
COMčftESS 
S I U P4 6MTIS 
I HE. LlBSAftY Of 
RtFLRE.NCt MEPARTMEMl 
i-tfeiALS BIVISION 
HASHIN6T0N DC 20025 

2-CL 

2ND CLASS MAIL 
April 19,1994 THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

liEIVIJOS UETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXV Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, BAIANDIS - APRIL 19, 1994 Nr. 75 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

R. Visokavičius — 
išteisintas 

Vilnius, balandžio 18 d. (Elta) 
— Vilniaus miesto antrojo apy
linkės teismo sprendimu nu
tarta išteisinti buvusį Lietuvos 
Banko valdybos pirmininką Ro
mualdą Visokavičių ir nutrauk
ti šios bylos nagrinėjimą. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 177 str. 
pirmą dalį Visokavičius buvo 
kaltinamas naudojimusi tar
nybine padėtimi prieštaraujant 
tarnybos interesams. Iš Lietu
vos Banko pelno 1993 m. liepos 
1 d. jis skyrė 20 milijonų litų 
kreditą vyriausybei, pervesda 
mas juos per komercinį „Litim-
pex" banką. Jis kaltintas tai 
padaręs savanaudiškomis pa
skatomis, nes buvęs ,,Litimpex'" 
banko akcininku ir yra vienas 
iš 39 asmenų — šio banko stei
gėjų. 

Valstybinė kaltintoja (proku
rorė L. Vilčinskienė) savo pa
teiktoje kaltinamojoje išvadoje 
siūlė pripažinti Romualdą Viso 
kavičių kaltu ir nubausti jį 
10,000 litų bauda bei viene
riems metams atimti teisę dirb
ti bankų sistemoje. Pasak Vil
niaus miesto antrojo apylinkės 
teismo teisėjo Egidijus Laužiko, 
skelbusio nuosprendį, „teismas, 
išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad 
surinkti įrodymai bei liudytojų 
parodymai nepatvirtina kalti
namojo kaltės". Tuo pačiu 
panaikinta ir R. Visokavičiui 
taikyta kardomoji priemonė — 
10,000 litų užstatas, kuris bus 
grąžintas kaltinamajam. 

Teismo nuosprendis gali būti 
apskųstas per dešimt dienų. 

Ir Lenkija yra svarbi 
Lietuvai 

Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa, atsakydamas į Eltos 
korespondento Varšuvoje klau 
simus, pasakė, jog vizito 
Lietuvoje balandžio 26-27 d. 
metu, su Lietuvos prezidentu 
bus pasirašyta ilgai derinta ir 
labai svarbi abiem tautoms 
draugystės sutartis. 

Pasak Lenkijos prezidento, 
lietuviai labai aukštai vertina 
savo ryšius su Latvija, Estija ir 
Skandinavijos šalimis, tačiau 
nederėtų pamiršti, jog Lietuvai 
į Europą taip pat arti per Len
kiją. 

Nors yra įvairių praeities sun
kumų, yra ir daug bendros veik
los sričių. Lenkija pirmoji Rytų 
ir Vidurio Europoje pradėjo sis
temos ir ekonomines permai
nas. Lietuva gali pasinaudoti jos 
patyrimu. Lenkija kartu su 
kitais kūrė Vyšegrado grupę ir 
taip pat gali patarti regioninio 
bendradarbiavimo klausimais. 
Lenkija seniai nustatė savo 
politikos kryptis — įsijungti į 
Vakarų Europos ekonominę sis
temą ir į Europos saugumo 
sistemą, įstoti į Europos 
Sąjungą ir NATO. Lietuva nori 
eiti panašiu keliu, todėl reika
lingi bendri veiksmai, sakė Len 
kijos prezidentas Walęsa. 

Kalbėdamas apie Lenkijos ir 
Lietuvos valstybinę sutartį, 
Lech Walęsa pabrėžė, jog ši 
sutartis nereguliuos istorinių 
klausimų, nors pažymėta, kad 
šalių istorijoje buvo ir sun
kesnių, ir lengvesnių puslapių. 
Sutartis remiasi tarptautiniais 
standartais ir atveria naujas 
bendradarbiavimo galimybes. 

TVF teigiamai ve r t ina 
pokyčius L ie tuvos 

ekonomikoje 
Tarptautinio Valiutos Fondo 

(TVF) atstovas Lietuvoje Peter 
Cornelius, vertindamas poky
čius Lietuvos ekonomikoje, pa
sakė, jog Lietuvoje pastebima 
labai didelė pažanga stabilizuo
jant šalies ekonomiką. Ypač 
tai pasakytina apie infliaciją, 
kuri Lietuvoje sumažėjo iki 
3^-4% per mėnesį. Yra labai 
daug požymių, įrodančių, kad 
atsistato ekonominė veikla 
vals tybiniame sektor iu je , 
sustiprėjo tendencijos, aktyvi
nančios visos šalies ekonominę 
veiklą, sparčiai auga ir plėtojasi 
privatus sektorius. 

Pasak TVF atstovo, prieš 
įsteigiant Val iutų valdybą 
Lietuvos bankai sugriežtino 
pinigų kiekio kontroliavimo 
politiką, ir pastebimai sumažino 
infliaciją. Pinigų skirstymo 
politika taip pat yra labai 
griežta. Lietuvos valstybės biu
džetas — subalansuotas. Lietu
vos ekonomikos patikimumo ly
gį turėtų padidinti importo ir 
eksporto tarifų reforma, kurios 
dėka buvo visiškai panaikinti 
arba iki minimumo sumažinti 
importo tarifai. Teigiamą įtaką 
valstybės biudžetui turės ir ben
drojo akcizo mokesčio pakeiti
mas pridėtinės vertės mokesčių, 
Valiutų valdybos įsteigimas, 
sakė Peter Cornelius. 

Tačiau yra sričių, ties kurio
mis reikėtų labiau koncent
ruotis. Tai privatizacija, finansų 
sektoriaus reforma bei asmeni
nių pajamų mokesčio reforma. 
Daugiau dėmesio reikėtų skir
ti finansų sektoriaus reformai. 
Lietuvos Banko ir komercinių 
bankų įstatymams ir jų įgyven
dinimui, bankų priežiūrai, audi
torių revizinei veiklai Lietuvos 
bankuose. Turi būti dar labiau 
stiprinama mokesčių bei jų su
rinkimo sistema. 

Tarptaut inio Val iu tos 
Fondo p a r a m a Lietuvai 

1993 metų spalio mėnesį 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
'TVF) vykdomoji valdyba pat
virtino programą Lietuvai, kuri 
susideda iš dviejų dalių — Lie
tuvos ekonominės politikos me
morandumo (nuolatinės finansi
nės pagalbos) bei vadinamosios 
sisteminio transformavimo pa
skola. Ekonomikos reformos 
turi būti vykdomos nuo 1993 
metų vidurio pusantrų metų — 
iki 1994-ųjų pabaigos. 

Pasak TVF atstovo Lietuvoje 
Peter Cornelius, pagal siste
minio transformavimo paskolą 
Lietuva gali gauti 5 0 ^ savo 
kvotos, o pagal memorandumo 
dalį — 259r kvotos (Lietuvos 
kvotą Tarptautiniame Valiutos 
Fonde sudaro apie 145 milijonai 
dolerių). Šios lėšos išmokamos 
atskiromis išmokomis. 

Sisteminio transformavimo 
paskola Lietuvai buvo skirta 
tada, kai naftos ir dujų kainos 
šoktelėjo iki pasaulinio lygio. 
Pagal šią paskolą 25% Lietuvos 
kvotos, kurią sudaro maždaug 
36 milijonai dolerių, buvo iš
mokėti 1993 metų spalio mėne
sį. Antrąją, taip pat 36 milijonų 
dolerių išmoką Lietuva gavo 
prieš porą savaičių, balandžio 8 

Socialistai kaltina 
dešiniuosius valdžios 

spaudimu 

Bosnijos serbas kareivis penktadienį veržiasi Goražde miesto pakraščiais. Serbai sekmadienį su 
tanku įvažiavo į pietrytines Bosnijos musulmonų gyvenamą Goražde, kuris, kaip ir Sarajevo, 
buvo serbų apsuptas beveik nuo karo Bosnijoje pradžios, bet kol kas nepuldinėjamas ir Jungtinių 
Tautų paskelbtas apsaugotu. Serbų snaiperiai šaudė j gatvėje atsiradusius miesto gyventojus, 
iki sekmadienio vakaro užmušdami 200. 

Brazauskas atsako į klausimus 
Europos Taryboje 

dieną. Šios išmokos turi būti 
Nuo visų priklausys, kaip jomis skiriamos mokėjimų balansams 
bus pasinaudota. sutvarkyti. 

V i l n i u s , balandžio 16 d. 
(AGEP) — Praėjusį ketvir
tadienį kalbėdamas Europos 
Tarybos (Strasbourge Pran
cūzijoje) Parlamentinės Asamb
lėjos- pavasario sesijoje, pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
savo kalbos pradžioje pasakė: 
„Mums svetimas ir nacionalinis 
egoizmas, ir etnocentrizmas, ir 
valstybinis uždarumas. Atvirkš
čiai — atvirumas ir pasirengi
mas suderinti Lietuvoje suei
nančius skirtingus interesus bei 
protingo kompromiso siekis ve
da mus į priekį". 

Trumpai supažindinęs su eko
nominėmis ir kitomis Lietuvos 
pereinamojo laikotarpio pro
blemomis, prezidentas apgai
lestavo, kad praėjusį rudenį 
Seime nepavyko surinkti dau
gumos balsų konsti tucinei 
pataisai, kuri būtų leidusi pirkti 
žemę užsienio investitoriams. 
Daug dėmesio kalboje A. Bra
zauskas skyrė Lietuvos san
tykiams su kaimynais. Geri 
santykiai su kaimynais, anot 

Paskolos pagal Lietuvos Eko
nominės Politikos memorandu
mą suteikiamos nacionalinės 
valiutos stabilizavimo fondui 
padidinti. Šias lėšas Lietuva 
gaus per penkias išmokas. 
Pirmąjį kartą 5% Lietuvos 
kvotos — 7 milijonai JAV do
lerių — buvo išmokėti 1993 
metų spalio mėnesį. Keturias 
likusias išmokas po 5% Lietuva 
gaus, jeigu įvykdys tam tikrus 
jos ekonomikai keliamus reika
lavimus. 

Kaip sakė TVF atstovas, šiuo 
metu diskutuojama dėl naujos 
programos Lietuvai sudarymo. 
Lietuvos vyriausybė pareiškė 
norą sudaryti programą pagal 
vadinamąją išplėstinę TVF pas
kolą, kuri apimtų trejus Lie
tuvos ekonominės politikos 
vykdymo metus. Jos pagrindinis 
tikslas — sutelkti dėmesį ties 
struktūriniais klausimais. 

Išplėstinė TVF paskola gali 
sekti iš karto po to, kai baigsis 
dabartinio Lietuvos Ekonomi
nės Politikos memorandumo lai
kas. Tačiau prieš pradedant 
sudarinėti programą, reikės 
bent dviejų TVF misijų kad 
galėtų būti aptartos visos Lietu
vos ekonomikos plėtojimo deta
lės. 

prezidento, Lietuvai yra prio
ritetinis uždavinys. Kaip didelę 
politinę sėkmę jis pažymėjo 
parafuotą Lietuvos ir Lenkijos 
sutartį. Baigęs kalbą A. Bra
zauskas atsakė į Parlamentinės 
Asamblėjos narių klausimus. 

ET Parlamentinės Asamblėjos 
narius labiausiai domino dvi 
temos: mirties bausmės panai
kinimas ir santykiai su Rusija. 
Taip pat buvo klausimų apie 
lenkų mažumą Lietuvoje, homo
seksualų padėtį, bei apie grėsmę 
uždaryti Liucijos Baškauskaitės 
vadovaujamą, vakarietiškas 
kultūrines programas rodančią 
Tele-3 televizijos stotį. 

Santykiai su Rusija 
„nelabai progresuoja" 

Atsakydamas į Rusijos ats
tovo Sergej Zapolsky klausimą 
dėl tranzito į Kaliningradą, 
Lietuvos vadovas sakė anksčiau 
esąs susitaręs su Rusijos pre
zidentu Boris Jelcinu, jog pa
sirašius dvišalių susitarimų 
paketą, bus pradėtas svarstyti 
tranzito reikalas. Todėl jis 
pavadino nesuprantamu Rusijos 
reikalavimą „per Lietuvą ati
daryti visiškai nekontroliuo
jamą koridorių" jį siejant su 
ekonominės sutarties įgyven
dinimu. 

Pasak A. Brazausko, santy
kiai su Rusija „nelabai pro
gresuoja", ypač po rinkimų 
Rusijoje. Jo nuomone, sunku 
tikėtis santykių pagerėjimo, kol 
„Rusijoje nesusiformuos aiškus 
valdžių atskyrimas". Tačiau 
prezidentas pripažino, jog taip 
pat nėra faktų, kad Lietuvos ir 
Rusijos santykiai blogėtų. 

Paprašytas pakomentuoti Ru
sijos pareiškimus dėl „artimojo 
užsieno", A. Brazauskas sakė 
būsiant geriausia, jeigu Rusija 
pati paaiškintų jos vartojamas 
sąvokas „artimasis užsienis" ir 
„įtakos zona". Jei kalbama apie 
įtakos zoną kaip apie kultūrinį 
ir ekonominį bendradarbiavi
mą, tai mes taip pat turim inte
resų Rusyoje, sakė prezidentas, 
nes ten gyvena apie 100,000 
lietuvių nuo stalinizmo laikų. 

Kalbėdamas apie kariuome
nės išvedimą iš Baltįjos vals
tybių, Algirdas Brazauskas tei
gė, kad Lietuva visada rems 
Latvijos ir Estyos reikalavimą. 

Jis pabrėžė, kad ši problema ir 
Rusijos įstojimas į Europos Ta
rybą yra susiję, ir, prezidento 
įsitikinimu, tai bus išspręsta 
dar šiais metais. 

Kalbėdamas apie nepriklauso
mybės procesų negrįžtamumą, 
Lietuvos vadovas sakė esąs op
timistas ir mano, kad laikai, kai 
viena valstybė gali šiurkščiai 
kištis į kitos reikalus, jau 
praėjo. 

Visuomenė jautriai reaguoja 
į nusikalstamumą 

ET Parlamentinės Asamblėjos 
nariams prezidentas Brazaus
kas patvirtino, kad Lietuvoje iš 
tiesų yra mirties bausmė. Jam 
esant prezidentu, įvykdyti trys 
nuosprendžiai, dar du nuteistie
ji laukia savo eilės. Prezidentas 
pastebėjo, kad Lietuvoje tebe
veikia iš esmės sovietinis bau
džiamasis kodeksas, tačiau jau 
paruoštas naujas, kuriame mir
ties bausmė numatyta tik ypa
tingais atvejais — už ypatingai 
žiaurų kelių žmonių nužudymą. 
Algirdas Brazauskas išreiškė 
viltį, kad naująjį kodeksą Sei
mas priims dar šiemet. 

Paklaustas, ar pasiruošęs at
leisti dviems nuteistiesiems 
mirties bausmę, A. Brazauskas 
atsakė, kad jo vadovaujama 
malonės komisija sprendimus 
priima labai rimtai ir atsa
kingai, tačiau sakė, kad esant 
dideliam nusikalstamumui, vi
suomenė į panašius dalykus 
reaguoja labai jautriai. Jis pri
dūrė, kad šie du nuteistieji 
padarė itin žiaurius nusikal
timus. 

Lenkų mažumos teises gina 
įstatymai 

Atsakydamas į Lenkijos 
atstovo Janusz Szymanski klau
simą, apie lenkų mažumos padė
tį Lietuvoje, prezidentas sakė, 
kad mažumų teises gina Konsti
tucija ir įstatymai. Beje, Bra
zauskas patikslino Lenkįjos par
lamentarą, pastebėdamas, kad 
Lietuvoje gyvena 270,000 len
kų, o ne 400,000. 

Lenkų mažumos padėties 
šiandien nėra iškilusi tarp
tautiniu aspektu, sakė A. Bra
zauskas, o pasitaikančius nedi
delius nesusipratimus išspren
džia vyriausybes. Pasak jo. pa-

Vilnius, balandžio 15 d. 
(AGEP) - Lietuvos Socialistų 
Partijos (LSP) spaudos konfe
rencijoje, surengtoje praėjusį 
ketvirtadieni Žurnalistų Sąjun
gos rūmuose, kovo 26 d. įsteig
tos partijos pirmininko pava
duotojas Jonas Sakalauskas su
pažindino naujosios kairiųjų 
partijos tikslais. 

Vienas iš pagrindinių LSP 
tikslų, pasak jo — ginti žmonių, 
gyvenančių iš savo darbo, inte
resus. J. Sakalauskas teigė, jog 
Socialistų partiją puolanti 
ultradešiniųjų grupė siekia 
sutrukdyti partijos registra
vimą. „Mes - ne pogrindžio 
ar LDDP, o ginčus kelia ponai, 
pardavinėjantys Lietuvą į kairę 
ir į dešinę", teigė J. Saka
lauskas. 

Spaudos konferencijoje kal
bėjo ir sąjungos pirmininkas 
Albinas Visockas. Jo nuomone, 
galima tikėtis, kad Lietuvoje 
netrukus bus keturios kairiosios 
pakraipos partijos, kurioms, 
artėjant rinkimams ,,reikia 
stengtis rasti bendrą kalbą". 

Visockas tvirtino, kad Lietu
vos Socialistų Partija nėra 
buvusios Lietuvos Komunistų 
Partijos (kuri buvo pavaldi So
vietų Sąjungos KP-jai) idėjų 
tesėja ir netarnauja užsienio 
jėgoms. Nauja partija kuriama 
tam, kad užpildytų tuštumą ,.; 
dešinę pakrypusioje Lietuvos 
politinėje sistemoje", teigė 
Albinas Visockas. 

Protestuodama prieš nepa
našius klausimus, jeigu jie 
iškils, tikimasi išspręsti susi
tikus su Lenkijos prezidentu 
Lech Walesa, kuris atvyks į Vil
nių balandžio 26 dieną. 

Kiti klausimai 

Estijos atstovui paklausus, 
koks bus Lietuvos indėlis, ku
riant Baltijos taikos batalioną ir 
kokius jam numato uždavinius, 
A. Brazauskas sakė, kad svar
biausia jo funkcija yra palaikyti 
taiką tolimuose, „o gal ir mūsų 
regionuose". Anot jo, galbūt jau 
po metų „galėsim pasigirti, kad 
toks batalionas yra". 

Lietuvos vadovas mano, kad 
homoseksualų problema nėra 
ta, kuriai reikėtų skirti iš
skirtinį dėmesį. Jis teigė ne
susidūręs su šia problema, iš
skyrus tai, jog žino, kad bau
džiamajame kodekse panaikin
ta bausmė už homoseksualizmą. 

I Islandijos atstovės klausimą, 
ar tiesa, kad uždaroma privati 
televizijos stotis Tele-3, Algirdas 
Brazauskas atsakė, jog du iš 
trijų Lietuvoje veikiančių tele
vizijos kanalų yra komerciniai, 
ir niekas nesiruošia jų uždaryti, 
„tačiau reikia atsiskaityti už 
siųstuvų nuomą". 

Prezidentas neigė teiginius, 
kad Lietuvos televizijoje ir spau
doje per daug atstovaujama val
džios pozicijoms. „Valstybinėje 
televizijoje yra tiek daug kriti
kos vyriausybei, prezidentui ir 
Seimui, jog ji atrodo daugiau 
privati, o ne valstybinė", teigė 
A. Brazauskas. Jo žodžiais, 
Lietuvoje nėra spaudos cenzūros 
ar kitos panašios institucijos. 

„Mes turim tiek daug laisvės, 
kad net nežinom, kaip ja pasi 
naudoti", kalbėjo prezidentas, 
turėdamas galvoje žurnalistų 
darbą. Kartu jis pripažino, kad 
spauda „daug dirba, daug blogio 
atskleidžia ir padeda vyriau
sybei". 

grįstus „ultradešiniųjų" jėgų ir 
masinių informacijos priemonių 
kaltinimus, LSP valdyba priė
mė pareiškimą, kuriame teigia
ma, kad dešinieji, siekdami 
užkirsti kelią LSP registra
vimui, su „jiems būdingu 
įžūlumu" vykdo atvirą spau
dimą Lietuvos valdžios insti
tucijoms. 

Opozicija balandžio 11 d. 
paragino vyriausybę ir tei
singumo ministrą rimtai ap
svarstyti LSP registravimo 
klausimą ir nustatyti jos narių 
ryšius su nelegaliai Lietuvoje 
veikusia Komunistų Partija. 
LSP valdyba savo pareiškime 
rašo, kad dešiniųjų kreipimasis 
pažeidžia žmogaus teises, prieš
tarauja Lietuvos Konstitucijai 
ir tarptautinės teisės normoms. 

LSP pirmininko pavaduotojas 
Jonas Sakalauskas spaudos 
konferencijoje sakė, jog LSP pro
grama grindžiama ne tik mark
sizmu, bet ir kitomis sociali
nėmis teorijomis. Partijos tiks
las — ginti „paprasto darbo 
žmogaus interesus". Pasak Sa
kalausko, dauguma padavusių 
pareiškimus tapti LSP nariais 
— „žmonės pūslėtomis ranko
mis". 

LSP valdyba pareiškė neno
rinti skelbti, kas ir kiek žmonių 
ketina įstoti į partiją, nes „yra 
atveju, kai tokie žmonės perse
kiojami". Tačiau Jonas Saka
lauskas pažymėjo, kad norą tap
ti LSP nariais pareiškė net „keli 
buvusieji Landsbergio apsaugos 
vyrai". 

LSP steigiamasis suvažiavi
mas įvyko kovo 26 dieną. Par
tija iki šiol neįregistruota, nes. 
pasak J. Sakalausko, „tiksli
nami pareiškimus padavusių 
žmonių duomenys". 

LSP ketina glaudžiai bendra
darbiauti su valstiečių liau
dininkų partija, kurios stei
giamoji konferencija, socialistų 
žiniomis, turi netrukus įvykti. 
Tuo tarpu LDDP gretose, kaip 
sakė Sakalauskas, yra „daug 
bailių", kurie tiki dešiniųjų 
pareiškimais. 

TVF paskola 
Šiauliuose 

Vilnius, balandžio 14 d. 
(AGEP) - Tarptautinis Valiu
tos Fondas skyrė 3 milijonų do
lerių lengvatinę paskolą smul
kaus ir vidutinio verslo vys
tymui. Trečdalį šios paskolos 
pavesta skirstyti Šiaulių ban
kui. 

Verslo planus pateikė šešio
lika Šiaulių krašto verslininkų. 
Beveik 70<£ šių planų skirti 
maisto pramonės vystymui, ke
letas medžio apdirbimo įmonių 
kūrimui. Šiauliai garsėja, kaip 
siuvėjų ir mezgėjų miestas, ta
čiau šiems verslams vystyti 
nebuvo pateikta nė vienos pa 
raiškos. 

Paskola skiriama penkeriems 
metams su 16<£ metinėmis pa
lūkanomis. Už ją bus galima įsi
gyti tik įrengimus užsienyje. 
Pats verslininkas turi turėti 
30^ verslo plano įgyvendinimui 
numatytų lėšų. 

KALENDORIUS 

Balandžio 19 d.: Leonas, 
Timonas, Galatas, Aistė, Nom-
gaila. 

Balandžio 20 d.: Marcijonas. 
Zenonas, Agnė, Goštautas. Laz 
donė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

CINKO NAUDA KŪNUI 
D. DĖGESYS,M.D. 

Yra teigiama, kad mineralas 
cinkas pagreitina žaizdų gijimą, 
stiprina organizmo atsparumą 
prieš ligas, didina vyrų lytinį 
pajėgumą, gydo impotenciją bei 
nevaisingumą ir dalinai apsau
go vyrus nuo prostatos ligų, o 
taip pat prisideda prie uoslės, 
skonio ir regėjimo funkcijų pa
laikymo. 

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose yra nemažas skaičius žmo
nių, kurie negauna pakanka
mai cinko, pavyzdžiui, netur
tingi, mažai pajamų turintieji, 
arba senesnio amžiaus žmonės, 
kurių mityba yra prasta. Senes
nių žmonių cinko absorbcija iš 
virškinamojo trakto yra bloges
nė, todėl ir senesnių žmonių 
atsparumas ligoms darosi ma
žesnis. Šiuo metu kaip tik ir 
daromi tyrimai, kurie turėtų 
parodyti, kaip papildomi cinko 
kiekiai veikia mūsų imuniteto 
sistemą. Studijos rodo. kad, duo
dant 220 miligramų cinko du
kart dienoje, kraujuje padidėja 
T limfocitų kiekis. T limfocitai 
reikalingi kovai su infekcija, 
todėl, didėjant jų kiekiui, didėja 
ir kūno atsparumas ligoms. 

Darant bandymus su pelėm ir 
žiurkėm, buvo pastebėta, kad 
tos žiurkės ir pelės, kurios 
gaudavo mažai cinko su maistu, 
dažniau sirgdavo vėžio ligomis 
negu tos. kurios gaudavo cinko 
pakankamai. Tiriant žmonių 
kraują, taip pat buvo pastebėta, 
kad cinko kiekis kraujuje buvo 
mažesnis pas tuos ligonius, 
kurie turėjo prostatos arba 
plaučių vėžį. Deja. šie stebėjimai 
dar nėra visiškai pripažinti. 

Mažesni cinko kiekiai ran
dami ir pas tuos žmones, kurie 
nusiskundžia sąnarių reumatoi
diniu artritu. Ši liga pasižymi 
skausmingais, patinusiais ir 
sustingusiais sąnariais. Tie pa
cientai, kurie gaudavo cinko 
preparatus, mažiau skųsdavosi 
sąnarių skausmais ir galėjo 
geriau judėti bei vaikščioti. 
Manoma, kad cinkas yra būti
nas normaliai sąnarių funkcijai 
palaikyti ir mažina sąnarių už
degiminį procesą. Todėl imant 
papildomai cinką, jo kiekis 
sąnariuose padidėja ir tokiu 
būdu jis tiesiogiai veikia reu
matoidinį procesą. 

Apie 25% diabetikų turi su
mažėjusį cinko kiekį kraujuje. 
Sumažėjęs cinko kiekis susidaro 
dėl blogos jo absorbcijos ir 
virškinamojo trakto ir per 
didelio iš organizmo išsiskyrimo 
su šlapimu. Daugelis diabetikų 
dažnai skundžiasi ilgu žaizdų gi
jimu ir įvairiom komplikacijom. 
Papildomi cinko kiekiai tokiems 
ligoniams pagerina žaizdų giji
mą. Tyrimai rodo, kad cinkas 
skatina paskirų kūno ląstelių 
augimą ir jų atsistatymą, todėl 
žaizdos jo įtakoje ir gyja grei
čiau. 

Vieno bandymo metu buvo gy
domos dvi grupės ligonių, 
turinčių skrandžio žaizdas. 
Žaizdų gijimas tų ligonių, kurie 
gavo kas dieną 150 miligramų 
cinko, buvo beveik tris kartus 
greitesnis, negu tų, kurie cinko 
negavo. 

Senesni žmonės gana dažnai 
nusiskundžia akių liga, vadi
nama makulos degeneracija. 
Šiai ligai greitai progresuojant, 
žmogus apanka. Manoma, kad 
cinkas stabdo tos ligos progresą, 
todėl senesniems žmonėms yra 
patariama imti cinką profilak
tiškai. 

1983 metais „Annals of Inter-
nal Medicine" žurnale aprašyti 
bandymai rodo, kad cinko trū
kumas mažina skonio ir uoslės 

pojūčius tiek žmonėms, tiek 
bandomiems gyvuliams. 

Cinko, net ir mažas trūkumas, 
gali sukelti vyrų impotenciją, 
protinę letargiją, emocines pro
blemas ir sumažinti spermato
genezę. Tuo tarpu cinko padi
dinti kiekiai didina sperma
tozoidų gamybą ir gydo vyrų 
nevaisingumą. Tarp cinko ir 
testasterono ya ryšys,taip, kad 
jie vienas kito veikimą stiprina, 
bet kaip tas ryšys veikia, nėra 
žinoma. 

Reikia pasakyti, kad cinkas 
turi taip p a t ir neigiamų 
savybių. Jo dideli kiekiai gali 
sukelti vėmimą, palaidus vidu
rius bei skrandžio ir žarnų spaz
mus. Imant cinką didesniais 
kiekiais, organizme susidaro 
vario trūkumas, nes cinkas 
virškinamajame trakte geriau 
absorbuojamas, negu varis. 
Vario absobcija mažėja, mais
te esant daugiau cinko. O vario 
trūkumas gali sukelti maža
kraujystę ir širdies koronarinių 
indų susirgimus. Todėl tie, ku
rie ima cinką didesniais kie
kiais, turi imti ir mažais kie
kiais varį. 

Cinko kiekis įvairiuose mais
to produktuose svyruoja, todėl 
yra sunku nustatyti, ar žmo
gaus dieta tur i pakankamai 
cinko. Jo absorbcija iš virški
namojo trakto ne pas visus būna 
vienoda. Vegetarų dieta mažina 
jo absorbciją. Padidintas pra
kaitavimas arba per didelis šla
pimo varymas taip pat prisideda 
prie cinko mažėjimo organizme. 
Nėštumo metu cinko pareikala
vimas organizme didėja lygiai 
kaip ir ligos atveju arba vaiko 
augimo metu, todėl tokiais atve
jais cinką reikia imti papildo
mai su maistu. 

Cinkas randasi grūduose, 
mielėse, mėsoje ir žuvyse. 
Suaugusiam žmogui patartina 
imti 15 miligramų elementinio 
cinko dienoje. 

Skysčių, tepalų ir miltelių 
pavidalu cinkas y ra gana 
plačiai vartojamas įvairioms 
odos išbėrimas, grybeliniams 
susirgimams bei pleiskanoms 
gydyti. Cinko tepalai taip pat 
yra vartojami odos apsaugai nuo 
kenksmingų saulės spindulių. 

Pasvalio spec. internatinės mokyklos auklėtiniai su auklėtoja ir sporto vadovu, kuris buvo atvežęs 
dalį vaikų į „Special Olympics" Minnesotoje. 

Nuotr. Indrės Tijūnelienės 

ŽVILGSNIS Į JAV LB 
TARYBOS RINKIMUS 

Artėja JAV LB Tarybos rinki
mai. Iš 87 pasiūlytų kandidatų 
į tarybą, bus renkama trims me
tams 60 tarybos narių ir 10 LB 
apygardos pirmininkų. Tarybos 
rinkimai, kaip ir visada, vykdo
mi pagal JAV LB įstatus ir tai
sykles, vadovaujantis demok
ratiniais principais. Balsuoti 
gali visi Amerikos lietuviai, 
sulaukę 18 m. amžiaus, pareiš
kę norą, žodžiu ar raštu, prik
lausyti organizuotai JAV Lie
tuvių Bendruomenei arba jau 
bent kartą yra balsavę tarybos 
rinkimuose ar mokėję tautinio 
solidarumo mokestį. Šiuo metu 
veikia 10 LB apygardų rinkimų 
komisijų su savo apylinkių rin 
kimų komisijomis tarybai rink
ti. Galima balsuoti ne tik asme
niškai apylinkių balsavimo būs

tinėse, bet ir korespondenciniu 
būdu, tik reikia paprašyti iš 
apylinkės rinkimų komisijos 
balsavimo kortelės. Jei kas nors 
dar nėra balsavęs tarybos rinki
muose, tas gali atlikti savo tau 
tinę pareigą atvykęs į balsavi
mo būstinę balandžio 30, gegu
žės 1, 7 ar 8 d. Jei lietuviai 
esame gimę, tai nebijokime jais 
ir pasirodyti. 

JAV LB Taryba, kaip vyriau
sias organas, nustato veikimo 
kryptį ir būdus. Reikalui esant, 
gali keisti JAV LB įstatus ir 
taisykles. Taip pat renka t r ims 
metams tarybos prezidiumą ir 
JAV LB krašto valdybos pirmi 
ninką. Priima ir kitus nutari
mus, kuriuos vykdo LB krašto 
valdyba, talkininkaujama idea
listiškai nusiteikusių ir tauti
niai susipratusių lietuvių. Gali
ma būti geru lietuviu ir nepri
klausant LB, nesiregistruojant 
jos nariu. Bet svarbių uždavinių 

ir Ukrainą Pasaulinė sveikatos 
organizacija yra paskelbusi epi
demijos apimtomis zonomis. Per įgyvendinimas reikalauja orga-
praėjusius metus Rusijoje difte- nizuotų pastangų. Kaip būtų 
rija susirgo daugiau kaip 15,000 buvę galima išlaikyti lietuviš-
žmonių, per 300 iš jų — mirė. kurną nuo mūsų atvykimo į šį 

kraštą be organizuotos LB veik
los, kuri buvo pradėta 1952 m. 
Ką LB padarė per 42 m. ir daro 
toliau, akivaizdžiai galima ma
tyti: rūpinosi lietuvišku švieti
mu ir k ultūriniais reikalais, su 
mokytojų pagalba steigė šešta
dienines mokyklas, ruošė joms 
programas, vadovėlius, organi
zavo mokytojų studijų savaites. 
Greit buvo pradėta organizuoti 
lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventės, kultūros kongresai, te
atro festivaliai, spaudos vajai, 
įsteigtas Lietuvių fondas. Vė
liau įsijungta į Lietuvos laisvi
nimo politiką ir socialinę veiklą. 
Šiems ir kitiems uždaviniams 
atlikti iki šiol LB vadovauti bu
vo renkami tinkami asmenys, 
kad bendromis pastangomis iš
liktume gerais lietuviais. 

Atgavus Lietuvai nepriklau-
somybę,dalinai gali keistis ir LB 
veiklos kryptis ta prasme, kad 
nebereikia rūpintis Lietuvos 
laisvinimu. Naujos tarybos sesi
joje gali iškilti klausimas, ar dar 
reikalinga JAV LB visuomeni
nių reikalų taryba ir jos tarny
ba. Gali būti keliami ir JAV LB 
organizaciniai bei struktūriniai 

CityCenter GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KALNIOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 
DALLAS $1050.00 
MIAMI $995.00 

BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
NEW YORK $890.00 WASHINGTON, D.O $890.00 

DANIJOS SERUMO 
INSTITUTO DOVANA 

Respublikinis imunoprofilak-
tikos centras ketvirtadienį gavo 
labdaros siuntą iš Danijos, šios 
šalies serumo institutas atsiun
tė labai reikalingų vaistų difte-
rijai gydyti — priešdifterinic 
serumo. 

Pasak Imunoprofilaktikos 
centro specialistų, preparatas 
pasiekė Lietuvą labai laiku; šių 
vaistų atsargos šalyje beveik 
išsekusios, medikai būkštavo, 
jog, jei susirgtų daugiau žmo
nių, jų nebūtų kuo gydyti. 

Padovanotojo serumo vidu
tiniškai turėtų užtekti 35 
ligoniams. Šiuos vaistus gaus 
penkių didžiųjų Lietuvos miestų 
infekcinės ligoninės, dalis siun
tos liks imunoprofilaktikos cent
re. I jį, prireikus vaistų, galės 
kreiptis kitos ligoninės. 

Kaip jau buvo pranešta, šie
met Lietuvoje užregistruoti du 
difterijos atvejai Vilniuje ir 
Panevėžyje. Deja, abu ligoniai 
mirė, nes į medikus kreipėsi per 
vėlai. 

Pernai Lietuvoje difterija bu
vo susirgę 8 žmonės, visi jie jau 
pasveiko. 

Ši sunki infekcinė liga siaučia 
aplinkinėse valstybėse, o Rusija 

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5 

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo" kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas (vairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

KELIONĖMS IŠ UETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje. 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
•826 SOUTH TfTH AVENUE 
HrCKOAY HILLS, ILUNOlt 
•0417 

TELEFONAI: (70t) 430-7272 
TBLEFAX: <70f) 430-3713 

. Q Ctty Centar OT 

Member 

ASTA 
mmI—i Socitty 
of Trovtl Agtnts 

37 GEDIMINO PROSPEKTAS NB 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223*147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 
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metams li metu 3 men 
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Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35.00 $25.00 
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8:30 4.00; šeštadieniais nedirba. Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

klausimai, pvz., ar reikalingos 
tarybos rinkimuose apygardų ir 
apylinkių komisijos, kai jų pa
reigas gali atlikti apygardų ir 
apylinkių valdybos ir 1.1. JAV 
LB tol gyvuos, kol bus kandida 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
OR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
164 E. Superfor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
M L — (1-312) 337-1285 

tų j jos tarybą ir norinčių už juos 
balsuoti. 

Juozas Navakas 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rfdge Med. Center 

9830 S. RMgeland Ave. 
Chicago Rldge, IL 80415 

708-638-8822 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708 422-8260 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 17 l» t 
Tinloy Park, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzlo Ava). , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Modfcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

Tol. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. »S 81. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v. antrd 12 30-3 v p p 
tretd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir Sestd. 9 v.r.-12 v p p 
6132 S. Kadzi* Ava.. Chicago 

(312) 77S-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS1IGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai . kabineto f r buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasdien i iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te1 708-834-1120 _ _ _ _ _ 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
i mylia Į vakarus nuo Mariem Ave 

Tel . (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312) 565-0348; 
Ra i . (312) 776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. I 3 r d St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6 9 antr l?-6 penkt 10 t? i f, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (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 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Sarnierlten Medlcal Center-

Naoervllla Camput 
1020 E. Ogden Ave.. Sulta 310 , 

Napervllle IL 80583 
Tat. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PCTRAS 7UOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 West 63rd Street 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Laikas išgydys ir 
tremtinių žaizdas 

Tremtinių klausimas, kuris 
mums dar tebėra opus ir bent 
retkarčiais pr is imenamas, 
Lietuvoje bandomas ignoruoti. 
Apskritai Lietuvos spaudoje la
bai mažai tuo klausimu rašoma. 
Kuomet pirmą sykį Naujojoje 
Vilnioje iškilmingai buvo prisi
menami 1941-jų metų birželio 
14-16 d. tremtiniai, stotyje buvo 
minios žmonių: sakomos kalbos, 
giedama ir ant t ų bėgių, kuriais 
tremtiniai į nežinią ir daugelis 
į mirtį išvažiavo, buvo dedamos 
kankinių atminimui gėlės. Ga
lime peržiūrėti esamus filmus 
ir toje minioje dabartinės 
vyriausybės bei valdžios veidų 
nematysime. Pirmaisiais metais 
gal bijojo, kad kas nors į juos 
pirštu neparodytų, o dabar 
sąmoningai ignoruoja. 

Iš viso tas klausimas yra ban
doma tylomis apeiti, kadangi tai 
yra rakštis po nagu tiems, kurie 
prie trėmimų prisidėjo, o dabar 
net Seimo atstovų kėdėse sėdi. 
Spaudoje daug sykių rašyta, 
kad sugrįžę tremtiniai savo tro
belės atgauti negali, kadangi jo
je juos išvežęs stribas yra įsitai
sęs. Ir tokia padėtis Lietuvje yra 
toleruojama, nes arčiau valdžios 
yra daugiau buvusių stribų, 
negu tremtinių. Tad dabar, kur 
tik gali, stengiasi net pačių 
trėmimų sąvoką pakeisti. Užuot 
trėmimų, pradedamos vartoti 
sąvokos: „iškėlimai" ir „per-
keldinimai". Tokiais naujada
rais mirgėte mirga naujai išleis
tosios „Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" dokumentai . Da
bartinė valdžia, neva parodė 
susirūpinimą tremtiniais, grei
čiausiai dėl to, kad spaudoje 
būtų parašyta. 

„Rūpinamasi tremtinių sugrį
žimu į Lietuvą" — „Tremtinių 
ir politinių kalinių sugrįžimo i 
Lietuvą problema egzistuos ne 
daugiau kaip dešimt metų", 
šiandien spaudos konferencijoje 
pasakė Socialinės apsaugos mi
nisterijos Migracijos skyriaus 
viršininkas Vladimiras Gražu
lis. Šiuo metu į Lietuvą nori 
grįžti daugiau kaip 850 trem
tinių ir politinių kalinių šeimų, 
tačiau numatoma, kad jų 
skaičius greitu laiku gali padi
dėti iki 2,000. (...) Kol kas dau
giausia sunkumų sudaro butai. 
Jų statybai iš valstybės biudže
to šiemet skirta 3.1 milijonai li
tų, už kuriuos planuojama pa
statyti 86 butus, t.y., tik dešim
tadalį reikalingų („Draugas", 
1994.in.29)". 

Kodėl dabar tas V. Gražulis 
sako, kad „problema egzistuos 
ne daugiau kaip dešimt metų"? 

Jeigu būtų palankios grįžimo 
sąlygos, tai grįžtančiųjų būtų 
gal dešimteriopai daugiau, tad 
prie dabartinių statybos tempų 
užtruktų ne dešimtmetį, bet 
visą šimtmetį. Kalbama apie 
dešimtmetį todėl, jog valdžioje 
esantieji tikisi, kad pagei
daujantieji per dešimtmetį iš
mirs, tuo ir visa problema bus 
išspręsta. Kaip galima patei
sinti tokią valdžios laikyseną, 
kad tremtinių ir politinių kali
nių grįžimo išsprendimui reikė
tų net 15 metų? Kuomet visa 
gauja „opričnikų", tardytojų, 
prokurorų, KGB-istų ir kitų, 
kurie lietuvių tautai sunaikin
ti buvo atsiųsti, už gautuosius 
investicinius čekius išpirk
tuose butuose sau ramiausiai 
sėdi. N e tik sėdi, bet ir po vals
tybės pamatais knisasi. 

Be to, tie visi Lietuvos „globo
tiniai", sudaro Maskvai pre
tekstą, apie „mažumų teises" 
kalbėti. Ne tik kalbėti, bet net 
kumščiais mosikuoti ir grasinti, 
kad jie turi teisę „rusiakalbių" 
interesus ginti. Būtų dar pusė 
bėdos, jeigu vien tiktai Maskva 
kalbėtų, bet Bill Clinton pakei
tė savo saksofoną į „Maskvos 
dūdą" ir ją pučia. Beveik taip, 
kaip Maironio — „Čičinsko" ba
ladėje: — „Jam cimbolais melo
dingai, taiko..." Tik šiuo atve
ju ne Leiba Šepetys, bet Warren 
Christopher. Dabartinis Valsty
bės sekretorius, atrodo, kad 
Baltijos valstybių reikaluose 
patirties neturi ir nėra gerai 
informuotas. Taip pat nežino 
Maskvos imperialistinių po
linkių ir jos dejonėms tiki. 

Taigi, kaip matome, rusia-
kalbius ne tik Lietuva gausiai 
apdovanojo, bet jais ir dar Mask
va ir net Vašingtonas rūpinasi. 
O Sibiro tremtiniai yra beveik 
visiški našlaičiai, kuriais niekas 
nesirūpina. Kieno gi pareiga 
turėtų būti jais pasirūpinti, — 
jeigu ne savo krašto! Žinoma, 
gali būti šimtai pasiteisinimų, 
tačiau pagrindinis klausimas 
yra butų stoka. Čia vėl turime 
grįžti prie pokario kolonistų, ku
riems buvo sudarytos tokios 
sąlygos, kad jie nepanoro į 
„plačiąją tėvynę" grįžti. Dabar, 
kuomet jie jau įpilietinti, tai yra 
bereikalinga našta, kuria jau 
beveik nebegalima atsikratyti. 
Tad tremtinių klausimas ir 
pakibo ore. Be to, didelių pa
stangų ir nėra dedama, kad jie 
sugrįžtų. Daugel iui „da
bartinių" būtų gal nepatogu — 
„akis į akį" susitikti! 

Juozas Žygas 

Danutė Bindokienė 

Tik reikia gerų norų 

Kunigaikščio Žvalgaičio rinktinės - Prisikėlimo apygardos partizanai 

GREITAS DARBAS -
KREIVAS STALAS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba. 1992 m. vasarą 
perėmusi savo darbą, grei t 
paskelbė vienu pagr ind in iu 
savo darbo tikslu išleisti en
ciklopedinę Lietuvos kančios is
toriją, numatoma 16 tomų apim 
ties. Pati idėja daugumai buvo 
priimtina, bet kai kurie kėlėme 
klausimą, m šitoks užmojis nėra 
per greitas. Kiekvienas, susi
pažinęs su istorijos rašymu, 
žino. kad yra labai sunku rašyti 
objektyvią istoriją, kada joje te
begyvenama. Istorijos parašy
mas nėra vien tik įvykių nu
sakymas, bet y ra ir tų įvykiu 
įvertinimas, ką labai sunku 
padaryti , patiems esant įsivė
lusiems tų įvykių bėgyje. Kai 
pereitas metais PLB valdyba 
paskelbė Lietuvos kančios isto
rijos išleidimui vajų (1993 m. 
birželio mėnA aš rašiau spau
doje, keldamas klaus ima dėl 
tokio vajaus prasmės, nes jau 
tada galvojau, kad per didelis 
entuziazmas ir aukštos ambici
jos gali duoti neigiamų rezulta
tų. 

Nuo to laiko praėjo metai ir 
dabar j au pasirodė pirmasis 
„Lietuvos kovų ir kančių is
torijos" tomas. Apie šį leidinj 
šiuo metu spaudoje vyksta labai 
gyvos diskusijos Knyga buvo 
finansuota pinigais, sur inkta is 
iš išeivijos ir išleista Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos, kuri yra už ją a tsakinga. 
Tiek leidėjai, t iek knygos pla 
tintojai yra autoritetingi bend-
ruomenininkai ir jų autori te to 
dėka. be abejo, ne vienas norės 
šią knygą įsigyti. Deja, kaip 
prieš metus, taip ir dabar, a š vėl 

tur iu išeiti į šio leidinio opozi
ciją ir jaučiu pareigą išreikšti 
apie jį savo nuomonę. Asmeniš
kai aš gerbiu ir vertinu visus 
šios knygos rėmėjus, nes jie ir 
jos visi, o ypač PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, yra nuoširdūs 
ir darbštūs bendruomenininkai. 
Mano pasisakymas nėra prieš 
asmenis, bet jis apie leidinį, 
kuris mums visiems sukelia 
daug problemų. 

Dokumentų s a n r a n k a ir 
istorija 

Pirmiausia knyga, kuri yra 
pavadinta „Lietuvos kovų ir 
kančios istorija", nėra istorija. 
Ji yra tam tikrų istorinių doku
mentų rinkinys Tie dokumen
tai susiję su Lietuvos gyventojų 
trėmimais 1941. 1945 ir 1954 m. 
iš Lietuvos į Sibirą. Jie buvo 
knygos redaktorių parinkti (ne-
aišk' . kokiais kriterijais) iš 
LTSR ir SSR archyvų ir, pagal 
vyr. red. Gediminą Rudį, jie 
buvo d a u g i a u s i a verst i iš 
rusiškų tekstų, pataisant jų 
kalbą ir rašysena. Knygoje yra 
viskas pristatoma skaitytojams 
be jokių komentarų, nes ,,ne 
istorikų reikalas sodinti nu
sikaltėlius į teisiamųjų suolą, 
skirt i j iems bausmes" . Doku
mentai pristatomi chronologine 
tvarka, neaiškinant , kaip jie 
buvo parinkti ir dėl ko jie buvo 
į šią knygą į t raukt i . Kai kurie 
tų dokumentų duoda, mūsų aki 
mis žiūrint , labai žiaurius 
trėmimų aprašymus, bet kai 
kurie aprašo visą vežimų pro
cesą gana humaniškoje šviesoje, 
k a i p legal ią kolonizaciją . 

sakydami, kad tremtiniams tu
rėjo būti duodami patogūs 
vagonai, leidžiama pasiimti dar
bo įrankių ir rūbų, kad jiems, 
ypač motinoms ir vaikams, buvo 
teikiama sveikatos priežiūra pa
keliui ir kad daugelis jų nuvykę 
į tremtį, buvo patogiai apgyven
dinti, parūpinant darbus. Taip, 
atrodo, buvo įrašyta KGB doku
mentuose ir ta ip yra išspausdin
ta šioje knygoje. Ar t a ip tikrai 
buvo? Tie, kurie gyvi grįžo iš 
Sibiro ar iš Lenos žvejyklų, su 
tuo niekuomet nesutiks, bet 
knygos redaktoriai dėl to jokių 
klausimų nekelia. Atseit, isto
rikai perduoda faktus, kuriuos 
rašo dokumentai. Bet a r tai yra 
tiesa, ar pagražinta ir nušva
rinta KGB disinformacija? To 
mes nežinome. Mes, kur ie tuos 
laikus išgyvenome, žinome tik
rų tiesą ir galime jų nuo melo at
skirti, bet kokie signalai yra 
siunčiami per šią knygą jau
nimui išeivijoje ir Lietuvoje? 
Jeigu iš tikrųjų bus daromi šio 
veikalo vertimai į anglų ir rusų 
kalbas, tai disinformacija bus 
skleidžiama net ir visam pa
sauliui. Už tas sąmoningas ar 
nesąmoningas tendencijas 
knygoje yra atsakingi: ir PLB 
valdyba, ir Mokslo ir Enciklope
dijų leidykla, ir knygos redak
toriai. 

I švados 

Padaryta didelė klaida, kurios 
po kilimu ..nepašluosime*'. Ma
no nuomone, reikia tuoj pat sus
tabdyti šios knygos platinimą ir 
sulaikyti jos išleidimą svetimo
mis kalbomis. Taip pat y ra būti
na sustabdyti tolesnių šios „is
torijos" tomų ruošimą bei 
leidimą. 

Lietuvių t au ta yra daug iš
kentusi per 50 metų žiaurios 

JAV prez. Bill Clinton, praėju
sios savaitės pabaigoje kalbė
damas radijo programoje, skyrė 
daug dėmesio nusikalstamumų 
gausai, ypač valdiškuose bu
tuose, kuriuose gyvena Ameri
kos neturtingieji . Gaujų siautė
jimas, prekyba narkotikais i r 
nuolatinis susišaudymas daro 
šiuos kvar ta lus pavojingesnius 
už ka ro lauką. Prezidentas 
prižadėjo skirt i daugiau lėšų, 
d a u g i a u policijos, d a u g i a u 
pramoginių programų, kur i a s 
jaunuoliai galėtų pas i r inkt i , 
užuot pr iklausę gaujoms. 

Besiklausant tų gražių paža
dų, kyla mintis, kad juos j a u 
esame ne kartą girdėję. .,Iš žo
džių k o š ė s n e v i r s i " , s a k o 
patarlė. Reikia kažko daugiau, 
kad gyvenimas didmiesčiuose — 
ir mažesniuose miestuose — su-
normalėtų ir žmonės vėl jaustų
si saugesni gatvėje, viešose vie
tose ir savo namuose. 

Kas t a s „kažkas" , sunku 
spręsti. Pedagogai tvirtina, kad 
reikia skirti daugiau lėšų švie
timui, samdyti gerus mokytojus, 
mažinti mokinių skaičių kla
sėse, o prie įėjimo į mokyklą 
įtaisyti apara tus , kurie tikrin
tų, ar mokinys nea t s ineša 
ginklo. Kai visi vaikai bus „nu
ginkluoti", galės koncentruotis 
į pamokas, ne į tarpusavio ko
vas. Nors kažkaip sunku su
prasti, kad šių dienų moksleivis 
be knygų, pieštukų, sąsiuvinių 
ir priešpiečių negali į mokyklą 
eiti be šaunamojo ginklo, tačiau 
kasdienybė kalba už save — net 
pirmųjų skyrių vaikučiai, da r 
neišmokę pasirašyti savo vardo, 
jau šaudo į savo klasės draugus. 

Tuo ta rpu dvasininkija aiški
na, kad malda prieš pamokas 
padės pašalinti daugybę negero
vių; teisėtvarkos propaguotojai 
s iūlo b u d i n t į policininką" 
kiekviename mokyklos korido
riuje, o sociologai linkę įtaigoti 
še imas, kad skiepytų savo 
j a u n i m u i a t s a k i n g u m o bei 
moralės jausmą. 

Kasdienybė, kurioje gyvena
me, neaplenkia ir lietuviškų 

šeimų, auginančių vaikus. Pro
blemų su jaunimu pasitaiko ir 
tose šeimose, bet kur kas rečiau. 
Kokią formulę naudoja lietuvių 
šeimos, kad pajėgia išauginti 
savo atžalyną be policijos 
pagalbos, be pavojaus visuome
nei? 

Iš asmeniško patyrimo ir kon
taktų su nemažu skaičiumi 
lietuviškų šeimų, susikristali
zuoja atsakymas: lietuviukas 
nuo mažens gyvena dviejuose 
pasauliuose. Tie du pasauliai 
normuoja jo laisvalaikį, duoda 
nemažai užsiėmimų, o taip pat 
re ikalavimų. Lietuviškas is 
pasaulis vaiką įtraukia į šešta
dieninę mokyklą, į jaunimo or
ganizacijas, į tautinių šokių gru
pes. Jis yra nuolat užsiėmęs, net 
be valdžios paramos ar pre
zidento pažadų... 

Manome, kad nereikia aiš
kinti ir vasaros stovyklų nau
dos. Kas praleido bent dvi savai
tes Dainavoje, Rakė, Neringoje 
ar kurioje kitoje vasaros stovyk-
loje, t a s visą gyvenimą 
nepamirš malonių jos įspūdžių. 
Net lietuviškai prasčiau mokan
tiems lietuvių kilmės vaikams 
yra „Heritage" stovykla, kad ir 
jie galėtų pagyventi smagiame, 
bet gerai organizuotame, sto
vyklavimo šurmulyje. 

Kai mūsų vaikams ir vaikai
čiams pavojinga gyvenamojo 
krašto kasdienybė nuolat spen-.^ 
džia pinkles, į kurias labai 
lengva nejučiomis pakliūti, pati 
jų lietuviška kilmė ištiesia para
mos ranką, tik reikia susipratu
sių ir pareigingų tėvų (o kartais 
senelių), Murie ta parama pasi
naudotų. Mūsų jaunimo organi
zacijos — ateitininkai, skautai, 
Lietuvos vyčiai — tautinių šokių 
grupės, vasaros stovyklos, litu
anistinės mokyklos padeda tė
vams skiepyti jaunajai kartai 
sveiką, krikščionišką, lietu
višką galvoseną, padeda pasi
ruošti ateičiai. Tai konkreti ir 
lengvai suprantama bei pri
einama nauda, kuria gali pasi
naudoti kiekviena lietuviška 
šeima, t ik reikia gerų norų. 

okupacijos. Ji dar ir dabar daug 
kenčia, mėgindama okupacijos 
padarytas skriaudas suderinti 
su savo nepriklausomybe. Kan
čios istorija tebesitęsia ir, šią 
is tori ją r a š a n t , n e r e i k ė t ų 
skubėti . Yra suvalkie t iškas 
posakis, kad ..greitas darbas — 
kreivas.. .stalas". Vienas toks 
..kreivas s ta las" buvo pada
rytas, ir būtų t ikrai nepatei

s inama, jeigu net ir dabar „sta
liai" neišmoktų savo darbus 
sulėtinti , ateityje tikrus pro
duktus gamint i . Mūsų tautos 
istorija buvo ir yra tebegyve
nama ir tėvynėje, ir išeivijoje. 
Būtų prasminga, kad šios isto
rijos rašyme dalyvautų ne tik 
Lietuvos istorikai, bet ir išei
vijoje gyveną, pasaulinio masto 
istorikai. 

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS 

INDRĖ 

Kaišiadorių specialioji in
ternatinė mokykla Amerikoje 
rėmėjų neturi. Yra 143 vaikai, 
27 tikri našlaičiai, iš jų 16 rado 
globėjus. Neseniai pirmą kartą 
gavo padėvėtų rūbų iš Danijos. 
Reikia mokymo, rašymo prie
monių, drabužių. Vaikai yra iš 
aplinkinių rajonų, nuo 9 m. iki 
21 metų amžiaus. Turi šiltnamį. 
Yra įrengtas kabinetas, bet 
neturi stomatologo. Būtų gerai, 
kad dantistas iš Vakarų galėtų 
pas juos padirbėti. Jie parūpintų 
gyvenvietę. Yra gavę vaistų iš 
Carito. Reikia gimnastikos spor
to priemonių ir informacijos, 
kaip tvarkytis su naktiniu 
ilapinimusi. Gražiai, rūpes
t ingai į rengtos patalpos. 
Direktorė Reda Pažėrienė. 

Alytuje gyvena šeima, 
paėmusi du va ikus iš 
prieglaudos ir turinti tris savus. 
Vienas paimtas berniukas turi 
tik kūnelį, galvą ir vieną ranką. 
Visi vaikai, rūpestingų, supran
tančių tėvų priežiūroje, klesti. 

Nelengva piniginė padėtis — 
tėvas šiuo laiku bedarbis, bet 
padeda vaikus prižiūrėti . 
Motina Alytaus Caritas narė, 
rūpinasi ir kitų gerove. 

Marija Pilkonienė, dirbanti su 
Raudonuoju Kryžium, pažįsta 
daug paramos reikalingų vaikų. 

Gyd. Sigita Lipovienė dirba 
labdaros klinikoje, kur pacien
tams pasakoma, kad jie gauna 
labdaros vaistus ir kas juos 
atsiuntė. Pacientas nusiunčia 
padėką. Sigita Lipovienė yra 
kardiologe, prašo ats iųst i 
naudotų širdies ar vidaus ligų 
terapijos žurnalų bei ameri
kiečio daktaro padirbėti jų 
klinikoje, kuri yra Statybininkų 
medicinos punkte. Labdaros 
būdu dalinami vaistai staty
bininkams ir Tėvynes sąjungos 
nariams. Yra gavę vaistų iš 
Vokietijos ir P. Jonušienės iš 
Floridos. 

Alytus yra gražus miestas, ne 
tik dėl gražių parkų ar pa
minklų, bet dėl geradarių 
žmonių. 

„ŠIKŠNOSPARNIS" 
KAUNE, VAIKAI ŠIRDYJE 

Apsistojus Nepriklausomybės 
laikais s ta tytame name. kur i s 
kaip muziejus liudija tą šviesų 
Lietuvos istorijos laikotarpį, ir 
šeimininkams lietuvišku nuo
širdumu vaišinant, sunku įsi
vaizduoti, kad Kaune gali būti 
gyvenančių kitaip. Besidžiau
giant gražiu„Šikšnosparnio" 
pastatymu Kauno operos rū

muose, kur kadaise sėdėjo ,.anų 
laikų" Lietuvos prezidentas, 
nesijaučia kitokio visuomenės 
sluoksnio. Bevaikštant po Lais
vės alėjos „Merkurijaus" parduo 
tuvę, kurioje galima pirkti vai
kus be galo džiuginančių, pra
bangių Lėgo kaladžių komplek 
tų ir prašmatnių kailinių paltų, 
į galvą neateitų, kad Kaune yra 
ir kitaip gyvenančių. 

Per giminaitę Viliją suradau 
Saulių, o per Reginą radau 

i Š * 
1. 1P m* | 

Prel Kazlauskas Kaune ir Marijampolėje stato Vaiku kaimą tai nameliai 
au dirbtinėm našlaičių Šeimom. Ieškoma mecenatu, kurių vardu būtų 
pavadinti nameliai 

Nuotr. I. Tijūnėlienės 

Edvardą, kurie mane kelias 
dienas vežiojo į visuomenės 
rečiau lankomas vietas. Besi
kalbant su sesele Albina Pajars
kaite Kauno Carito įstaigoje, su
sitikau nesutikusį duoti Sovie
tų kariuomenės priesaika kun. 
Robertą Grigą, kurio p. Angelės 
Alytuje man padovanotą knygą 
..Rekrūto atsiminimai", keliau
dama naktimis perskaičiau. Se
selė pabrėžė, kad reikia pertvar
kyti vaiku sistemą, norėtų ras
ti savanorių iš Vakarų, kurie 
Lietuvoje pabūtų ir padėtų tvar
kyti vaikų pagalbą. Reikia ska
tinti, kad vietiniai imtųsi inicia 
tyvos organizuoti sau pagalbą 
rajoniniu pagrindu. 

Monsinjoras V. Kazlauskas, 
atvykęs iš Italijos, kuria vaikų 
kaimą — Vaikų tėviškės namus. 
Statyba pradėta Marijampolėje. 
Padeda vokiečiai. Čikagos Lie 
tuvos Dukterys yra vieno name
lio mecenatės. Ieško daugiau 
mecenatų. Nameliai bus pava
dinti mecenatų vardais. Susiti
kau dvi mons. Kazlausko globo
jamas, dirbtiniu būdu sukurtas 
šeimas — netekėjusios moterys, 
paėmusios globoti po 4 našlai
čius, taip sukuriant dirbtinę šei
mą Kaimelio statyba vyko lė-

Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinės mokyklos šių metų abiturientai. 
Kokia jų laukia ateitis? Tas klausimas rūpi ir patiems vaikams, nes jie 
artimųjų neturi. 

Nuotr. I. Tijunėlienės 

čiau, negu mons. Kazlauskas ti
kėjosi. 

Kun. Saulius Paulius Bytau
tas Vytauto Didžiojo bažnyčios 
rūsyje valgydina, ruošia užsi
ėmimus ir rūpinasi vargšais 
vaikais ir seneliais. 

Kauno 2-osios spec. int. mo
kyklos direktorius J. Adomavi
čius jau septintus metus savo 
pareigose. Čia gyvena ir mokosi 
128 vaikai, 66 vaikų tėvams 
atimtos tėvystės teisės, 10 tikri 
našlaičiai. Reikia reabilitacinio 
inventor iaus rankų, kojų 
mankštoms. Reikia sporto in
ventoriaus ir transporto — va

sarą niekur nevažiuoja, nes 
nėra priemonių. Trūksta vita
minų, stambių sviedinių lavini
muisi, vietoje stovinčių dvira
čių, matrasų gimnastikai. Prašo 
nusiųsti žmonių, galinčių papa
sakoti, kokios priemonės Ameri
koje naudojamos intelektui kel
ti. Vokiečiai įrengė tualetus ir 
suremontavo viena pastato dalį. 
Dabar jame yra šiltas ir saitas 
vanduo. Vaikus moko būti 
staliais, šaltkalviais, siuvė
jomis. Vaikai priimami t ik i i 
apylinkės. Iš Amerikos nieko 
negauna. 

(Bus daugiau) 
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E G I D I J U S KLUMBYS 

(Balandžio 4-10 d.) 

Prabėgusią savaitę tris Balti
jos valstybes sukrė tė žinia, jog 
Rusijos prezidentas B. Je lc inas 
pasirašė nutar imą kurti kar inę 
bazę Latvijoje. Reakcija buvo 
ūmi . Didžiulis Latvijos pasipik
t in imas , Latvijos prezidento G. 
Ulmanio vizito j Maskvą at
š auk imas , trijų Baltijos prezi
dentų kreipimasis į Rusijos pre
zidentą, Rusijos ambasadoriaus 
N . Obortyševo pakvie t imas pa
siaiškinimui j Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją. Regis, Rusi
j a nelaukė tokios reakcijos ir 
puolė a i š k i n t i , kad įs ivėlė 
techninė klaida, o gal net buvo 
kažkieno suorganizuota pro 
vokacija. Bet tuo patikėti gali 
t i k kvailiai. Juo labiau, kad pro
vokator ia i dirba betarpiškai su 
B . Jelcinu. Tikėtina, kad B. 
Je lc inas t ampa marionet ine 
figūra, kol kas d a r neaiškios 
g r u p u o t ė s r ankose . Be to. 
t ikė t ina , kad j is turi r imtų 
problemų su sveikata, apie ką 
vis gars iau kalba užsienio žur
nal is ta i . Tiesiog juokinga būtų 
galvoti, kad Rusijos prezidentas 
pasirašo tokius politinius doku
mentus , j ų net neskaitęs, kaip 
t a i a iškina jo aplinkos žmonės. 
Labai nerimastingai nuskambė
jo nei tai buvusio, nei tai esamo 
Rusijos general inio prokuroro 
A. Kazaniko žodžiai Rusijos fe-
de ra l in iame susirinkime, jog 
ar tė ja B. Jelcino diktatūros 
metas . O j u k A. Kazanikas prieš 
penker ius metus buvo didžiuliu 
B . Jelcino šal ininku. Pamenu, 
ka ip jis viešai užleido savo vietą 
SSRS Aukščiausioje Taryboje B. 
Jelcinui , kur is vienintelis iš 
vienuolikos pretendentų j de
š i m t vietų buvo neišr inktas . 
Tuomet š is neišrinkimas buvo 
iššūkiu demokrat inėms Rusijos 
jėgoms, ku r ių centras buvo B. 
Jelcinas. Šiandieniniai įvykiai 
Rusijoje kartoja įvykius Lietu
voje. Labai nus i -v le Lietuvos 
Sąjūdžio vadu V. Landsbergiu, 
paliko jį a r t imi šalininkai. Taip 
ir B. Jelciną dabar palieka jo 
ka r š t i rėmėjai. Artėja pabaiga 
B. Jelcino valdymo valdžiai. Bet 
B. Jelcino valdymo pabaiga gali 
bū t i kur k a s skaudesnė Lietu
vai, nei V. Landsbergio valdymo 
pabaig?. O gal konservatyviųjų 
jėgų realus atėjimas į valdžią 
Rusijoje bent šiek t iek apramins 
Lietuvos politinių jėgų ta r 
pusavio r ie tenas . J u k ne veltui 
sakoma, kad lietuviai prablaivė-
ja, kai Rusijoje ar Lenkijoje pra
deda žvangėti ginklai ir ieško
mos aukos. Esant tokiai situaci
ja i , sunku tikėtis, kad sulauks 
a t sako Lietuvos Respublikos 
prezidento A. Brazausko laiškas 
Rusijos prezidentui dėl ben
dradarbiavimo problemų t a rp 
Lietuvos ir Rusijos. Rusijos 
par lamento gelmėse užstrigo 
sutart is t a rp Lietuvos ir Rusijos 
dėl palankiausio prekybos sta
tuso . Lietuvai, ypač jos versli
n inkams ir pramonininkams, 
tai labai nepalanku. Bet iš kitos 
pusės, juo greičiau atlaikysim 
pačius nepalankiausius Rusijos 
išbandymus, tuo geriau bus 
m u m s pat iems. Deja, vėl t enka 
konstatuoti, kad mūsų užsienio 
politika ir toliau išlieka pasyvi 

į Rusuos p.tžvilgiu, ypač toje srity
je, kurią labai pabrėžė LDDP 
prieš rinkimus — ekonomikoje. 
Juk net buvo žadama ekonomi-
zuoti užsienio politiką. N ė r a 
prekybinių ekonominių savybių 
Urale, Sibire, Tolimuosiuose 
Rytuose, Karaliaučiuje. Ir ne
aišku, kada jos bus. 

Mūsų premjeras, a p k n k ę s 
Kauną, patraukė i Kuveitą Be 
jokios abejonės, ekonominiu at
žvilgiu tai labai svarbus vizitas, 

-, nes Kuwcitas yra viena turtin
giausių pasaulio valstybių. O 

mums šiandien labai reikalinga 
investicijos. Jei j ų pavyktų 
parsivežti iš Kuvveito, bū tų 
labai reikšminga. I r kaip nepri
siminus, jog tuoj o Kuvveito 
išlaisvinimo iš Irako okupacijos, 
grupė gydytojų iš Lietuvos iš
važiavo į Kuweitą sute ikt i 
medicininės pagalbos nukentė
jusiems vietos gyventojams. 
Galbūt maža Lietuvos pagalba 
tada , grįžta finansine parama 
šiandien. 

Lietuva sulaukė dviejų labai 
aukš tų dvasininkijos atstovų — 
Kelno arkivyskupo, kardinolo J. 
Meisnerio ir anglikonų bažny
čios vyriausio dvasininko, Can-
terbury vyskupo. Vyskupų kon
ferencijos pirmininkas, Vilniaus 
arkivyskupas A. J. Bačkis lan
kėsi pas mūsų policijos elitą. 
Tokie dvasininkijos susitikimai 
t iek su policija, tiek su krašto 
apsaugos adovais yra labai 
svarbūs. Norėtųsi, kad tokie 
susitikimai su šių tarnybų dar
buotojais būtų ne tik pačio 
aukščiausio lygio. 

Prezidentas A. Brazauskas 
priėmė žydų turto grąžinimo 
komisijos pirmininką M. Kapla-
ną. Kol kas jį domina tik žydų 
religinės bendruomenės tur to 
grąžinimas. Duok Dieve. įžval
gumo ir stiprybės t ų klausimų 
sprendime mūsų valdžios atsto
vams. Labai tikėtina, kad po 
t u r t o grąžinimo žydų religinei 
bendruomenei bus pareikalauta 
viso žydų tur to grąžinimo žydų 
bendruomenei. Ir tuomet turė
tumėm stipria grupinę nuosavy
be, už kurios stovėtų keli ga
lingieji. Juo labiau, kad ne iš 
vieno mūsų banrininko. versli
ninko ar valdžios atstovo girdė-
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Nuotr. J. Tamulaičio 

jau, kad žydus Lietuvoje ypač 
domina bankai ir masinės infor
macijos priemonės. O kas valdo 
šalyje protus ir pinigus, t a s 
valdo viską. 

Įvykęs krikščionių demokratų 
partijos tarybos posėdis parodė, 
kad dešinėje, antikomunistinėje 
pusėje, vyksta tolesnis politinių 
jėgų gryninimosi procesas. Kri
kščionių demokratų pareikštas 
ketinimas dalyvauti savivaldy
bių rinkimuose rodo, kad vargu 
ar galima rimta bei geranoriška 
koalicija tarp krikdemų ir kon
servatorių, nes jie tampa tarpu
savio konkurentais ir atiminės 
balsus vieni iš kitų. Iš kitos 
pusės, atrodo, nei vieni, nei kiti 
nenusiteikę būti raketomis — 
nešėjomis smulkesnėms parti
joms — demokratams, nepri-
klausomybininkams. tautinin
kams. Tam tikroje tuštumoje 
lieka artimesni krikdemų są
jungininkai rinkimuose į Seimą 
— politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. Norėčiau teigti , kad 
dabartinėje dešinėje anksčiau 
susiformuos visiškai savaran
kiškos politinės partijos, tuo 
tarpu kaires ir centro tas laukia 
dar ateityje. 

Labiausiai praeitą savaitę 
Lietuvą nustebino mūsų Vy
riausybė, nus ta tydama įsta
tymo ..Dėl brangų turtą įsigyju-
sių a r įsigysiančių Lietuvos Res

publikos piliečiu pajamų dek
laravimo" įgyvendinimo tvar
ką. Pamenu , kaip buvo kriti
kuojamas buvęs premjeras G. 
Vagnorius, kad jo vadovaujama 
vyriausybė priimdavo nutari
mus, kur ie turėjo atgalinį vei
kimą. Ir jie daugių daugiausia 
būdavo 1-2 mėnesių trukmės. 
Dabar A. Sleževičiaus vyriausy
bė sumušė visus rekordus — pri
imtas nu ta r imas turi net ketve
rių metų atgalin} veikimą, o, be 
to, pažeidžiantis mūsų Konsti
tucinio teismo priimtą sprendi
mą, jog teisinio akto galia nu
kreipta į ateitį . Iš kitos pusės, 
juk ne tur i didesnes reikšmės to 
turto deklaravimo ribos brėži
mas—juk neatimsi už visai tei
sėtai įs igytus pinigus namų, 
mašinų, žemės. Pagaliau, ką pa
darysi žmogui, jeigu, tarkim, 
deklaruos, jog iki 1990 m. kovo 
11 d. užsidirbo ir susitaupė 
vieną milijoną dolerių ar prie 
namų krepšelyje raclo pusę mili
jono Vokietijos markių? Turim 
konstatuoti — kas jau įvyko, tas 
įvyko. O iš esmes tokį visų 
žmonių pajamų deklaravimo 
įstatymą turėjo priimti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Tary
ba tuoj po 1990 m. kovo 11d. 
Dabar j a u t raukinys nuvažia 
vęs. Vienintel iu šio įstatymo 
tikslu šiandienai :urėtų būti nau
jai a ts i randančių piniguočių ir 

Making a big world 

What d'fference does it make that Lufthansa flies 
to more international destmations than any other 
smgle airline9 O that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the vvorld9 The pomt is that over the 
years every expenence with every traveler from 
every corner of the worid has helped us 
understand you We ve come to know cultures 
and customs from around the globė Ali the better 
to heip you feei at home everyvvhere. on the 
ground. and m the air Even m many cities we 
don t fly to. you H find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Expenence thats workjwide 
and worldwtse lt s a difference thats helped us 
make fnends with a vvorid M of travelers. 
And that can make this big vvortd feel very 
smaii mdeed 
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jų pajamų įgijimo te isėtumo iš
aiškinimas. Pat ies į s ta tymo 
realus poveikis bus pas teb imas 
tik po daugelio metų. Dabar 
svarbu jį sąžiningai realizuoti . 
Be to, drįstu prognozuoti, jog ne 
vienas žmogus parašys, kad tu r i 
nemažą pinigų maišą, jo net 
neturėdamas. Tiesiog apsidraus 
ateičiai . Š ta i čia i r i škyla 
nekilnojamojo tur to mokesčio 
būtinybė. Juk valstybė nelabai 
laimės iš to, kad jos žmonės 
laikys, prikaupę įvairiais būdais 
pinigų, tuo ta rpu nekilnojamas 
tur tas yra realus tų sukauptų 
pinigų roalizavimo būdas. Bet 
vėlgi, va l s tybė t u r i t u r ė t i 
efektyvią sankcijų sistemą prieš 
įstatymo pažeidėjus. 

Lietuva sparčiais tempais ko
pia į demokratijos viršūnes — 
teisme liudijo premjeras ir du 
ministrai.R. Visokavičiaus ban
kinė byla artėja prie galo ir, 
matyt, bus konstatuota, kad 
buvęs Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas yra nekaltas. Savo 
eilės laukia ,,ginklų — statybų" 
byla. Labai įdomu būtų nuspėti, 
kiek buvusių Lietuvos premjerų 
ir ministrų liudys teisme. O gal 
į pasaulinę teisinę praktiką Lie
tuva įdiegs naują principą — 
liudys in corpore visas ministrų 
kabinetas. Gal trečiasis, gal ke
tvirtasis, gal penktasis , o gal 
šeštasis? 

I L I K T I O I . 
tVCMMAJ - PATAISYMAI 

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

312-77S-S313 
KLAUOUU* putsmms 

36 m. moteris I i Uetuvoe ieško dar
bo Chicagojo ar apylinkėse. Gali slau
gyti arba globoti senelius 5 ar 6 d. į 
sav. ir gyventi kartu. Skambinti: Vidai 
6apkavtelenal, 1-708-424-2490. 
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f312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dackys 
Ta i . 585-6624 
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TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas K u č y s 

Inž. Petro. adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės [vykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas. Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų. 

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis. 

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama ..Drau
go " administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol., j visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL 50529 

H E L L I N ICE 
O n u t ė Garbšt ienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Uthuanians were load-
ed m cattle cars and dispatched to 
the wastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residents add $ , .14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63 rd St., Chicago, II 
60629-5589. 
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RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. SaNk-

Vogulov 103 psl. 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONES. Kun. K. Barauskas. 221 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Sud. P. Gaučys. 

480 psl. 
AUKSO KIRVIS, rinktines pasakos. J. švaistas. 176 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 197 psl. 

Užsakant knygas pastų, Illinois gyventojai 
prideda sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $2.75 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 
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LAIŠKAI 
ENTUZIASTINGAI 

DALYVAUKIME JAV LBT 
RINKIMUOSE! 

Esame JAV LB XIV Tarybos 
rinkimų išvakarėse. Jau ketu
rioliktąjį kartą Amerikos lietu
viai rinks demokratiniu, slaptu 
ir visuotiniu balsavimu 
atstovus į Aukščiausiąją šios 
šalies lietuvijos gyvybinių 
reikalų tvarkytoją — LBT. Ji 
nusmaigstys bendruomenių 
veiklos gaires ateinančiam tri
mečiui ir išrinks Krašto valdy
bos pirmininką vadovauti bend
ruomeninei darbuotei, o taip pat 
Garbės teismą bei Kontrolės 
komisiją. 

Rinkimams besiruošiant, at
rodo, visur buvo rūpestingai 
pasižvalgyta, beieškant tinka
mų ir vertų šitokiai veiklai žmo
nių. Galima pasidžiaugti, jog 
visose rinkiminėse apygardose 
šiemet kandidatuoja kur kas 
daugiau už nustatytą atstovų 
skaičių. Visi jie sutiko kandi
datuoti ne dėl materialinio at
pildo, nes LBT nario — idealis
to darbas. Tai meilės savo tau
tai deklaracija. Tai ištikimybė 
Lietuvių Chartos žodžiams: 
„Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 
Tautos gyvybę lietuvis per
duoda ateities kartoms, kad 
amžinai gyventumėm". Iš čia ir 
sruvena tautinė veikla, kuriai 
gaires aptaria LBT. 

Keturių dešimtmečių LBT 
rinkimų patirtis rodo, jog tada, 
kai LB apylinkėse buvo parody
tas didesnis dėmesys rinki
mams, kai LB apylinkių val
dybos bei jų rinkiminės komi
sijos skatinančiai aktyviau 
veikė, ragino savo tėvynainius 
gausiau dalyvauti rinkimuose, 
JAV LBT balsavimo suvestinė 
prašokdavo 10,000 balsuotojų. 
Oi, būtų tiesiog žavu, jei šieme
tinių r inkimų duomenys 
pasiektų nors 10,000! Taigi, ger
biamieji LB apylinkių darbuo
tojai, pasistenkime pasirodyti 
balsavimų rezultatais ne vien 
sau, bet ir svetimiesiems, kad 
Amerikos lietuvija nenyksta, 
kad ji yra pavyzdingai susior
ganizavusi savąją LB. O tai 
galima įvykdyti, jei gyviau pa
judėsime, paskatai įjungsime 
telefonus, paskleisime ragi
nančius balsuoti lapelius... 

Balys Raugas 
Delran, N J 

UŽSIENIO LIETUVIAI, 
O NE IŠEIVIAI 

Mūsų spaudoje yra labai pa
plitęs žodžių „išeiviai" arba 
„išeivija" vartojimas. Manau, 
kad šie žodžiai yra netinkami ir 
nevartotini, kuomet turimi min
tyje visi užsienio lietuviai, nes 
išeiviai tesudaro tik mažą 
užsienio lietuvių dalį. Išeiviai 
yra emigrantai, kurie savano
riškai išvyko iš Lietuvos gy
venti kitur. 

Nemažą užsienio lietuvių dalį 
sudaro išvietintieji asmenys 
(displaced persons). Tai žmonės, 
kurie buvo išblokšti iš savo 
tėvynės karo audrų ir bolševikų 
siaubo. Jeigu jie iš Lietuvos ir 
pasitraukė, tai tik laikinai, nes 
jie tikėjo Atlanto Chartos paža
dais, kad, pasibaigus karui, vi
sos tautos bus laisvos, tarp jų ir 
Lietuva. Daugelis jų atvyko į 
JAV, Kanadą, Australiją. Jie 
labai troško grįžti į tėvynę 
Lietuvą, bet negalėjo dėl žiau
rios okupacijos. Ar jie išeiviai? 
O kaip su jų vaikais, gimusiais 
užsienyje? Jie tai tikrai neiš-
eiviai. 

Tremtiniai tai kita svarbi už
sienio lietuvių dalis. Jų dau
gumą sudaro bolševikų ištremti 
lietuviai į Sibirą. Juos vadinti 
išeiviais yra ne tik nesąmonė, 
bet ir didelis įžeidimas. Nema
žai tremtinių buvo ir išvie-
tintųjų lietuvių (DP) tarpe. Tai 
žmonės, nacių išvežti į Vokie-

Karaliaus Mindaugo lit. mokyklos mokyt. Violė Gintvainytė su mokinėm 
K. Loskarn ir D. Howes. Mokykla veikia Baltimorėje. 

tiją, į kaceto stovyklas ir į 
fabrikus. Nei jie, nei jų vaikai 
nebuvo ir nėra išeiviai. 

Taigi, žodžiai „išeiviai" arba 
„išeivija" yra netinkami visiem 
užsienio lietuviams pavadinti. 
Vartokime žodžius „užsienio lie
tuviai", nes jie tinka ir tremti
niams, ir išvietintiems, ir išei
viams, ir jų vaikams, ir vaikai
čiams. Atrodo, kad gera pradžia 
jau padaryta „Draugo" redakto
rės Danutės Bindokienės. Ji 
savo vedamuose vartoja pavadi
nimą „užsienio l ietuviai". 
Pasekime jos pavyzdžiu. 

Vytautas Jonai t is 
Grand Rapids, MI 

ARGI MES IŠEIVIAI? 

Sovietų sąjungai okupuojant 
Lietuvą, jausdami mirties ar Si
biro tremties pavojų, daug lie
tuvių pabėgo į Vakarus. Kitais 
žodžiais tariant, juos iš savojo 
krašto išvijo sovietinio okupan
to grėsmė. Vakaruose iš pradžių 
jie bandė vadintis tremtiniais — 
tuo vardu steigė pirmąsias lietu
vių pabėgėlių organizacijas, taip 
save vadino ir spaudoje. 

Lietuvos okupantas ir jo ko
manduojama lietuviškoji spau
da 50 metų svaidė į išvytuosius 
lietuvius liaudies priešų, išda
vikų, parsidavėlių, tau tos 
išgamų, jos atplaišų epitetus. 
Atsikūrus vėl nepriklausomai 
Lietuvai, gailestingesnio likimo 
mūsų broliai, stoję atsisteigu-
sios valstybės priešakin, nepa
grįstai mus apšaukė išeiviais. 
Tas vardas ir mums patiko: juo 
puikuojamės savo knygose, laik
raščiuose. 

Išeiviai, arba emigrantai, yra 
žmonės, kurie dėl įvairių prie
žasčių savo noru iš įprastinės 
kultūros krašto persikelia kur 
nors kitur gyventi. Tačiau mes 
stokojame pagrindinių išeivys-
tės bruožų - savanoriško pasi
traukimo iš savojo krašto ir 
išankstinio apsisprendimo sve
tur nuolat apsigyventi (buvome 
pasiryžę grįžti, kai tik liausis so
vietinio Lietuvos okupanto grės
mė). Mus juk išvijo okupantas, 
o kelią sugrįžti dabar užkirto 
mūsų kraujo broliai lietuviai, 
stoję atsikūrusios Lietuvos val
džios priešakin. 

Bronius Nemickas 
Maspeth, NY 

GAILA, KAD PASIBAIGĖ 

Su nekantrumu laukdavau 
kasdieninio „Draugo" ir Jurgio 
Jankaus atkarpos, vis klaus
damas: kaip ten buvo toliau. 
Nors esu kiek nusivylęs pabai
ga — galėjo autorius Skirpstū-
nui konkretesnį likimą sukur
ti. Dabar taip ir neaišku, kur 
žmogus dingo. Mes buvome su 
juo susigyvenę, jį pamėgę ir dėl 
to gailimės, jeigu jis šiaip sau 
paliktas klajoti lyg „amžinas 
žydas". Dėkui J. Jankui už įdo
mią apysaką. Lauksime dau
giau! 

Rimantas Pundžia 
Brooklyn, NY 

KODĖL VALDŽIA 
NEATSIKERTA? 

Raudonoji armija į mūsų Lie
tuvą sugarmėjo per dvi paras. 
Nereikėjo statyti nei kari
ninkams namų, nei kareivinių. 
O kai reikėjo išeiti, reikalavo 
net 5 metų išsikraustymui, rei
kalavo pastatyti Rusijoje ka
riuomenei butus. Be to, dar 
reikalauja, kad pasilikusiems 
kariškiams ir okupanto atvež
tiems rusams į Lietuvą būtų 
mokamos pensijos. 

Kodėl mūsų vyriausybė neat
sikerta: o kas moka pensijas 
išvežtiems į Sibirą lietuviams, 
kas jiems statė namus? 

{ lietuvių vyriausybės rei
kalavimą, kad Rusijos valdžia 
apmokėtų Lietuvai padarytus 
nuostolius, atvažiavęs iš Rusijos 
aukštas pareigūnas pareiškė: 
„Nežinia, kas kam skolingas. 
Mes Lietuvoje išvedėm gerus 
kelius, pristatėm daug didelių 
pastatų, daug gera padarėm..." 

Kodėl Lietuvos valdžia neatsi
kerta: ką statėte ir darėte, tai sau, 
nes nemanėte, kad reikės iš Lie
tuvos išsikraustyti. Mes jūsų ne
prašėme. 

Taip pat ir Lietuvos lenkai ke
lia triukšmą, kad jie skriau
džiami. Lenkijos valdžia Lie
tuvos vyriausybei protestuoja, 
reikalauja savo piliečiams lygių 
teisių, nors jie tas teises jau turi. 

Kodėl lenkams niekas nepri
mena: o kokias teises turėjo lie

tuviai, kai Vilnių buvo okupavę 
lenkai? Jie neturėjo teisės nei 
pasiskųsti, nei apsiginti, nors 
gyveno savo žemėje. Lenkai juk 
gyvena Lietuvos žemėje... 

Atrodo, kad mūsų vyriausybė 
visų bijo h* visiems pataikauja. 
Bailiai lenda po stalu. 

A. Pa ikon i s 
Downers Grove, IL 

KAS ATSAKYS KLAUSIMUS? 

„Draugo" balandžio 7 d. laido
je cituojamas dr. Sauliaus Sužie
dėlio laiškas, spausdintas ,,Wa 
shington Post" dienraštyje. Tai 
yra tas pats istorikas, su kuriuo 
JAV Lietuvių bendruomenė bu
vo pasirašiusi sutartį dėl knygos 
paruošimo apie Lietuvos žydų li
kimą H pasaulinio karo metu. 

Jei gerai prisimenu, projektui 
buvo paskirta nemaža dolerių 
suma. Kyla keletas klausimų: 
kas atsitiko su ta sutartimi? Ar 
buvo išmokėti pinigai? Ar kny
ga buvo paruošta? Jei paruošta, 
kodėl nebuvo išspausdinta. Jei 
nebuvo paruošta, kas atsitiko su 
pinigais, kokia šio reikalo pa
dėtis dabar? 

Romualdas Kr iauč iūnas 
Lansing, MI 

AR LIETUVOJE DAUGIAU 
NUSIKALTĖLIU? 

Šiemet liepos 23 d. bus 61 me
tai, kaip esu kunigas. Jau be
veik 62 metai gyvenu JAV-se. 
Prieš tai 18 metų praleidau 
Italijoje ir vienerius metus 
Vokietijoje. Iš Lietuvos išvykau 
1944 m. liepos 31 d., išgyvenęs 
vienerius metus Sovietinių ko
munistų ir trejus metus Vokie
tijos nacių okupacijoje Kauno 
Kunigų seminarijos Dvasios 
tėvo ir Vyt. Didž. un-teto Teol. 
Fil. fakulteto adjunkto parei
gose. 45 metus nebuvęs Lietuvo
je, nuo 1989 m. lankiausi joje 7 
kar tus . Lietuvą išvažinėjau 
skersai ir išilgai bent kelis kar
tus. Ir nieko blogo neatsitiko. 
Tiesa, reikėjo būti budriam, kad 
paliktas nesaugomas nuosavas 
daiktas nedingtų. Visą tėvynėje 
buvimo laiką vakarais kasdien 
televizijoje buvo rodoma kiek tą 
dieną buvo užmuštų, kiek 
sunkiai, kiek lengvai sužalotų, 
kiek apiplėštų bei apvogtų. Per 
televiziją ir radiją matei ir gir
dėjai tik kas kur bloga atsitiko, 
bet nė žodžio apie tai, kas kur 
ką gero padarė. Susidaro įspū
dis, kad Lietuvoje blogiau 
gyventi, negu bet kuriame 
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kitame pasaulio kraite. 
Ar tikrai taip ir yra? Mėginau 

palyginti Lietuvą su kitais kraš
tais gyventojų ir nusikaltimų 
skaičiaus atžvilgiu. Lietuvoje 
šiuo metu yra apie 2 milijo
nus gyventojų. Taigi nusikal
tėlių joje yra tik maždaug 
0.02%. Kaip yra su kitais 
kraštais? Koks nušimtis juo
se gyvenančių yra didesni ar 
mažesni nusikaltėliai? Pasirodo, 
kad tas nuošimtis visur yra 
didesnis — du, tris, o kartais net 
dar daugiau kartų. Išvada: 
Lietuvoje gyventi yra sau-
giau,negu bet kuriame kitame 
civilizuoto pasaulio krašte. 
Kitaip yra kai kuriuose, 
neseniai priėmusiuose krikščio
nybę, misijų kraštuose. 

Ten niekas nebijo vaikščioti 
vienas dieną ar naktį. Viename 
tokių kraštų Fiji salose teko 

man pačiam buvoti 1960 me
tais, grįžtant iš Australijos. 
Prieš šimtą metų ten dar 
gyveno žmogėdros, o dabar be
veik 100% krikščionys, kurie 
tikrai gyvena tuo, ką tiki kiek
viename savo gyvenimo 
žingsnyje. 
Prel. dr . Vytautas Balčiūnas 

Chicago, IL 

LAIVAS - ŠALDYTUVAS 
„Gintaras" — pirmasis Klai

pėdoje pastatytas verslininkų 
laivas. Vasario 2 d. jūroje išban-
dytaSjKlaipėdos „Baltijos" laivų 
statykloje sumontuotas naujas 
transporto šaldomas laivas 
„Gintaras". Šį 3,000 tonų talpos 
laivą, galintį pergabenti 850 to
nų šaldytų maisto produktų, 
klaipėdiečiai pastatė Kauno 
koncerno EBSW užsakymu. 

Mirus 

A.tA. 
Vet. Dr. ANTANUI MILAKNIUI 

reiškiame gilią užuojautą žmonai, dukrai VITAI 
MARKEVIČIENEI ir žentui ALBINUI bei anūkams 
ZINAI ir MARIUI. 

Gražina Herzog 
Laimutė ir Algirdas Stepaičiai 

A.tA. 
ALBERTUI MATEIKAI 

LŠSI Dr. Vinco Kudirkos kuopos VVbrcesteryje įstei
gėjui Floridoje mirus, dalinamės skausmu su LŠSI 
Romo Kalantos kuopos broliais, sesėmis ir draugais 
bei giminėms Lietuvoje, kar tu liūdime. 

LŠSI Dr. Vinco Kudirkos kuopa 
Worcester, MA 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnaut i jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių jstagą Lemont , IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti pa togumui šeimų, kur ios išsikėlė 
į pietinius ir vakarinius pr iemiesčius . 

Mes taip pat galime pasidžiaugt i , kad pr ik lausome „ T h e Sub-
urban Family Funeral H o m e " , Cicero, IL. Ši, pagyr imus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi d a u g vietos automobi l iams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakar in ius priemiesčiu.--. 

Taigi, šios yra mūsų nuoš i rdž ios pas tangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai l iūdesio va landose . 

Visos Šeimos, kurioms mes pa t a rnavome Cicero ir Bervvyn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreipt is į Petkus-Butkus 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER AVE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST. 
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 VV. 35 ST. 
CICERO. IL 60650 
708-652-1003 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 

A.tA. 
ANNA PETO 

Karčauskaitė 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. balandžio 15 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 80 

metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Joseph A., duktė Christine Kaimi, 

žentas Leonard, anūkai: Mark, Sylvia-Anne, Christine C; 
sesuo Antoinette Jenkins bei kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Joseph L. 
Priklausė St. Therese Society Brighton Park, Darius-

Girėnas Auxilliary Post #271. 
Velionė pašarvota antradienį, balandžio 19 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai, sesuo ir loti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Mirus 
A.tA. 

VYTAUTUI REMEIKIUI 
reiškiam gilią užuojautą jo mylimai žmonai p. ONAI, 
dukroms NIJOLEI ir VIKTORIJAI, sūnui prof. dr. 
TOMUI, jų šeimoms ir visiems giminėms. 

Marija Kuprienė 
Jonas Kuprys 
Saulius su Roma Kupriai 

A.tA. 
VYTAUTUI REMEIKIUI 

iškeliavus j Amžinybę, jo sūnui TOMUI ir marčiai NI
JOLEI, mūsų grupės šokėjams, žmonai ONAI, 
dukterims NIJOLEI, VIKTORIJAI ir visiems gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Veteranų tautinių šokių vienetas 
„Lėtūnas" 

Visados nelengvoje atsiskyrimo valandoje, Motinai 

A.tA. 
ANELEI SKEIVIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, užjaučiame mūsų mielą sese 
JANINĄ KIRVAITIENE ir kitus artimuosius. 

Korp. Giedra 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
ADELEI SKEIVIENEI 

mirus, jos vyrui JUOZUI ir dukrai JOANAI su teima 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dzūkų Draugįja 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LB Lemont, IL, apy l inkės 
naujoji i š r inkta valdyba balan
džio 9 d. posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: Gediminas Kazėnas , 
pirmininkas,- Stasys Džiugas, 
sekretorius. Aleksas Kara l iū
n a s , i žd in inkas . V icep i rmi 
ninkai : Liudas Ki rkus , Alė 
Lelienė. Zenonas Mereckis. Eg
lė Novak, Vladas Stropus ir Jo
nas Vaznelis. Revizijos komisiją 
sudaro — Dalia Dundzi l ienė. 
Kęstutis Sušinskas ir L iudas 
Slėnys. 

Daiva Šidiškytė 115 m.», t i k 
atvykusi su mama Vi ta kovo 
mėn. pradžioje į Čikagą, buvo 
paguldyta į Shr iners l igoninę. 
Daivai padaryta da l inė k lubo 
perstatymo operacija, d ienas 
praleidžia fizioterapijoje. Nela
bai aišku, kada Daiva grįš į 
Seklyčią, o apie grįžimą į K a u n a 
dar net ir neka lbama. Daivą ir 
Vitą globoja „Lietuvos Vaikų 
viltis*'. 

Stefani ja i r J u s t i n a s Š id
l a u s k a i , ka ip praneša Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos biule
ten is (sekm.. balandžio 17 d.1, 
praėjusį sekmadienį šventė savo 
vedybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų. Tai neeilinis įvykis 
žmogaus gyvenime, todėl mielai 
jungiamės, sveikindami jubilia
tus . 

Č i k a g o s skautininkių drau
g o v ė , vert indama „Draugo'" in
formaciją apie skautišką veiklą, 
y p a č savai t inį „Skautybės ke
l i o " puslapį, per d r aug in inke s. 
Aldoną Palukai t ienę įteikė 125 
dol. auką . .Draugui" pa remt i . 
Sesėms skau t in inkėms dėko
j a m e ir l inkime sėkmingos 
veiklos. 

Vita Kazlauskaitė i r D a v i d 
M u k l e w i c z , gyv. Lemont , IL. 
kovo 28 d. susi laukė pirmgimio 
s ū n a u s — J u s t i n o Dovydo. 
Džiaugiasi, seneliais tapę, Vi tas 
ir Regina Kazlauskai bei Joseph 
ir Lucille Muklewicz. 

Š v č . M. Marijos Neka l to 
P r a s i d ė j i m o parapi jos baž
nyčioje balandžio 30 d., šeš
tadienį , 5:45 vai. po pietų, bus 
aukojamos Mišios už Lietuvą. 
J ų metu r inkl iava sk i r i ama 
Lietuvos paramai . 

D r . Linas S i d r y s pas idal ins 
savo patyr imais ir įspūdžiais 
apie medicinos padėtį Lietuvoje 
penktadienį , balandžio 29 d.. 
7:30 v.v.. Mabenka r e s to rane . 
Fi l is terių Skautų s-gos Čikagos 
s k y r i a u s ruošiamoje vaka ronė 
je-vakarienėje. Visi filisteriai ir 
jų svečiai apie dalyvavimą pra
šomi iš anksto praneš t i fil. 
Jo landa i Kerelienei. 

NUAIDĖJO ŠVČ. M. MARIJOS 
GIMIMO PARAPIJOS CHORO 

BALSAI 

Du modeliai lietuviškų Montessori mokyklėlių ruoštoje madų parodoje kovo 
13 d. (iš kairės): Andrius Markulis ir Andrius Aukštuolis. 

Nuotr. B . Skvirb io 

x Operos sol istų ir c h o r o 
koncertas, tik vieną kartą, b u s 
šj sekmadienį, balandžio 24 d., 
3 vai. p . p . J a u n i m o centro 
salėje. Kviečiame visus daly
vaut i neeilinio pobūdžio kon
certe. Bilietai iš anks to gau
nami Vaznelių prekyboje, o 
koncerto dieną prie įėjimo į sa lę 
nuo 1:30 vai. p.p. 

(sk> 
x Pinigai doleriais p a s i e k s 

jūsų gimines greičiausiai , je i 
siųsite juos per Baltia Express . 
Teiraukitės dėl naujų sumažin
tų kainų pinigų p r i s t a tymui 
nemokamu tel. 1-800-SPAR-
N A I (1-800-772-7624) a r b a 
siųskite pinigus adresu 3782 W. 
79 St.. Chicago, n 60652. 

(sk) 
x Jei jū s ar jūsų miręs vy

ras/žmona anksč iau d i rbote 
Vokietijoje nemažiau 18 mėn. . 
o vėliau dirbote JAV-bėse, j ū s 
galite gauti antrą pensiją iš 
Vokiet i jos . K r e i p t i s : t a s t a 
Agency of USA, P.O. Box 346, 
St. Claire Shores , MI, 4 8 0 8 0 -
0346, tel. 810-773-7529. Ka lba 
me angliškai ir vokiškai. 

rsk) 

Po koncerto Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Verbų sekmadienį. Iš kairės: Vaclovas Momkus, 
Genovaitė Mažeikienė, muz. Antanas Linas. Virgilijus Noreika, Margarita Momkienė ir parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 

PANEVĖŽIEČIAI PASIVAIKŠČIOJO 
PO PANEVĖŽĮ 

P e d a g o g i n i o l i tuanis t ikos 
inst i tuto abso lventų v a k a r a s 
— diplomų į te ik imas , meninė 
p rograma, vakar ienė ir šokiai 
gegužės 14 d.. 7 v.v., vyks 
J a u n i m o centro didž. salėje. 
K v i e č i a m i visi a b s o l v e n t ų 
šeimų nariai, draugai, o taip pat 
b u v ę absolventai , s tuden ta i , 
lektor ia i ir l ie tuvišku švietimu 
sus i rūp inus i visuomenė. Įver
t i n k i m e jaunimo p a s t a n g a s ir 
k a r t u su ja is pasidžiaukime jų 
pasiekimais. Informacijai skam
b i n k i t e te l . 847-1693. a rba 
434-4545. 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
va i t ę . Skub ius s iunt in ius siun
č i ame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami do ler ia i s . TRANS
P A K , 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bi l ie tus ke
l i o n ė m s į Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraš tus geriausiomis kai
n o m i s . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , Trave lCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk> 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyt:: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Pavasar in is Panevėžiečių klu
bo na r ių susirinkimas įvyko 
balandžio 10 d., sekmadienį. 
J a u n i m o centre. Susirinkimą 
pradėjo ir pravedė pirm. Petras 
Beinarauskas, sekretoriavo Pra
nė Masi l ionienė. Nuo praėjusio 
susir inkimo mirė trys klubo na
riai: Mar ius Kiela, Stasys Ne-
niškis ir Juli ja Valdienė. Ne
seniai Lemonte buvo suruošta 
panevėžiečių partizanų nuo
t r a u k ų p a r o d a . Daugiausia 
panevėžiečiai partizanai veikė 
Žaliosios girioje. Labai daug jų 
žuvo. Mirusieji klubo nariai ir 
žuvę panevėžiečiai partizanai 
buvo p a g e r b t i susikaupimo 
minute . 

Praė jus io susirinkimo proto
kolą perska i tė sekr. Pr. Masi
lionienė. Protokolas priimtas be 
pata isymų. 

Juozas Masilionis skaitė pa
skaitą ..Pasivaikščiojimas po 
Panevėžį*'. J i s vaizdavo, kad 
sus i r inkimo dalyviai yra turis
tai, a t v y k ę į Panevėžį, o jis yra 
ju vadovas , aprodinėjąs miesto 
žymesniąsias vietas ir pasakojąs 
tų vie tų istoriją. ..Pasivaikščio
jimą'* pradėjo nuo Senamiesčio, 
kur 1503 m. didysis Lietuvos 
kuniga ikš t i s Aleksandras savo 
rašte Ramygalos klebonui pa
vedė pastatyt i bažnyčią ir pirmą 
k a r t ą p a m i n ė j o Panevėžio 
vardą. Čia bažnyčios buvo pa
statytos 1507 ir 1629 m. Trečią 
kar tą bažnyčia buvo pastatyta 
1781 m. arčiau naujojo Pane-

P. J . Rulis iš Juno Beach, FL. 
kur is nepamirš ta ir Beverly 
Shores, IN. su prenumeratos 
mokesčiu ki t iems metams, kar
tu a t s i u n t ė ir 110 dol. paramą 
„Draugo"" išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką. 

x Pala imintojo Jurgio Ma
tulaič io Misija Lemonte ir jos 
kapelionas, A. Paliokas, SJ nuo
širdžiai dėkoja dr. Leonui ir 
Irenai Kriauče l iūnams už 
religinio atsinaujinimo per At
velykį suorganizavimą ir visas 
išlaidas padengusiems. 

(sk) 

x Melrose Park, IL LB apy
l inkės XIV Tarybos rinkimai 
įvyksta š.m. balandžio 30 d., 
šeš tadienį Eagles Hali, 147 
Broadway, Melrose Pk. Laikas: 
9 v.r. - 2 v. p.p. 

(sk) 
x A.a. rašytojo Balio Gra

žul io pa la ika i bus laidojami 
balandžio 23 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kaz imiero lietuvių kapinėse. 
Šei m a kviečia draugus, gimines 
ir p a ž į s t a m u s laidotuvėse daly
vaut i . 

(sk) 

x N e s p ė j ę užsisakyti vietų 
i P a v a s a r i o pokylį , ruošiamą 
balandžio 23 d., 6:30 v.v., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, 
nenuogąstaukit? — būsite sve
tingai priimti ir patogiai suso
dinti. Tik paskambinkit Laimai 
Glavinskienei - 708-323-6302 
arba PLC tel. 708-257-8787. Ma
loniai kviečiame! 

vėžio, toje pačioje vietoje, kur 
1884 m. buvo pastatyta dabar 
tebestovinti Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Metamas žvilgsnis į 
senąsias kapines, įsteigtas 1790 
m., į beveik priešą;-; esančią 
ligoninę, dabar laba; padidėju
sią. Iš čia einama į naująjį Pane
vėžį, kuris pradėjo kurtis 1519 
m. kairėje Nevėžio pusėje. 
Perėjus tiltą, pasuku.- į dešinę. 
Elektros g., pasigėrima sutvar
kytos Nevėžio vagos vaizdu. Sto
vint prie dabar t in iu teatro 
rūmų prie buv. Turgaus aikštės, 
papasakojama naujojo Pane
vėžio istorija. Nueinama prie 
1722 m. pijorams duotos, žemės, 
kur ilgainiui buvo pastatyta 
Švč. Trejybės bažnyčia (jai at
naujinti Panevėžiečiu klubas 
prieš keletą metų paaukojo 500 
dol.). Apžiūrima katedra. Sodų 
g. praeinama pro buv. vyskupo 
rūmus, pro buv. mokytojų semi
nariją, e i n a m a Respublikos 
(buv. Bajorui g., pro Masiulio 
knygyną, pro bu\ berniukų 
gimnaziją (dabar i. Balčikonio 
gimn., kodėl ne Lindės Dobilo?). 
pro miesto sodą. Montvilo 
fabriką, vis papasakojant visų 
p r a e i n a m ų v ie tų is tor i jas . 
Pasiekus geležinkelio stotį. 
..pasivaikščiojimas" baigiamas. 

Pirm. P. Beinarauskas, dėko 
damas J . Masilioniui už pa
skaitą, priminė, kad jis yra su
redagavęs „Panevėžio" mono
grafiją, yra klubo garbės narys, 
neseniai atšventęs 80 m. su
kaktį. Ta proga klubo vardu 
Irena Beinarauskienė perjuosė 
sukaktuvininką lietuviškų raš
tų juosta, o susirinkusieji sugie
dojo „Ilgiausių metų". 

Pi rmininkas pranešė, kad 
kun. Rimui Gudeliui, kuris ne
seniai lankėsi Čikagoje klubas 
paaukojo 100 dol. Berčiūnų baž
nyčiai atstatyti. Taip pat klubas 
su 200 dol. įnašu įstojo į „Drau
go" fondą. Klubas nėra tur
tingas, nes nario mokestis ir 
klubo gegužinė — pagrindiniai 
pajamų šaltiniai. Gegužinė bus 

Šaulių namuose gegužės 1 d. 
Pi rm. kvietė visus narius su 
savo draugais dalyvauti. Taip 
pat prašė laimėjimams dovanų. 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kur ias paruošė darbščioji pa
rengimų vadovė I. Beinaraus
kienė, talkinant K. Rožanskui 
ir kt. Čia buvo dar gerą valandą 
pasivaišinta, pabendrauta, šne
kučiuojantis Panevėžio prisimi
nimais ir kitais klausimais. 

P. R. 

ŠVENČIAME, 
PRISIMENAME, SAKOME 

AČIŪ 
1994 metais „Aušros Var tų" 

skaučių tun tas švenčia 45 m. 
veiklos sukaktį. Nors jau buvo 
Australijoje ir Kanadoje įsteig
t o s skautų , -č ių d r a u g o v ė s 
1947-48 m., bet „Aušros Vartai" 
yra pirmasis LSS tun tas gyvuo
jąs nuo 1949 m. liepos 30 d. 

Su nuoširdžia meile prisime
name pirmąją tuntininkę vs. Ni
ną Grigaliūnienę-Norienę, t un 
to globėją a.a. Lietuvos Garbės 
konsule s. Juzę Daužvardienę. 
pirmąsias draugininkes, t un to 
vadoves. 

Per tuos 45 metus „Aušros 
Var tų" tunto gretose Dievą, 
Tėvynę ir Artimą mylėti mokėsi 
bei ruošėsi daugelis Čikagos 
l i e t u v a i č i ų ; v ien t u n t o 
stovyklose jų dalyvavo virš trijų 
tūkstančių. Kiekvienos kartos 
paukštytė, skautė a r vyresnioji 
skau tė prisimena savo tiesio
ginę vadovę-draugininkę, sto
vyklos viršininkę. Mūsų buvo 
daug. Kviečiu buvusias „Aušros 
V a r t ų " t . vadoves a t e i t i , 
prisiminti, pasidžiaugti į tun to 
vakaronę š.m. gegužės 6 d„ 7:30 
v.v., Jaunimo centro kavinėje. 

Sukaktuvių proga skautiškas 
ač iū l i e tuv ių v i s u o m e n e i , 
skautybės idėją supratusia i , 
mūsų brangiems rėmėjams ir 
rėmėjoms be kurių pagalbos 
mūsų stovyklos būtų buvusios 
menkesnės , Kaziuko mugių 
stalai tuštesni. Jaunimo centrui 
Čikagoje ir Pasaulio lietuvių 
centrui Lemonte, kur galėjome 

Vėsus, debesuotas Verbų sek
madienio rytas vėliau pasidavė 
saulės spinduliams ir išsišvietė 
į gražią ankstyvo pavasario 
dieną. Po pietų žmonės rinkosi 
į Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčią, pripildydami šventovę. 
Pagrindinis altorius tuoj pagavo 
akį — įspūdingai papuoštas — 
gražiai pritaikytos violetinių at
spalvių gėlės, o kryžius puikiai 
atspindi savo grožį violetinių 
spalvų fone. Prieš pradedant 
koncertą, klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas lietuvių ir anglų 
kalba sveikino visus susirinku
sius, pakviesdamas visus pra
dėti šios savaitės susikaupimą, 
besiklausant šio koncerto. 

Koncertas prasidėjo jautria 
Dambrausko giesme, „Malda už 
Tėvynę", kurią atliko mišrus 
choras. Po to, „Stabat Mater No. 
1 Introduction", (Rossini) atliko 
solistai Margarita Momkienė, 
Genovaitė Mažeikienė, Virgili
j u s Noreika ir Vaclovas Mom
kus , mišriam chorui jiems pri
tar iant . Vyrų choro balsai ga
lingai susijungė, puikiai giedant 
, ,Jesu Dulcis". Toliau sekė 
Rossini „Stabat Mater, No. 3 
Quis es homo", kurią atliko 
solistės Margarita Momkienė ir 
Genovaitė Mažeikienė. Mišraus 
choro balsai didingai nešė 
Gounod ,,Garbė Viešpačiui" per 
bažnyčią. Svečias solistas Virgi-
lijus Noreika visus sužavėjo, 
giedodamas Bizet „Agnus Dei", 
j a m pritariant mišriam chorui. 

Ričardas Šokas parodė savo 
gabumus, vargonais gražiai 
at l ikdamas Liszt kūrinį, „Ad 
Nos, Ad Salutarem Undam". 
Klausytojus toliau sužavėjo 
Margar i tos Momkienės gie
dojimas Verdi kūrinio, „Ave 
Maria". Dubois kūrinį „Pater, 

Dimitte" atliko solistai Virgili
jus Noreika ir Vaclovas Mom
kus, kartu su mišriu choru. Vir
gilijus Noreika vėl parodė savo 
gražų tenoro balsą, giedodamas 
Stradella „Pieta, Signore". Miš
rus choras, rodos, kad galėjo 
sužavėti ir angelus, puikiai gie
dodamas Verdi „Vergų giesmę", 
o po to Haendel kūrinį, „Aleliu 
ja". Kas gali pamiršti šio kon
certo įspūdingą užbaigimą? 
Abiems solistams, Virgilijui 
Noreikai ir Vaclovui Momkui 
vedant, mišriam chorui pri
tarus, visi klausytojai atsistojo 
ir kartu užbaigė koncertą, gie
dodami „ A m e r i c a t h e 
Beautiful". 

Dirigento pareigas atliko il
gametis choro dirigentas An
tanas Linas, kuris <laug laiko ir 
energijos įdeda į šio choro 
gyvenimą. 

Atsilankius į šį koncertą, 
buvo malonu m a t y t i daug 
pažįstamų ir n e p a ž į s t a m ų 
veidų. Buvo gal ima matyti 
vyresnių ir jaunesnių žmonių. 
Savo atsilankymu visuomenė 
parodė, kad rūpi l ietuviška 
parapija ir kad ji yra mums 
reikalinga. 

Koncertui praėjus, tenka 
padėkoti parapijos klebonui 
kun. Jonui Kuzinskui, kuris 
pradėjo tą gražią tradiciją 
parapijoje ir kuris rūpinosi kon
certo reikalais. Padėka priklau
so choro valdybos pirmininkui 
Vaclovui Momkui už įdėtą 
darbą, besiruošiant koncertui, o 
taip pat visiems sol is tams ir 
chorui, daug darbo įdėjus pasi
ruošiant koncertui. Ačiū choro 
dirigentui Antanui Linui ir 
vargonininkui Ričardui Šokui, 
gražiai ir meniškai atlikusiems 
savo pareigas. MPV 

jaustis kaip namie; ir „Draugo" 
dienraščiui, kurio lapuose vi
sada galėjome išsakyti savo 
džiaugsmus ar rūpesčius. 

Budžiu! 
ps. fil. Renata Borucki 

,,Aušros Vartų" t. tuntininkė 

ALTO METINĖ DARBO 
KONFERENCIJA 

Kiekvienais metais Amerikos 
Lietuvių tarybos Čikagos sky
rius šaukia metinę darbo kon
ferenciją, kurioje valdyba skai
to pranešimus: pirmininkas — 
kas nuveikta metų laikotarpyje, 
iždininkas — finansinę ata
skaitą. Žinoma, tokie prane
šimai yra reikalingi, nes kiek
vienais metais darbo konfe
rencijos skyriaus vadovavimą 
perima kita organizacija, yra 
sudaroma valdyba ir taryba 
vienerių metų kadencijai iš or
ganizacijų pristatytų atstovų. 

Keturios pagrindinės orga
nizacijos: Romos Katalikų 
federacija, Socialdemokratų 
sąjunga, Tautinė sandara ir 
Liet. Tautinė sąjunga siunčia po 
7 atstovus į valdybą ir tarybą. 
Kitos 7 organizacijos siunčia po 
3 atstovus. Šiais metais Romos 
Katalikų federacijai vadovauja 
ir pirmininkauja Antanina 
Repšienė. Darbo konferencija 
šaukiama balandžio 23 d., šeš
tadienį, 3 vai. po pietų Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose, Crystal Room salėje, 
antrame aukšte, 6500 S. Pulas-
ki Road. Po pranešimų ir valdy
bos sudarymo bus diskutuojami 

kiti svarbūs reikalai, kurių yra 
pakankamai. 

Kiekvieną kartą, rašant apie 
Amerikos Lietuvių tarybą, tuo
jau prisimena jos steigėjai: Leo
nardas Šimutis, sr., dr. Pijus 
Grigaitis, Mykolas Vaidyla, An
tanas Olis, Juozas Laučka ir 
kiti, kurie įsteigė šią garbingą 
ir ta ip r e i k a l i n g ą pol i t in į 
veiksnį, kuris ir po 53 metų dar 
tebėra reikalingas ir naudingas. 
Per 50 metų ALTas yra atlikęs 
milžiniškus darbus Lietuvos 
laisvinimo srityje. Jeigu ne 
ALTas, tai ir mūsų daugelio čia 
nebūtų, nes būtumėm ten, gula
gų vergų stovyklose ar kitur. 

Lietuvai 1990 metais atgavus 
nepriklausomybę, jau nereikia 
dėl jos kovoti, bet reikalinga 
visokiais būdais padėti atsiku
riančiai Lietuvai. Dar daug pra
bėgs metų iki mūsų tėvynė at
sikels tikram naujam ir laisvam 
gyvenimui. 

Kaip matyti, po valdybos pra
nešimų klausimuose ir sumany
muose bus diskutuojami labai 
svarbus nauji įvykiai. Todėl 
visa lietuviškoji visuomenė, 
kuriai dar rūpi L ie tuvos 
reikalai, kviečiama gausiai at
silankyti. Visiems bus įdomu iš
girsti, ką ALTas nuveikė per 
metus ir kokie darbai laukia 
Šiais metais. Be to, savo daly
vavimu moraliai ir materialiai 
sustiprinsite ALTo vadovybę. 

Po konferencijos visi bus pa
vaišinti skaniais užkandžiais, 
pyragaičiais ir kavute. 

A n t . Repš i enė 

Po pasisekusios Montessori mokyklėlių madų parodos kovo 13 d. (iš kairės) 
SilvyaRadvilienf programos vedėja; Asta Razmienė - rengimo komiteto 
pirm.; Natalija Stukienė - reng. komiteto pirm.; Juozas Kapadinskas - pro 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St.. Chicago. IL. 60629 

(sk) K™ mos vadovas Nuotr B. Skvirbio 


