir su pagarba suvaidintas) 
salėje. Paskutinį vakarą pasiro
dė Ričardo Šoko ir Jadvygos 
Matulaitienės darbo vaisiai, tai 
dalyvių naujai išmoktų dainų ir 
šokių programa. Vaikų pro
gramos koordinatorė Nora Auš- 
rienė paruošė vaidybos ir 
deklamavimo talentų vaidini
mėlį, Daguolė Varnienė ir 
Ričardas Šokas paruošė vaikus 
šokti bei dainuoti.

Kun. J. Vaišnys kasdien man
kštino dalyvių smegenis lietu
vių kalbos kultūros sesijose, o 
Bronius Keturakis visus išjudi
no fizine mankšta. Įspūdžiais 
apie švietimą Lietuvoje pasida
lino Br. Keturakis, apibūdinęs 
sportinį gyvenimą ir švietimą 
Lietuvoj, o Bronius Krokys 
kalbėjo tema „Aplankius Šalči
ninkų ir Gudijos mokyklas”.

PRAKTIŠKI PATARIMAI 
IR DARBAI

Programoje įvestuose pokal
biuose dalyviai pasidalino patir
timi. Kalbėjo šeštadieninių mo
kyklų mokytojos ir vedėjos, be
veik visos baigusios pedagogįką 
jau už Lietuvos ribų. JAV LB

Švietimo tarybos narė Rima 
Binder kalbėjo tema „Gamtos 
mokslų sujungimas į visumą”, 
Rūta Mikulionienė (iš Detroito) 
apie „Stočių sistemą”, Aldona 
Milmantienė (iš Detroito) apie 
„Religijos dėstymą lituanistinė
se mokyklose” ir Danguolė Var
nienė (iš Los Angeles) apie „Dai
nų, žaidimų, vaidinimų ir pro
gramų abėcėlę”. Jauna Detroito 
mokytoja, dirbanti kaip pagal
bininkė lietuviškai besimokan
čiųjų klasėse, Vilija Idzelytė, 
parodė video apie „Vilniaus vaš
ko muziejų” ir pristatė to pro
jekto mintis bei eigą. Nijolė 
Gierštikienė (iš Čikagos) 
pristatė „Mano knygą”.

Jūratė Harris koordinavo dar
bo grupę, kuri per kelias dienas 
paruošė naujo pradinės mokyk
los programos konspekto pra
džią. Vida Brazaitytė išdalino 6 
sk. pagelbinio/šalutinio vadovė
lio pagrindą. Abu vadovėlius 
peržiūrės mokytojai, o švietimo 
taryba apsiima projektų už
baigimą. Apvalaus stalo disku
sijas kasdien pravedė viena iš 
JAV LB Švietimo tarybos na- 
rių-Marytė Newsom iš Los An
geles. Kiek teko diskusijose 
išgirsti ir patirti, vis galima iš 
kitų pasimokyti.

O KAIP SU 1994 M. 
SAVAITE?

1993 m. Mokytojų savaitės 
gausus dalyvių skaičius įrodė, 
kad tokios savaitės vis dar 
naudingos. Kai kurie, pamatę 
1993 m. programą spaudoje, 
kritikavo, kad jis silpna. 
Norėtųsi pasiginčyti, kad netie
sa, ji duoda mokytojams tai, ko 
jie prašo, nori ir pageidauja. Ap
valaus stalo diskusijos, praktiš
ki patarimai, paskaitos kultūri
nėm temom, kalbos kultūros pa
mokos. Tai gražus mišinys. Kei
čiasi išeivijos sudėtis, rolė ir 
kartu lituanistinio švietimo mi
sija. To negalima paneigti. Kai 
kurių mokyklų tėvų komitetai

Tautinių šokių kursuose Dainavoje š.m. rugpjūčio 25 d. (iš kairės): Danguolė 
R. Varnienė (Los Angeles, CA), Laima Kiselienė (Lietuva, Šokių programos 
vadovė), Violeta Fabionovich (Chicago, IL), Dalia Dzikienė, Tautinių Šokių 
instituto pirm. (Hartford, CT).

rėmė mokytojų dalyvavimą sa
vaitėje. Ta proga galėjo pasinau
doti ir mokytojos, neseniai iš 
Lietuvos atvykusios ir Ameriko
je besikuriančios. Atrodo, kad 
savaitėje visos mokytojos rado 
bendrų kalbų. Mokytojos prašo 
panašios programos ir 1994 m.

Ką galima pakeisti, patobu
linti, planuoti Mokytojų savai
tėj? Vasaros metu sunku kon
centruotis. Reikia užimti ir 
susikalbėti su įvairių generacijų 
dalyviais — nuo vaikų ligi 
virtuvės darbuotojų, vaikų dar
želio vadovų, mokytojų, vedėjų 
ir pensininkų. Kai kurie kalba 
lietuviškai, kiti mokosi. Kai 
kurie paskaitininkai ir būrelių 
vadovai, jauni ir vyresni, tuoj 
pagavo dalyvių dėmesį, kiti ga
lėtų dar patys pasimokyti, kaip 
paįvairinti pristatymus ir moty
vuoti kitus. Kitaip sakant, Mo

kytojų savaitėje gali pasimoky
ti ir rengėjai, vadovai ir 
dalyviai.

1994 m. Šokių ir dainų šven
tėn Lietuvoje vyks nemažai 
asmenų. Ar jiems bus noro, lai
ko ir finansų atvykti į Spyglio 
pakrantę Mokytojų savaitei — 
negalima šiandien spėti. Reikia 
tik planuoti, informuoti ir 
tikėtis, kad susidomėjimo bei 
pageidavimo bus ir 1994 metais. 

UŽBAIGIMAS - PADĖKOS

27-oji Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitė užbaigta šeš
tadienį dainų, šokių, kūrybos ir 
atsisveikinimo vakaru. Šoko ir 
dainavo beveik visi dalyviai. 
Savo kūrybą skaitė Vacys Ka
valiūnas ir dr. Jolita Kavaliū
naitė. Dainavo Ričardas Šokas 
su savo žmona.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS . ... L ... . REAL ĮSTATE

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208 ’/» West OSth Street

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Prieš dalyvius pusračiu susta
tytose kedėse susėdo stovyklos 
štabas ir vadovybė. Kai kurių 
pavardės, pareigos ir temos jau 
anksčiau suminėtos. Savaitės 
„širdis”, tai JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina Ku
čienė, kuri 1993 m. savaite 
pradėjo rūpintis, planuoti ir 
galvoti po 1992 m. savaitės. Kai 
prelegentai kviečiami, reikia 
pritaikyti kalendorių jų pagei
davimams. Kai ką reikia ir 
pakeisti. Pvz., kai pasižadėjęs 
prelegentas nutaria išvažiuoti į 
Lietuvą — reikia rasti kitą 
paskaitininką, kartais kalbantį 
visai kita tema. Pačioje sto
vykloje p. Kučienei jau buvo 
galima truputį atsileisti — 
raštinės reikalus ir registraciją 
tvarkė Vida Brazaitytė. Angelė 
Bailey ir Marytė Newsom pri
statė kalbėtojus ir prižiūrėjo 
stovyklos programos tvarką. 
Tiekimu rūpinosi pareigingas 
Fred Loehnjann, sąžiningos 9 
metus Dainavoje lietuviškai 
besimokančių klasės lankusios 
narės Marytės vyras. Vaikus ir 
suaugusius, besimaudančius 
Spyglyje, prižiūrėjo vandens 
sargas Jonas Korsakas, sveika-

GREIT
? PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5859 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

tą prižiūrėjo gailestingoji sesuo 
Gražina Vižinienė. Dalyviai 
puikiai pavalgė, Onos Norvilie
nės ir Petronėlės Katkienės 
dėka. Dr. Edmundas Misevičius 
rūpinosi transportu (visi JAV 
LB Švietimo tarybos nariai vežė 
dalyvius bent į vieną pusę), o 
iždininkas Antanas Jarūnas 
autobusiuku iš Čikagos atvežė 
ir parvežė net 7 dalyvius!

Štabui ir vadovybei, įskaitant 
vaikų darželio vadovėms ir vir
tuvės padėjėjams buvo įteiktos 
dovanėlės ir prisiminimai — 
gėlės, knygutės ir pan. Iš Cali
fornijos Reginai Kučienei ir 
kun. Vaišniui atvežtos madin
gos skrybėlaitės, kad apsaugotų 
nuo karštos Dainavos saulutės.

Ričardas Šokas išmokė daly
vius, jaunus ir senus, paprastų 
dainelių, parūpino žodžius ir 
gaidas. 1992 m. savaitėje vyravo 
liaudies dainos, 1993 m. links
mos ir moderniškesnės.

Ramunė Kubiliūtė

»

PAREMKIME LB ĮSTAIGĄ 
VVASHINGTONE

f*.

Didžiai gerto. Tautieti, Tautiete,

1989 metais, Lietuvos atgimimo judėjimui - SĄJŪDŽIUI 
- traukiant okupanto uždėtas grandines, JAV LB Krašto val
dyba jkūre Visuomeninių reikalų įstaigą siekiant įtakingiau 
informuoti JAV politinio gyvenimo vadovus, visuomenines 
institucijas ir spaudą apie Lietuvos laisves kovos įvykius bei 
nurodyti sovietines propagandos melą bei tiesos iškraipymą.

Keli šimtai JAV Kongreso narių ir visa eilė žinių komen
tatorių bei žurnalistų buvo įjungti į Lietuvos laisvinimo veiklos 
talką. LB įstaiga teikdama tikslią informaciją, sudarydama 
galimybes Sąjūdžio atstovams asmeniškai Lietuvos laisves 
siekius aiškint JAV Kongrese ir kitur, informuodama išeiviją, 
sėkmingai pasidarbavo griaunant prosovietines sienas 
VVashingtone.

Washingtono LB įstaiga buvo jšlaikyta Amerikos lietuvių 
dosniomis aukomis.

Lietuvai atstačius nepriklausomybe, LB įstaigos reikšme 
ir atliekami darbai nesibaige. Atėjo metas naujose sąlygose 
padėti Lietuvai nepriklausomybe ir demokratiją įtvirtinti. 
Nors pirmiausias rūpestis tebera Rusijos kariuomenes iš 
Lietuvos išvedimas, LB VVashintono įstaiga taip pat veikia 
ekonomines, mokslines ir humanintarines paramos išrūpi- 
nimo srityse.

LB įstaiga detaliais memorandumais informavo apie 
Rusijos kariuomenes judėjimus ir jos laikyseną. Kai šiais 
metais JAV Kongrese buvo sprendžiama ekonominė para
ma Rusijai, ji buvo sąlygota sovietinės kariuomenės atitrau
kimu iš Pabaltijo kraštų. Tai svarbus politinis laimėjimas tiek 
Lietuvai, tiek jos išeivijai.

Su JAV LB Krašto valdybos narių asmeniška paskata, 
1992 metų rudenį prez. G. Bushas rinkimų kampanijos metu 
suprojektavo Pabaltijo valstybėms penkiasdešimt milijonų 
JAV dolerių ($ 50,000,000) investicinį fondą ("Baltic Enter
prise Fund"). Prez. Bushui pralaimėjus rinkimus, projektas 
gal būtų būvąs užmirštas. Tačiau šį pavasarį JAV LB VVash- 
ingtono įstaiga įvairiom progom liudijo prez. Clintono admi
nistracijos pareigūnams, kad įsteigimas Pabaltijo valstybėms 
skirto investicinio fondo yra Lietuvai labai reikalingas, ir kad 
jis turėtų būti kuo greičiau įgyvendintas.

JAV vyriausybė š.m. birželio mėnesio pabaigoje paskel 
bė šio Pabaltijo kraštams skirto investicinio fondo steigimą.

VVashingtono LB įstaiga dabar aktyviai padeda JAV LB 
Ekonominių reikalų tarybai artimiau įsijungti į šio fondo kūri 
mo eigą. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su į rez. Clinto 
no vyriausybės paskirtu fondo steigimo administratoriumi ir 
turėta visą eile pasitarimų su kitiems kraštams (Vengrijai, 
Bulgarijai, Lenkijai) skirtų fondų vadovybėmis. JAV LB 
siekis ryšium su šiuo Pabaltijo kraštams skirtu fondu, kad šio 
$50,000,000 JAV dolerių fondo direktoriais taptų Lietuvą 
pažįstantys, Lietuvos rūpesčiams nesvetimi prof jsionalai. 
Per LB pastangas įjungdami stipriausias pajėgas padėsime 
Lietuvai, ir taip pat paryškinsime Amerikos lietuvų poten 
cialą.

VVashingtono LB įstaiga taip pat palaiko ryšius su JAV 
Valstybės departamentu, šį pavasarį JAV Valstybės de 
partamentas kontaktavo LB VVashingtono įstaigą dėl pagal 
bos bei patarimų kaip suorganizuoti Amerikos ambasado
riaus Lietuvai kelione i lietuvių telkinius Clevelande ir Chica
goje.

Dalyvaujant įvairiose VVashingtone vykstančiose svars- 
tybose, JAV LB įstaiga yra pastebėjusi, kad Rusijos valdžios 
pareigūnai vėl pradeda kalbėti apie jiems priklausančią "įta
kų sferą" Pabaltijo kraštuose ir apie Pabaltijo kraštų "diskri
minaciją" prieš Rusijos karius ir jų šeimas. Tai pa.eikalauja 
taiklių paaiškinimų "position papers", kuriuos VVashingtono 
LB įstaiga paruošia pagal JAV LB Visuomeninių reikalų ta
rybos nurodymus.

VVashingtono LB įstaiga artimai bendradarbiavo su Lie
tuvos ambasada ir amb. St. Lozoraičiu organizuojant pirmąją 
verslo konferenciją ir ruošiant labdaros srityje veikiančių or
ganizacijų suvažiavimą VVashingtone. Tačiau pabrėžtina, 
kad Lietuvos ambasada ir LB įstaiga turi skirtingas paskirtis 
ir vieklos galimybes.

Lietuvos ambasada atstovauja Lietuvos vald. iai Lietu
vos ambasada neturi teisės JAV kongresui kalbėti apie 
Amerikos lietuvių rūpesčius, kritikuoti Lietuvos vyriausybės 
nutarimus ar pasmerkti Lietuvos Seimo įstatymus, kurie pra
silenkia su žmogaus teisėmis. Tai atlikti gali tik lietuviško 
sios išeivijos suteiktu mandatu ir finansine parama išlaikoma 
visuomeninės paskirties įstaiga.

VVashingtono LB įstaigos darbas yra platus, šiandien 
aktualus ir reikalingas. JAV LB įstaiga yra vienintelė Ameri
kos lietuvių atstovybė VVashingtone (VLIKo išlaikoma ELTA 
ir Religinės šalpos išlaikomas Lietuvių Informacijos Centras 
jau prieš metus užsidarė).

Nors dabarties reikalavimai rodo, kad turėtumėm šią 
pilnu laiku profesionaliai dirbančią LB įstaigą plėsti, š.m. 
vasario 16-ios proga gautos aukos nepajėgia net kuklaus 
$60,000 biudžeto padengti. Be mūsų visų pakartotinos pa
ramos, JAV LB Krašto valdyba turės šios įstaigos veiklą 
siaurinti, o šį rudenį pačią įstaigą uždaryti. VVashingrono LB 
įstaigos uždarymas botų nepakeliamas nuostolis Lietuvai ir 
Amerikos lietuviams.

Todėl šiuo laišku kviečiame ir raginame savo auka užtik
rinti VVashingtono LB įstaigos išlaikymą, kad ji galėtų taikliai 
ir efektingai atstovauti Jūsų rūpesčiams ir energingai bei 
efektingai darbuotis įgyvendinant Jūsų viltis.

Su pagarba

Algimantas S. Gečys 
Visuomeninių Reikalų Taryoos 

Pirmininkas

Antanas Dambriūnas 
Ekonominių Reikalų Tarybos 

Pirmininkas

Vytas Maciūnas 
KraSlo Vaidybos 

Pirmininkas

VVASHINGTONO LB ĮSTAIGOS IŠLAIKYMUI SKIRIAMOS 
AUKOS LIETUVIU BENDRUOMENEI

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY. INC.
KRAŠTO VALDYBOS IŽDAS TREASURY OF NATIONAL EXECUTIVE COMMtTTEE

DONATIONS TO MAINTAIN AND SUPPORT THE LITHUANIAN-AMERICAN 
COMMUNITY OFFICE IN VVASHINGTON, D.C.

Vardas - Name Adresas - Address Auka - Donation
Make Checks payable to: Lithuanian-American Community, Ine,

Mail to: Daina Krivickas, 2715 E. Alleghany Avė., Philadelphia, PA 19134-5914



LAIŠKAI
REDAKCIJA RAŠO

Nėra abejonės, kad „Draugo” 
laiškų skyrius greičiausiai pa
traukia skaitytojų dėmesį, todėl 
ir mes kartas nuo karto juo pasi
naudosime, iškilus reikalui per
duoti informacijų pluoštelį.

Esame nepaprastai dėkingi 
bendradarbiams, kurie šių 
vasarų taip uoliai ir gausiai 
siunčia straipsnius. Tai tikra 
Dievo dovana, nes vasaros me
tu, kai sumažėja veikla ir jos 
aprašymai, kartais pradėdavo 
trūkti medžiagos. Taip pat pa
gausėjo reklamos „Drauge”. 
Matydami skaitytojų pritarimų, 
pasitikėjimų ir susidomėjimų 
dienraščiu, verslininkai nori 
pasinaudoti proga, spausdin
dami daugiau reklamų. Nors 
reklamos sumažina turimų vie
tų puslapiuose, bet jos labai 
svarbios, nes suteikia papildo
mų pąjamų (ta pačia proga kvie
čiame skaitytojus remti versli
ninkus, besiskelbiančius „Drau
ge”). Dėl minėtų dviejų priežas
čių vienas kitas straipsnis ar 
nuotrauka turi ilgėliau palauk
ti.

Labai prašome rašyti neilgus 
straipsnius: geriausias ilgis — 
maždaug 3 puslapiai (mašinėle 
rašyti, su dvigubu tarpu tarp 
eilučių). Jei tema ypač plati, 
verčiau iš jos padaryti 2 
straipsnius, ne vienų ilgų. 
Trumpesnis straipsniai bus 
greičiau išspausdinti. Be to, 
skaitytojų tarpe atsiranda vis 
daugiau jaunesnio amžiaus 
žmonių, kurie neturi kantrybės 
ir laiko net pradėti skaityti il
gus straipsnius, nors tema ir 
būtų labai idomi.

Su dėkingumu visiems ra
šantiems ir skaitantiems —

D. Bindokienė

MIELASIS „DRAUGE”,
dėkui tau ir kun. J. Vaišniui 

už nuoširdžias ir veiksmingas 
pastangas šluoti svetimybes iš 
mūsų kalbos. Ir rūpestingai pir
kių šluojant, kai kas užsilieka 
kur kampe. Pasižiūrėkime į šių 
metų rugpjūčio kalendoriaus la
pų. Šeštadienį, 21 d., tarp kitų 
vardų įrašyta „Basė”, antradie
nį, 24 d., įrašyta „Michalina”. 
„Basė” tai lenkiška „Barbory
tės” forma, „Michalina” tai gry
nai lenkiška „Mykolės” forma. 
Jeigu jau rašoma Michalina, tai 
kodėl rugsėjo 29 d. nerašoma 
„Michalas”? Manau, kad netru
kus bus rengiamas 1994 metų 
kalendorius, tai dabar būtų lai
kas ir šias svetimybes iššluoti.

Abejotina ir „konteinerio” lie
tuviško pakaitalo „talpintuvo” 
daryba. Galūnė -uvas naudoja
ma daugiausia kurio nors įran
kio pavadinimui: žr., pjautuvas, 
neštuvai, piltuvas. Tuo tarpu, 
vadinamasis „konteineris” nau
dojamas kitokio pobūdžio pa
skirčiai. Į jį pakraunami perve
žimui įvairūs kroviniai: prekės, 
baldai ir t.t. Jo paskirtis tuos 
krovinius perkelti iš vienos vie
tos į kitų. Kasdieniniame gyve
nime panašiai paskirčiai naudo
jame nemažai priemonių su vi
soms panašia galūne -inė: pele
ninė, druskinė, cukrinė, taboki
nė, šovininė. Gal reikėtų pa
svarstyti, ar „konteinerio” vie
toje geriau netiktų krovininė?

Vytenis Statkus,
North Riverside, IL

AR NE PER DAUG
PUOLAMAS DR. BOBELIS?
Paskutiniu metu dr. Bobelis 

puolamas privačiuose suėjimuo
se, spaudoje ir per radijo laidas. 
Aš paprastai nematau tam rim
to pagrindo. Argi užtenka tik 
to, kad jis užėmė kitokių linijų, 
negu išeivijos dauguma? Mums, 
gyvenantiems didžiausioje de
mokratijoje, toks žingsnis 
neturėtų būti staigmena. Tai 
yra demokratijos svarbiausias

pažymys ir jį atimti iš individo, 
ypač politiko, negalima. Vaka
ruose neretai politikai keičia ne 
tik politinę linijų, bet ir partijų.

Kaip ten bebuvo, bet Bobelis 
pirmas iš išeivių buvusių veikė
jų, palikęs patogų gyvenimų 
Amerikoje, pirmas paskubėjo 
Lietuvon ir įsijungė įjos politinį 
gyvenimų. Kodėl jis tai padarė, 
tik jis pats gali atsakyti. Keis
ta, kad dabartiniai puolėjai ne
kritikavo, ilgus metus jam pir
mininkaujant Vlikui. Atrodo 
jis buvo perrenkamas demokra
tiškais metodais, ir jam esant 
Amerikoje, dabartiniai kritikai 
tylėjo. Daugumai išeivijos nepa
tinka Bobelio veikla Lietuvos 
seime, t.y. kai kurių Brazausko 
eismų palaikymas. Ateitis paro

dys, ar jis buvo klaidingas.
Apskritai Bobelio dalyvavi

mas Lietuvos politiniame gyve
nime yra naudingas jiems ir 
mums. Naudojant jį kaip tarpi
ninkų, išeivijos nuomonės ir in
teresai galėtų būti perduodami 
Lietuvos vyriausybei. Visiems 
būtų naudinga, jeigu ateityje 
atsirastų kiti savanoriai, grįžtų 
Lietuvon ir įsijungtų į tolimes
nį valstybės vystymusi.

Edmundas Ringus, 
Evergreen Park, IL

YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ
Lino Sidrio straipsniai „Drau

ge” yra įdomūs. Vienų, kuriame 
jis kritikuoja kai kuriuos, vado
vaujančiose vietose esančius, 
Lietuvos gydytojus, nusiunčiau 
giminaičiui į Lietuvų. Štai 
ištrauka iš giminaičio laiško: 
„Skaitant okulisto-gydytojo 
Sidrio straipsnį, dėl jo suminėtų 
faktų jautėme didelę gėdų. Bet 
taip dabar yra. Praėjusių soviet
mečio dešimtmečių pagimdytos 
bacilos 'mūsuose sėdi giliau, 
negu mums atrodė iš pradžių. 
Tačiau vis tiek netikiu, kad 
grįžtume atgal. Yra ir mums sa
vo dvasia bei ryžtu artimų lie
tuvių. Nors ir sunkiai, nors tai 
ir ilgiau truks, bet vis tiek pra- 
simušime...”

Įdomus to paties giminaičio 
pasisakymas laiške dėl siunti
nių: „Kas Jūsų buvo išsiųsta — 
viskų gavome, labai ačiū! Ta
čiau dar kartų prašau: neati
traukite nuo savęs ir nieko 
mums nesiųskite. Juk mes visi 
Atgimimo pradžioje pasiryžome 
iškęsti ir nepriteklius. Todėl 
turime, kai reikia, ir pasispaus
ti, ir pakentėti, ir susivaržyti sa
vo poreikiuose”.

Taigi — Lietuvoje, kaip ir vi
same pasaulyje, yra visokių 
žmonių.

Viktoras Priščepionka, 
Ottawa, Canada

RŪPESTIS TIK SAVO 
STOGU

Perskaitęs „Pinigus kitiems 
išdalinę — patys su kiaurais 
stogais pasilikome” („Draugas”, 
rugpjūčio 10 d.), noriu išreikšti 
savo mintis. Autorius (J, Žygas) 
kalba apie du lietuviškus cen
trus. Norėdamas autorių pa
tikslinti, pabrėžiu, kad Lemon
te, Pasaulio lietuvių centre, yra 
du varvantys stogai: pirmasis, 
Pal. J. Matulaičio misijos kop
lyčios stogas, o antrasis — Cen
tro didžiosios salės ir toj dalyj 
esančių kambarių bei klasių.

Pirmasis nėra užbaigtas taisy
ti ne dėl finansinių sunkumų, 
bet dėl stokos patyrimo tokių 
stogų statyboje ir užlaikyme. 
Antrasis, taip kaip ir koplyčios 
stogas, jau varva kelinti metai; 
bet ar jo likimas priklėuso vien 
tik nuo finansinio centro 
pajėgumo? Manyčiau, kad ne! 
Kiek aš prisimenu, Centras jau 
kalba apie tų varvantį stogų 
daugiau kaip dvejus metus. 
Žinoma, laikui bėgant, tos 
kalbos ir ryžtai stiprėja, bet ar 
neverta pastebėti, jog 600,000 
dol. — Centro paskola buvo 
(beveik) išmokėta per penkerius 
metus. Jeigu centro kūrėjai 
būtų laukę visų pinigų prieš 
pastatų pirkimų, tai, aš spėju, 
kad šiandien to Lietuvių centro 
neturėtume. Šiandien ir valdy
boje ir taryboje dar yra asmenų,

kurie buvo pirmieji to gražaus 
projekto iniciatoriai. Jie yra 
visų patikėtiniai ir linkiu jiems 
daugiau drųsos. Kalbos jau yra 
atsibodusios, o už atsakomingų 
veiklų mes visi paplosim.

Dabar grįšiu prie savo tikslo. 
Aš esu tik vienas iš daugelio, 
kurie rūpinasi šventovėmis Lie
tuvoje. Pasielgčiau labai 
netaktiškai, jeigu pradėčiau 
vardint aukojusių, man leidimo 
nedavusių, pavardes; galbūt pa
tikėsit manim, kad tie, kurie 
daro savo šeimos nariams at
minimus Lietuvoje, nuolatos 
išreiškia savo nuoširdumų savo 
bažnyčioms čia ir spaudai, ir 
fondams, ir kt. Bet nežinau, ar 
tikėsit manim, kad tų gerašir
džių aruodai dar neištuštėjo. 
Laimingi jaučiasi tie, kurie turi 
kuo pasidalinti, nors jų visi 
prašo; patenkinti yra ir tie, į 
kurių duris niekas nesibeldžia 
ir kurie rūpinasi tik savo stogu.

Juozas Kregždys 
Lockport, IL

LAIŠKAS MAŽEIKIEČIAMS

Lankydama gimtąjį miestų 
Mažeikius, brolius ir gimines 
šių metų liepos pradžioje, nuta
riau pamatyti savo buvusių 
gimnazijų, dabar pavadintų 
Mažeikių I-oji mokykla. Aišku, 
nebėra nei senųjų pastatų, nei 
bažnytėlės, kurioje meldėmės ir 
giedojom, nei aikštės, kur spor
to mokytojas liepdavo visoms 
mergaitėms žaisti muštukų. Jų 
vietoje pastatytas didelis pasta
tas, kiemas cementuotas.

Mokykla tuščia, bet raštinėje 
sutikau simpatiškų gimnazi
jos direktorę A. B. Žiaurienę, 
kuri mielai parodė patalpas ir 
muziejų.

Mažeikių pirmoji nuo 1993 m. 
rudens gauna gimnazijos statu
sų, direktorė minėjo, kad bus 
didelės iškilmės, pakvietė at
vykti. Ji mane prašė paprašyti 
buvusius mažeikiečius, lankiu
sius šių gimnaziją, Šių dalykų:

1. parašyti prisiminimus apie 
savo mokslo metus, mokytojus;

2. atsiųsti nuotraukas ir kito
kius dokumentus, surištus su 
gimnazija;

3. kas yra parašę knygų, dai
lininkai nutapę paveikslų, būtų 
dėkinga gauti gimnazijai;

4. padėti papildyti bibliotekų 
išeivijoje išleistais leidiniais.

Siųsti: direktorė A. B. Žiaurie- 
nė, I-oji Vidurinė mokykla, Lais
vės g-vė 10, Mažeikiai, 5500.

Pernai vedžiau Montessori 
kursus Mažeikiuose, darželyje 
„Bitutė”. Pas jų yra šešios 
grupės vaikų su visokiom nega
liom, viena grupė gulinčių. Kai 
kurie vaikai būna visų savaitę, 
kitus tėvai pasiima kasdien. Tai 
tėvai, kurie atsilikusius psichiš
kai ar fiziniai, vaikus augina 
namuose, užuot atidavę į pen
sionatus. Yra įsikūrusi bendri
ja „Viltis” Mažeikių skyrius. 
Rajone yra 250 šeimų, iš jų 152 
šeimos priklauso bendrijai. Jau
nesnieji lanko darželį „Bitutė”, 
vyresniem, kurie buvo laikomi 
„nemokytini” tik dabar Steigia
mos klasės.

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Tu man buvai jaunystės metuos 
Šviesiausia žemės dovana,
Tu kaip akmuo brangus ir retas, 
Tu man daina, kurią suprato 
Širdis Širdies neklausdama.

B. Brazdžionis

AJA.
JONAS AUKŠČIŪNAS

Gyveno Chicagoje.
Po sunkios ligos mirė 1993 m. 28 d., 6:51 vai. ryto, 

sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga; Lietuvoje brolis Vytautas 

su šeima ir kiti giminės. Amerikoje L. Matulevičienė, Angli
joje Albina Sellick, Longinas ir Elena Žadeika ir jų šeimos.

Priklausė Angluos lietuvių klubui, Brighton Parko Lietu
vių Namų savininkų organizacijai, Lietuvos Vyčių 36-tai 
kuopai, Vyčių chorui, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios chorui ir Vytauto Didžiojo šaulių kuopai.

Velionis buvo pašarvotas rugpjūčio 30 d., pirmadienį nuo 
3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 31 d. Iš laidojimo namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Maruos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielų. Po Mišių velionis bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, brolis ir giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

PADĖKA

A.tA.
VYTAUTAS SENKEVIČIUS

Mano mylimas Vyras, mūsų Tėvas ir Senelis mirė 1993 
m. rugpjūčio 7 d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už sukalbėtas 
maldas koplyčioje bei atnašautas gedulingas šv. Mišias už 
velionio sielų ir palydėjimų į kapines.

Dėkojame Lietuvos Dukterų Draugijos narėms už atsi
lankymų bei sukalbėtų rožinį koplyčioje ir J. Smilgienei už 

' jautrius atsisveikinimo žodžius.
Dėkojame muz. R. Šokui už jautrias giesmes bei vargonų 

palydų šv. Mišių metu.
Ypatingai dėkojame mūsų artimiesiems A. Smilgai, Ver

bickų ir Ancevičių šeimoms — už visokeriopų pagalbų mūsų 
sunkioje valandoje.

Dėkojam visiems, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems 
gėles ir pareiškusiems užuojautų žodiu, laiškais ir spaudoje.

Nuoširdi padėka karstų nešusiems, visiems artimiems 
draugams bei pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems šv. Mišiose ir gausiai palydėjusiems a.a. Vy
tautų į Amžino Poilsio vietų.

Dėkojam laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už rū
pestingų patarnavimų.

Liūdesy pasilikę žmona, sūnūs su šeimomis.

A.tA.
PRUDENCIJA BIČKIENĖ 

JOKUBAUSKIENĖ
Navickaitė

Gyveno Palos Hills, IL.
Mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d., 2 vai. p.p., sulaukusi 73 

metų.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Meškuičių valsč., Ly- 

dekių kaime. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: vyras Stasys Jokubauskas, posūnis Vytau

tas Petras Jokubauskas su žmona Virginija, podukra Jūratė 
Marija Jokubauskaitė Slivinskienė su vyru Romu; anūkai: 
Erika, Laura, Dana Emery su šeima, Edvardas. Seserys: JAV- 
bėse Natalija Aukštuolienė su vyru Vytautu ir vaikais: Aušra 
Butikienė su vyru Vytautu ir šeima, Dalia Connena su vyru 
Tomu ir šeima, Gintaras Aukštuolis su žmona Daina ir šeima; 
Lietuvoje — Leontina Petrauskienė ir vaikai: sūnus prof. 
Albinas Petrauskas su žmona Lina ir šeima, duktė Violeta 
su šeima. Krikšto vaikai: dr. Linas Mastis, Rita Zakarka, 
Daina Aukštuolienė ir Gintaras Aukštuolis. Svainis Edvar
das Jokubauskas su šeima.

Velionė buvo rėmėja Balzeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus, Lietuvių Operos, Pasaulio Lietuvių Centro.

Priklausė Ateitininkams, Liet. Bendruomenei, Pal. J. 
Matulaičio Misijai; buvo Chicagos Lyric Operos narė ir Lietu
vių Operos solistė.

Velionė pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 5 iki 
. 9 v.v. ir antradienį, rugpjūčio 31 d. nuo 2 iki 9 v.v. S. C. Lack 
ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos 
Hills, IL.

Atsisveikinimas rugpjūčio 31 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 1 d. Iš laidojimų 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos bažnyčių, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielų. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift ir 
„Lietuvos Vaikų Vilties” Fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras su šeima, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

i

Amžinybėn iškeliavus

A.tA.
ELZBIETAI GALMINIENEI 

ANUŽIENEI
dukroms ZITAI ir VANDAI bei giminėms ir artimie
siems liūdint, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

TVe/e ir Roma Lesiok

PADĖKA
„Nutilo širdis, užsimerkė akys pavargusiam kūne, o siela su
tvisko Dievybės malonėje, suklupus prie Viešpaties kojų...”

V. T.

Šių metų birželio mėn., Joninių naktį, mirties Angelas 
Amžinybėn išvedė mylimų Vyrų, Tėvų, Senelį ir Brolį

A.tA.
JONĄ VAITKŲ

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pagerbė velionį savo 
apsilankymu šermenyse ir laidotuvėse, už gausias šv. Mišių 
aukas, atsiuntusiems gėles ir pareiškusiems užuojautų laiš
kais ir spaudoje.

Ypač didelė padėka p. Vladui Būtėnui ir p. Elvyrai Vo- 
dopalienei taip gražiai aprašiusius spaudoje taurių a.a. Jonelio 
asmenybę.

Dėkojam visiems už dosnias aukas Ateitininkų Fondui, 
iš kur visos finansinės aukos buvo nukreiptos Katalikų Šalpai 
ir šeimos reikalams.

Ypač gili padėka Kęstučiui Čižūnui, kalbėjusiam šv. Ro
žančių šermenų metu ir p. Simonytei-Miller taip jautriai gie
dojusiai šv. Mišių aukos metu.

Dėkojame visoms Vašingtono apylinkės ponioms, prisidė
jusioms prie suruoštų vaišių po laidotuvių, ypač gražiai stalų 
paruošusioms — Aldonai Kindurienei ir Mildai Čižiūnienei.

Giliame liūdesyje: žmona Marytė, dukra ir sūnūs su 
šeimomis.

A.tA.
čiamų šalpų darželis „Bitutė” 
gavo tik vieną kartą, o „Vilties” 
bendrija nėra nieko iš niekur 
gavusi, išskyrus mano 6 dėžes, 
surinktas iš žmonių, iš Beverly 
mokyklos tėvų.

Tikiuosi, kad prisiminę jau
nas dienas, praleistas Mažei
kiuose, atidarysite savo širdis 
vargstantiem tautiečiam.

Stasė Vilimaitė-Vaišvilienė 
Oak Lawn, IL

A.tA.
ZENONUI TAMOŠAUSKUI

Hot Springs, Arkansas, mirus, jo žmoną, mielą 
ONUTĘ, nuoširdžiai užjaučiu.

Stasė Patlabaitė

ONUTEI PETRIKIENEI
iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui dr. JUOZUI PETRI
KUI, dukrai MARGARITAI ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Valė ir Vaclovas Kuzmickai su šeima
Liusė Žilinskaitė Gureckienė

~ ■ . .. .. -

INTERNATIONAL 1
TRAVEL CONSULTANTS jŽaifca?' ,

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija

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

9523 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatvė
Hickory Hills, Illinois 60457 VMntus. Lietuva i
Tel. 708-430-7272 Telefonai: 77-7S-S7 Ir 77-SS-SS

A.tA.
TADUI RAMONUI

mirus, jo seserį KONSTANCIJĄ ir Lietuvoje dukrą 
ROMĄ su šeima bei dvi SESERIS, nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Joniškiečiai

T



6 DRAUGAS, antradienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Vytautas Šeštokas, nuola
tinis mūsų bendradarbis, gyve
nantis Los Angeles, CA, ap
mokėjo dvi naujas metines 
prenumeratas į Lietuvą. V. Šeš
tokui esame labai dėkingi ir 
žinome, kad „Draugu” džiaug
sis Lietuvoje.

Dr. Aldona Mogenytė-Wal- 
ker, gyv. Evanston, IL, Loyolos 
universiteto Čikagoje rekto
riaus asistentė, rugpjūčio 27 d. 
apsilankė „Drauge” kartu su 
dviem savo viešniom iš Lietuvos 
— Zita Varšyte ir Dalia Leka
vičiūte. Jos abi yra iš Kauno ir 
apsistojusios pas dr. A. Walker. 
Dr. A. Mogenytė-Walker paliko 
500 dol. auką mūsų dienraščiui 
paremti. Auka tikrai įverti
nama ir dosniajai viešniai 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Danguolė Varnienė-Razu-
tytė, jaunimo ansamblio „Spin
dulio” Los Angeles, C A vadovė, 
kartu su sūnumi Valdu (10 m.) 
ir dukrele Darija (8 m. amžiaus) 
lankėsi mūsų redakcijoje. Jie 
yra pakeliui iš Dainavos, kur 
dalyvavo Mokytojų studijų sa
vaitėje. Namo važiuoja 
traukiniu, bet, stabtelėjus Čika
goje, būtinai norėjo aplankyti ir 
„Draugą”. Buvo malonu 
asmeniškai susipažinti.

Alg. Meidūnas, gyvenantis 
Delran, NJ, užsakė metams 
„Draugą” savo mamai, Annai 
E. Meidūnienei, gyvenančiai 
Baltimorėje, MD. Tai gražus sū
naus meilės pavyzdys ir A. Mei- 
dūnui esame nuoširdžiai 
dėkingi.

Sočiai Security pensijos, 
ilgesni išvažiavimai į Lietuvą, 
piliečių ir nepiliečių teisės — 
bus aiškinama seminare „Li
thuanian Community Immigra- 
tion and Sočiai Security Fo- 
rum” trečiadienį, rugsėjo 1 d.,
2 vai. p.p. Seklyčioje. Seminare 
kalbės, į klausimus atsakinės ir 
aiškins du Čikagos miesto at
siųsti advokatai ir Sočiai Se
curity įstaigos atstovė. Visi 
kviečiami dalyvauti.

x Reikalinga sekretorė
dantistės kabinete 2 dienas sa
vaitėje. Kreiptis: tel. 312— 
476-2112.

(sk)

x Lietuvių Golfo Diena! 
Tradicinė, Lithuanian Chamber 
of Commerce organizuojama 
Lietuvių golfo diena įvyks šiais 
metais rugsėjo 15 d., trečiadienį, 
Palos Country Club, 131 St. ir 
Southvvest Hwy. Laimėtojams 
paskirtos vertingos dovanos. 
Standard Federal banko prez. 
D. Mack dėka, prie 9-tos duobės 
žaidėjai galės atsigaivinti ir už
kąsti. Vakare: 5:30 v.v. kok
teiliai ir 6:30 v.v. vakarienė. Dėl 
rezervacijų ir bilietų skambinti 
Algiui Baliūnui, tel. 708- 
403-5151.

(sk)

x Tik per Baltia Ezpress
saugiai, greitai ir be muito 
galite pasiųsti siuntinius savo 
artimiesiems. Laivo talpintuvas 
rugpjūčio 24 d. ir 31 d. Atvež- 
kite arba siųskite UPS adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652, Tel. 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624.

(sk)

t

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)

DRAUGAS
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS.

Sol. Prudencija Bičkienė- 
Jokubauskienė mirė praėjusį 
šeštadienį, rugpjūčio 28 d., savo 
namuose. Ji buvo plačiai žinoma 
dainininkė, dainuodavo kon
certuose įvairių stilių kūrinius, 
ypač kreipdama dėmesį į lietu
vių kompozitorių kūrybą. Taip 
pat yra atlikusi ir pagrindines 
soprano partijas Lietuvių 
Operos spektakliuose. Su 
velione atsisveikinimas bus šios 
dienos vakare, rugpjūčio 30 d. 7 
vai. vak. Lack-Lakavičiaus 
laidotuvių namuose, 11028 
Southvvest Highvvay, Palos 
Hills, IL. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį. Iš Lemonto lietuvių 
bažnyčios bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Irena Blekytė iš Seattle, 
Washington, besilankydama 
Čikagoje, aplankė ir „Draugą”. 
Ji yra uoliai įsijungusi į tenykš
tės Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, priklauso tautinių šokių 
grupei ir remia lietuviškus 
reikalus.

Nuo pat pirmadienio ryto 
žmonės iš įvairių artimųjų 
Čikagos priemiesčių skambina 
„Draugui”, pasidžiaugdami 
užuomina rugp. 28 d. vedama
jame, kad dienraštį galėtų į 
skaitytojų namus pristatyti ne 
paštas, o savanoriai išvežiotojai. 
Jeigu tokių savanorių atsirastų, 
malonėkite paskambinti admi
nistracijai ar redakcijai.

Union Pier Lietuvių drau
gijos 1992-1993 m. valdybos 
pareigūnų veiklos apžvalginius 
pranešimus išklausyti bei įver
tinti, kontrolės komisijos 
patikrinamąjį aktą priimti, atei
nančių dvejų metų kadencijai 
draugijos valdomuosius organus 
išsirinkti ir ateities veiklos gai
res nustatyti bei aptarti, š.m. 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. A. ir P. Mikštų patalpose 
šaukiamas visuotinis draugijos 
narių susirinkimas, kuriame 
kviečiami visi draugijos nariai 
būtinai dalyvauti. Po susi
rinkimo tose pačiose patalpose 
bendri susirinkimo dalyvių 
užkandžiai.

x Našlaičiams padėti auko
jo šie asmenys; Rūta M. de 
Abreu $10, Ramunė Račkaus
kienė $50, Stasė Purvinas $50, 
Andrius Kolis $10, Ramunė Ku- 
biliūtė $10, Rima Hoak $20. 
„Saulutė”, Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, dėkoja už pa
ramą nelaimingiesiems.

(sk)

x „Lietuvos Vaikų viltis” 
reiškia padėką Mercy Lift už
jų paaukotas keturias vežio
jamąsias kėdes ligoniams, stei
giamai „Lietuvos Vaikų vilties” 
operacinei Santariškių ligo
ninėje, Vilniuje.

(sk)

x TIK $39 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį. 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Lithuanian Mercy Lift pokylio, vyksiančio rugsėjo 11 d. Lemonte, rengimo komiteto narės. IS 
kairės: Virginija Rimeikienė, Virginija Jakubauskienė, Gražina Kasparaitienė, Pranė Šlutienė 
ir Rita Riškienė.

Našlių, našliukų ir pavienių
klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo 10 d., 1 vai. po pietų, Kojak 
salėje, 4500 S. Talman. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Juozas Baužys dalyvaus 
svarstybose „Ateitininkų veikla 
išeivijoje — šiandien ir rytoj” iš
eivijos ateitininkų konferencijo
je. Juozas Baužys kalbės tema 
„Organizacija ar sąjūdis?”, 
Svartybos įvyks šeštadienį, rug
sėjo 4 d., 3:15 v. p.p. Lietuvių 
centre Lemonte.

Kostas ir Jadvyga DoČkai,
Cicero, III., „Draugo” renginių 
komiteto nariai, darbuotojai, 
rėmėjai, paėmė visą stalą iš 10 
asmenų į „Draugo” banketą, 
kuris bus rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. Dočkai labai jautrūs lie
tuviškos kultūros išlaikymui 
išeivijoje, ypač Kostas Dočkus, 
kuris yra Jaunimo centro vie
nas direktorių, dirba Lietuvių 
fondo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybose per 
kelias kadencijas.

x A.a. Vlado Išganaičio 
atminimui Vladė ir Bronius 
Siliūnai atsiuntė $100 „Saulu
tei”, Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, su prierašu: „Siunčia
me čekį $100 „Saulutei”, kurios 
spindulėliai praskaidrintų 
Lietuvos vaikučių našlaičių 
nelengvą dalią. Tikime, kad ji 
prašvitusi, nepaliaus švietusi 
tol, kol našlaičių varganos 
dienos liks tik prisiminimuose’. 
„Saulutė” reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir padėką už auką 
gimtojo krašto vaikučiams.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les- 
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas
dien priiminės jūsų siuntinius 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Teiraukitės tel. 213-661-6028 
arba pristatykite siuntinius 
adresu 3354 Glendale Blvd., 
Los Angeles, CA 90039.

(s k.)
x PAGALBA LIETUVOS 

ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (šit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit- 
land Rd., Stoney Creek, On
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
(416) 643-8980.

(sk)

GEGUŽINE PO KIAURU STOGU

Besibaigiant vasarai, VIII.29, 
Pasaulio lietuvių centro 
gegužinės rengėjai laukė ne 
tokio sekmadienio. Nuo pat ryto 
pliaupė lietus ir dundėjo 
perkūnija. Gegužinėje smagu 
dalyvauti, pučiant vėjeliui, 
šlamant sodelio medžiams, 
gurkšnojant alutį gamtoje, nosį 
kutenant įvairių virtuvės ska
numynų kvapams. Deja, 
perkūnas su stipriu lietumi 
norėjo priminti gausiai susi
rinkusiems tautiečiams, kad ir 
gegužinei reikalingas stogas. 
Ne kiauras, bet sutaisytas. Tą 
mes kartais pamirštam, saulei 
šviečiant.

Tad ir vyko gegužinė Centro 
didžiojoje salėje, po kiauru 
stogu, nors į dešrų bei kitų 
patiekalų lėkštes, į baro stipri
nančius gėrimus iš lubų lietus 
nevarvėjo. Gal būtų buvę 
geriau, kad būtų varvėjęs ir vi
siems priminęs, jog dar trūksta 
dosnių tautiečių aukų stogo 
dengimui.

Salė nebuvo pilna. Apie 
200-300 dalyvių. Visus pasvei
kino Pasaulio lietuvių centro 
renginių komiteto pirmininkė 
Bronė Nainienė, palinkėdama 
gero apetito. Jis buvo geras, nes 
maistas skanus, su besišyp
sančiomis dalintojomis — centro 
moterų klubo narėmis. Visus

Išeivijos ateitininkų veikla,
misija ir atskirų ateitininkų są
jungų klausimai bus svarstomi 
Ateitininkų konferencijoje rug
sėjo 3-5 d. Čikagos Jaunimo 
centre, Lemonto Lietuvių centre 
ir Ateitininkų namuose. Konfe
rencija pradės metus truksian
tį pasiruošimą Ateitininkų 
kongresui Lietuvoje 1994 m. 
vasarą. Ateitininkų konfe
rencija prasidės penkt., rugsėjo 
3 d., Literatūros, i dainų ir šokių 
vakaru Ateitinirikų namuose. 
Bus galima užsiregistruoti 
visam savaitgaliui ir šešt. 
vakaro, kun. St. Ylos 10 metų 
mirties akademijas vakarienei. 
Registracijos reikalais iš anks
to galima kreiptis pas Paulių ir 
Rasą Ragus, 708-531-9522; pas 
Rengimo komisijoj pirmininką 
dr. Edmondą Saliklį (vakarais) 
708-257-0564. Akademijos vaka
rienei vietas taip pat galima 
užsakyti pas Ireną Kazlauskie
nę, 708-257-8346.

„Draugo” gegužinėje pavėsiauja Apolinaras Bagdonas, mūsų nuolatinis
bendradarbis. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

stropiai vaišino ir baro darbi
ninkai; K. Sušinskas, V. 
Januškis ir A. Rauckinas.

Gerų laimikių paskirstymą 
pravedė Kazys Laukaitis, o 
klounas — Vytautas Vizgirda iš 
Auroros linksmino mažuosius. 
Armonikos muzika visus 
linksmino jauna muzikantė iš 
Lietuvos.

Vaišių tarpe trumpą pra
nešimą davė PLC Tarybos 
pirmininkas Rimvydas Rimkus 
dėl centro žemės ribų keitimo su 
aplinkos žemės naujais savi
ninkais — Gallagher and 
Henry. Gal netrukus mūsų 
centrą Lemonte apsups jų sta
tybos su gerais šeimų namais ir 
„condominiums”, tinkamais 
ir lietuviams, o žemės keitimas 
mums duos tinkamą futbolo 
aikštę, kuri buvo ne mūsų 
žemėje.

Br. Juodelis 

ŠILUVOS ATLAIDAI

Rugsėjo mėnuo pasižymi šil
tomis dienomis, tyliais, vėsiais 
vakarais, dar puikiai tebežy
dinčiomis gėlėmis — vasaros pa
baiga, gamta ilsisi po vasaros 
karščių ir ruošiasi artėjančiam 
rudens metui. Šiame gražiame 
metų laike vyksta Šiluvos atlai
dai. Visi kviečiami dalyvauti 
atlaiduose Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. Atlaidai 
prasidės rugsėjo 7 d. šv. Mi
šiomis 6:30 v.v. Jie tęsis, su šv. 
Mišiomis, rugsėjo 8, 9, 10, 13, 
14, 15 d. 9 vai. ryto ir 6:30 vai. 
vak. Šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
atlaidų šv. Mišios bus 9 vai. 
ryto, o sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
atlaidų šv. Mišios bus 10:30 vai. 
ryto. Tą pačią dieną įvyks iš
kilminga procesija. Visos drau
gijos su vėliavomis, moterys, 
pasipuošusios su tautiniais rū
bais, ir visa lietuviška visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. Visi prašomi susirinkti 2 
vai. p.p. Marijos gimnazijos 
aikštėje.

Šių metų atlaidus praves 
marijonas kun. Arvydas Liepa, 
atvykęs ta proga iš Lietuvos. 
Dalyvaukite visi — vyresni ir 
jaunesni, paraginkite savo kai
mynus ir draugus, kad užpildy
tume mūsų gražią lietuvių 
parapijos bažnyčią šioje ypa
tingoje mūsų šventėje — Šiluvos 
atlaiduose. v o

Rugpjūčio 18 d. popietė Sek
lyčioje, vyr. liet. centre 
Čikagoje, buvo tikrai įdomi. 
Kalbėjo Birutė Jasaitienė, JAV 
LB Soc. reik. t-bos pirmininkė, 
ir Jūratė Budrienė, „Lietuvos 
Vaikų Vilties” reikalų vedėja. 
Jos abi birželio mėn. 3 savaites 
lankėsi Lietuvoje.

Pirmiausia kalbėjo B. Jasai
tienė. Ji pabrėžė, kad jų kelionė 
į Lietuvą nebuvo atostogos, nes 
neturi laiko atostogauti. Važia
vo su misija sutvarkyti kai ku
riuos „Lietuvos Vaikų Vilties” 
reikalus ir pamatyti Lietuvos 
našlaičius. Važiavo savais pini
gais. Vilniuje jas gražiai sutiko 
beveik visi „Lietuvos Vaikų Vil
ties” tėvai, giminės, draugai, 
daktarai. Vilniuje pirmiausia 
lankėsi įvairiose įstaigose.

Norėdama pati pamatyti vai
kus — našlaičius, lankėsi ir 
Kaune, Jurbarke, Vilkaviškyje, 
Šiauliuose, Pakruojuje ir vėl 
Vilniuje. Lankėsi įvairiose 
ministerijose ir vaikų globos 
įstaigose. Kadangi apie vaikų 
namus jau yra rašiusi „Drau
ge”, tai dabar tik norėjo pa
brėžti, kad, lankant juos, susi
daro įspūdis, kad jie gyvena gal 
net geriau, negu vaikai netur
tingose, daugiavaikėse ar alko
holikų šeimose. Iki tam tikro
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amžiaus jie yra aprūpinti val
giu, drabužiais ir mokslu. Bet 
vis dėl to vaikų namuose yra 
auginamas „homo sovieticus”, 
t.y. toks žmogus, kuris nieko ne
duoda, o tik ima, kuris yra nesa
varankiškas, negalvojantis, ne
paruoštas gyvenimui, vis žiūrin
tis, kad jį kas iš aukščiau diri
guotų, globotų. Tais vaikais rū
pinasi tarnautojai, kurie, ati
dirbę savo valandas, išeina. O 
vaiką auginant ir auklėjant, rei
kia nuolatinės šiltos globos, ne 
vien tik šalto patarnavimo. Su
laukę 18 m. išleidžiami į gyve
nimą visai jam neparuošti. Ge
rai, jei gali kur nors prisitaiky
ti. Yra daug dvasiniai ir fiziniai 
nesveikų. Jie perkeliami į sene
lių namus. Lietuvoje našlaičių 
priskaitoma 10,000, bet jų tik 
10% yra tikri našlaičiai; kiti — 
pamesti tėvų, ar paimti iš nega
linčių juos auginti alkoholikų. 
Lietuvoje yra labai daug šeimų, 
kurios norėtų našlaičius įsisū
nyti, bet Lietuvos įstatymai kol 
kas to neleidžia.

Vaikų namai priklauso įvai
rioms ministerijoms ir juose dar 
laikomasi senosios sovietų laikų 
programos. Užklausus, kodėl tie 
vaikai neruošiami gyvenimui, 
atsakė: „Mes turim tik tokią 
programą”, Ten, senelių namuo
se. gyvena ne tik seneliai, bet ir 
jauni invalidai ar visuomenėje 
nepritapę asmenys. Jie neprisi
deda savo darbu prie gyvenimo 
tuose namuose. Paklausus, ko
dėl jie nieko nedaro, atsako: 
„Juos valdžia išlaiko”. Dabar 
Lietuvoje yra įvairių fondų, ku
rie stengiasi vaikus iš naš- 
laitynų išimti ir apgyvendinti 
šeimose, kad jie išaugtų pilna
verčiai žmonėmis.

Baigdama kelionės įspūdžius, 
Birutė Jasaitienė pažymėjo, kad 
Lietuva, ypač jos gamta, yra 
labai graži. Yra verta Lietuvą

aplankyti ir visą jos grožį 
pačiam pamatyti. Lietuvoje, 
kaip ir visur, yra gerų ir blogų 
žmonių, dėlto mes neturėtume 
ir geriesiems blogų darbų pri
segti.

Jūratė Budrienė, „Lietuvos 
Vaikų Vilties” reikalų vedėja, 
pabrėžė savo kelionės tikslus: 
įsteigti „Lietuvos Vaikų Vil
ties” skyrių Lietuvoje ir paruoš
ti dirvą „Lietuvos Vaikų Vil
ties” ortopedinę operacinę Vil
niaus un-to Vaikų ligoninėje. 
„Lietuvos Vaikų vilties” po
sėdyje buvo nustatytos skyriaus 
veiklos gairės, išrinkta valdyba. 
Pirmininkas yra dr. A. Vingras. 
Skyriaus nariais yra čia buvu
sių gydytis vaikų tėvai. Ar jie 
sugebės, ar galima jais pasitikė
ti? Čia jie išbūna nuo 6 net iki 
14 mėn. Grįžta su pasikeitusia 
pasaulėžiūra, su prasiplėtusiu 
akiračiu. Atgavę saviems vai
kams normalesnį gyvenimą, jie 
jungiasi, kad padarytų norma
lesnį gyvenimą ir kitiems. Čia 
mes jiems įskiepijame ir kitokią 
galvoseną: dirbti kartu, bendro
mis jėgomis.

Viešėdama Lietuvoje, ji apta
rė ir operacinės atidarymo rei
kalus. Susitarė iš JAV atvažiuo
jančio medicininio personalo 
globos ir k. techniškais reika
lais, nors tai padaryti su tenykš
čiais biurokratais ir nebuvo 
lengva. Spalio 2 d. bus „Lietu
vos Vaikų Vilties” operacinės 
atidarymas.

Jūratė Budrienė pasidalino ir 
savo įspūdžiais iš Lietuvos. Jai 
netikėtai susidarė sąlygos at
lankyti 3 ligonines Kaune. Vie
noje jų yra erdvu, bet visur dul
kina, niūru, tamsu, dvokia. Į 
operacinę neleido, nes išdezinfe
kuota prieš operaciją. Tą opera
cinę matė pro langelį: operaci
nėje atidarytas langas, o kaimi- 
nystėje vyksta statyba ir pilna 
dulkių.

Aplankė dar vieną ligoninę ir 
pažįstamą pacientę po didesnės 
operacijos. Kambaryje
sugrūstos 5 lovos. Viešpatauja 
netvarka. Šalia stovi prieš 
keliolika valandų mirusios 
senutės sujaukta lova. Kitą 
senutę po operacijos prižiūri 
tame kambaryje gulinčios 
pacientės, kurios pačios yra po 
operacijų ir vos paeina. Nema
tyti nei daktarų, nei seselių. 
Patalpose kvapas baisus. O ką 
matė kitoje ligoninėje, trūksta 
žodžių apibūdinti. Jei pacientai 
iš tokios ligoninės sugeba 
išsikapstyti pagerėję, tai jie yra 
stiprūs žmonės!

Vilniaus un-to vaikų ligoninė 
yra kitokia: švari.

Visur „Lietuvos Vaikų Vil
ties” tėvai jas labai globojo, ve
žiojo, vaišino. Kad suprastum ir 
tikrai pažintum Lietuvą, reikia 
joje pagyventi, nes apsilan
kymas nesudaro tikro vaizdo, 
kiekvienas savo buvimą Lie
tuvoje išgyvena asmeniškai.

Jūratė Budrienė siūlo vežtis 
atvirą širdį ir tyrą norą pažinti 
žmones ne tokius, kokius mes 
norime, kad jie būtų, bet tokius, 
kokie jie iš tikrųjų yra. Tik tada 
galima pajusti Lietuvos dvasią 
ir žmogų, kuris bando išsivaduo
ti iš buvusios ilgametės okupaci
jos slegiančios atmosferos.

E.Sirutienė padėkojo kalbėto
joms už įdomiai pateiktus įspū
džius, o Seklyčios svečiai šiltai 
paplojo. Dar kurį laiką abi kal
bėtojos atsakinėjo į daugybę įdo
mių klausimų, o paskiau buvo 
kartu papietauta ir dar valan
dėlę pasišnekučiuota, besidali
nant įspūdžiais iš šios įdomios 
popietės.
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