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Žinios iš Lietuvos — Elta

Lietuva pareiškia 
protestą Rusijai dėl

Estijos

Baltijos TV ginasi nuo 
bandymų ją uždaryti

Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija išplatino pareiškimą 
dėl galimo Rusijos karinio kon
tingento padidinimo Estijos Res
publikos teritorijoje. Jame sa
koma:

„Rusijos Federacijos gynybos 
ministro Pavel Gračev pareiški
mas dėl galimo Rusijos karinio 
kontingento padidinimo Estijos 
Respublikos teritorijoje etninių 
rusų teisių gynimui gali būti su
prantamas tik kaip spaudimas 
Estijai, siekiant priversti ją at
sisakyti savo pozicijos derybose 
su Rusija”.

„Tokia Rusijos politika dery
bose su Estija rodo nepagarbą 
derybų partneriui ir tarptau
tinei teisei bei tiems visos 
Europos procesams, kurių narė 
ir dalyvė yra Rusija, ir atitin
kamiems dokumentams”.

„Panašūs Rusijos aukštų pa
reigūnų pareiškimai didina 
įtampą regione, kelia grėsmę 
Baltijos valstybių saugumui”, 
baigiasi pareiškimas.

Rusijos grasinimas Estijai — 
iššūkis Vakarams

Rusijos gynybos ministro 
Pavel Gračev praėjusį savait
galį pareikštą grasinimą, kad, 
neįvykdžius Rusijos sąlygų, jos 
kariuomenė nebus išvesta iš Es
tijos, Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis pavadino 
atviru šantažu ir iššūkiu Va
karams.

„Artimiausieji Estijos kaimy
nai turėtų eiti į pagalbą, primin
dami Rusijos militaristams ir 
pasauliui, jog ta kariuomenė iš 
Estijos privalo išeiti besąly
giškai. Pasilikdama prieš Esti
jos valią, ji patvirtins vis dar 
esanti okupacinė ir naudojama 
naujai agresijai rengti”, sakoma 
V. Landsbergio išplatintame pa
reiškime. Vytautas Landsbergis 
pabrėžia, kad šalis, grasinanti 
mažai kaimynei ginkluota jėga, 
neturėtų nė prašytis į Europos 
Tarybą.

Spaudos konferencijoje pirma
dienį Vytautas Landsbergis pa
žymėjo, jog Rusija pasinaudojo 
Baltijos valstybių prezidentų su
sitikime Jūrmaloje parodytu 
jai tam tikru palankumu. 
Remdamasis užsienio radijo 
pranešimais, opozicijos vadas 
sakė, jog prezidentų susitikime 
Jūrmaloje Algirdas Brazauskas 
ir Guntis Ulmanis įkalbinėjo 
Estijos prezidentą Lennart Meri 
neužtęsti derybų su Rusija. 
Jeigu taip buvo, išeitų, jog pati 
Estija kalta dėl nesibaigiančių 
derybų. Tačiau, Vytauto Land
sbergio nuomone, ši informaci
ja galėjo būti inspiruota Rusijos 
informacijos priemonių, kurią 
galėtų paneigti tiktai Algirdo 
Brazausko aplinkos žmonės.

Vytautas Landsbergis pareiš
kė abejonę, kad Latvijos ir Ru
sijos sutartys nepažeis Baltijos 
valstybių vienybės. Tai, sakė jis, 
parodys netolima ateitis. Kita 
vertus, nemanau, jog reikėtų 
vienybės dreifuojant (pasidavus 
srovėms nešti) į Rytus, pabrėžė 
opozicijos vadas.

Baltijos šalys jungiasi prie 
Vakarų Europos Sąjungos

Pirmadienį Liuksemburge 
prasidėjo Vakarų Europos

Sąjungos (VES) ministrų sesija. 
Po pietų įvyko konsultacinio 
forumo susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Vakarų Europos Są
jungai priklausančios šalys, 
Vidurio ir Rytų Europos bei 
Baltijos šalys. Šis forumas 
Centrinės ir Vidurio Europos 
bei Baltijos šalims suteiks asoci
juotą narystę Vakarų Europos 
Sąjungoje, pirmadienį pranešė 
Prancūzijos ambasada Lietuvo
je.

Asocijuotomis narėmis part
nerėmis . tapusios valstybės 
turės teisę stebėti VES Tarybos 
susirinkimus, galės dalyvauti 
įvairioje VES veikloje.

Asocijuotos narystės statusas 
— bendros Prancūzijos ir Vokie
tijos iniciatyvos išdava. Jo 
ištakos glūdi Prancūzijos, Vo
kietijos ir Lenkijos pasitarime, 
vykusiame praėjusį rudenį. Po 
jo Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Alain Juppe ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei VES lapkričio se
sijoje pateikė šį pasiūlymą.

Pasirašytas Lietuvos ir 
Suomijos muitinių sutarties 

įgyvendinimo 
memorandumas

Pirmadienį Lietuvos Respub
likos Muitinės departamento 
prie Finansų ministerijos 
direktorius Vitalijus Geržonas 
ir Suomijos Nacionalinės mui
tinės valdybos generalinis di
rektorius Jermu Laine pasirašė 
Lietuvos ir Suomijos muitinių 
bendradarbiavimo sutarties įgy
vendinimo Memorandumą.

Vyriausybinė Lietuvos ir Suo
mijos muitinių bendradar
biavimo sutartis buvo pasira
šyta Helsinkyje šių metų vasa
rio 3 d., tačiau ji galioti pradės 
tik po to, kai ratifikuos Suomi
jos Respublikos parlamentas. 
Tai numatyta padaryti iki 
rudens.

Pagal sutartį numatyta bend
radarbiauti išaiškinant ir stab
dant įvairius muitinės režimo 
pažeidimus — kontrabandą, ne
teisėtą narkotinių medžiagų ir 
kitų prekių, draudžiamų arba 
ribojamų išvežti arba įvežti, 
gabenimą. Sutartyje taip pat 
numatyta galimybė įpareigoti 
griežčiau tikrinti asmenis, 
įtariamus vykdant neteisėtas 
operacijas.

Kol kas panaši vyriausybinė 
muitinių bendradarbiavimo su
tartis yra pasirašyta tik su 
Ukraina. Jau baigiami rengti 
susitarimai ir įvyko susitikimai 
su Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Baltarusijos, Švedijos, Rusijos, 
Norvegijos vyriausybių atsto
vais.

Tremtiniai gyvens
V alakampiuose

Vilnius, gegužės 5 d. (AGEP) 
— Vyriausybės posėdyje nu
spręsta Tremtinių Grįžimo Fon
dui nekonkurso tvarka išnuo
moti namą Valakampiuose. Šia
me name galės apsigyventi į 
Lietuvą grįžtantys politiniai ka
liniai ir tremtiniai. Trijų aukštų 
pastato pertvarkymą yra pasi
rengęs apmokėti JAV gyvenan
čių lietuvių Sinkių fondas. Iš
ankstiniais skaičiavimais šie 
darbai kainuotų apie 125,000 
dolerių.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas Gylys, balandžio 26 d. lankydamasis Amerikoje, 
lydimas Lietuvos ambasadoriaus Alfonso Eidinto, susitiko ir su kongresmanų iš Illinois Richard 
Durbin. Jie aptarė dabartinę padėtį Lietuvoje ir kad Lietuva nori didinti prekybą ir užsienio in
vesticijas Lietuvoje. Jie taip pat kalbėjo apie Lietuvos žemės ūkio poreikius ir kaip JAV ūkininkai 
galėtų padėti Lietuvos ūkininkams. Iš k. kongr. Richard J. Durbin, min. Povilas Gylys, Demokratų 
partijos kandidatė į Illinois gubernatorius Dawn Clark Netsch ir Lietuvos ambasadorius Alfon
sas Eidintas.

Rusija pagrasino padidinti 
karių skaičių Estijoje

Maskva, gegužės 6 d. (NYT) 
— Rusijos gynybos ministras 
Pavel Gračev penktadienį pa
reiškė, jog stipriai remia bend
ras JAV-Rusijos karo pajėgų 
pratybas, numatytas pravesti 
Rusijoje, ir pagrasino padidinti 
Rusijos karių skaičių Estijoje.

Balandžio mėnesį Rusijos pre
zidentas Boris Jelcinas sukėlė 
abejones, ar bus vykdomos JAV- 
Rusijos pratybos, kai NATO 
pajėgos bombardavo serbus, ne
pakankamai konsultavusios su 
Rusija, Rusijos pareigūnų 
nuomone. Be to, mintis, kad 
JAV karinės pajėgos judėtų 
Rusijos teritorijoje, sujaudino 
įvairias rusų nacionalistų par
tijas, o jos Rusijoje tampa vis 
įtakingesnės.

„Šis reikalas turi didžiulę sim-

Jelcinas pasirašė sutartį 
su priešininkais

Maskva, balandžio 27 d. (AP) 
— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas Kremliuje pasirašė 
sutartį dėl visuomeninės santar
vės beveik su visais savo prie
šininkais, tarp jų ir Liberalų De
mokratų Partijos vadu Vladimir 
Žirinovskij.

Didelę nuostabą sukėlė tai, 
jog į Kremlių tą dieną atvyko ir 
Rusijos Komunistų Partijos 
vadas Genadij Ziuganov. Rusi
jos televizija pranešė, jog 
Ziuganov pasirašė susitarimą, 
tačiau B. Jelcino atstovas vėliau 
tai paneigė. Komunistai 
anksčiau buvo pareiškę, jog 
susitarimas yra neteisingas, nes 
„siūloma broliautis ant neseniai 
supiltų sovietų valdžios ir 
konstitucijos gynėjų kapų”.

Prez. Boris Jelcino komandos 
pasiūlyta visuomenės santarvės 
sutartis turi padėti išvengti 
naujų perversmų, panašių į per
nai metų spalio mėnesio įvykius 
Maskvoje, kai tankais buvo 
šturmuojami parlamento rūmai 
ir susirėmimuose žuvo daugiau 
kaip 140 žmonių.

Sutartyje yra punktai, kurie 
reikalauja atsisakyti ginkluotos 
kovos su politiniais priešinin
kais, neagituoti rengti prieš
laikinių rinkimų ir nestrei
kuoti.

bolinę svarbą”, pasakė min. 
Pavel Gračev spaudos konferen
cijoje. „Mes turime neatšaukti 
šio plano, jei norime atsikratyti 
vaizdo, kad tebesame senasis šal
tojo karo priešas”.

Bet aiškiai bandydamas išlai
kyti vidurio kelią tarp pataika
vimo dešiniesiems ir kairie
siems, gynybos ministras Gra
čev toje pačioje spaudos konfe
rencijoje pagrasino, kad padau
gins Rusijos dalinių skaičių 
Estijoje, jei ten gyvenančių rusų 
teisės būtų pažeidžiamos. Nors 
tarp Rusijos ir Estijos yra nuola
tinė įtampa, tai pirmas kartas, 
kad Rusija šitaip pagrasino.

Rusijos kariuomenė Estijoje 
turi tik apie 2,500 karių, ir Esti
ja stipriai priešinasi jų buvimui 
Estijos teritorijoje.

Sutarties vis dar nesutinka 
pasirašyti du didžiausi B. 
Jelcino kritikai — buvęs parla
mento pirmininkas Ruslan 
Chasbulatov ir buvęs viceprezi
dentas Aleksandr Ruckoj. Abu 
jie buvo įkalinti už spalio 
mėnesio pučo organizavimą, 
tačiau prieš du mėnesius, re
miantis naujojo parlamento 
priimta politine amnestija, jie 
buvo išlaisvinti. A. Ruckoj pa
reiškė, jog dalyvaus 1996 m. 
įvyksiančiuose prezidento rin
kimuose ir ketina vadovauti 
vieningam opozicijos prie Boris 
Jelciną frontui.

Santarvės susitarimą prez. 
Jelcinas pavadino istoriniu do
kumentu, tačiau politinio bloko 
„Jablok” vadovas Grigorij Jav- 
linskij mano, jog tai yra bever
tis popierius, nes nėra jo įgy
vendinimo mechanizmo. „Jab
lok” ir Agrarinė partija atsisakė 
pasirašyti santarvės susita
rimą.

Susitarimas dėl visuomenės 
santarvės galioja iki 1996 metų.

Santarvės aktą, be daugumos 
iš 89 Rusijos regionų ir res
publikų, darbininkų unijų, vi
suomeninių ir religinių orga
nizacijų atstovų, pasirašė ir 
Rusijos stačiatikių bažnyčios 
vadovas patriarchas Aleksij II.

Estija neatims rusų 
teisių

Talinas, Estija, balandžio 28 
d. (RFE/RL) — Estijos ministras 
pirmininkas Mart Laar spaudos 
konferencijoje Rusijos žurna
listams pareiškė, jog jis tikisi, 
kad daugumai svetimtaučių, 
kurie nuo 1990 m. liepos 1 d. 
buvo nuolatiniai Estijos gyven
tojai, bus suteikti nuolatinio ap
sigyvenimo leidimai.

Premjeras pasakė, jog pagal 
svetimtaučių įstatymą šie lei
dimai priklauso tiems žmonėms 
ir niekas jiems neatims tos 
teisės. Mart Laar kategoriškai 
paneigė Rusijos reguliariai 
daromus kaltinimus, būk Esti
ja žadanti deportuoti rusus ar 
teikti pilietybę vien tautybės 
pagrindu.

Tą pačią dieną Maskvoje, 
tačiau, Rusijos užsienio mi
nistro pavaduotojas Boris 
Pastuchov pasakė reporteriui, 
kad pagrindinis Rusijos diplo
matijos uždavinys — ginti savo 
tautiečių teisines prievoles 
užsienyje. Pastuchov taip pat 
pakartojo kaltinimus, būk Esti
ja ir Latvija rusakalbiams gy
ventojams atima pagrindines 
teises: kad jie turį gyventi bau
ginimo ir baimės atmosferoje.

Rusijos prezidentūros pilie
tybės komisijos pirmininkas 
Abdullah Mikitajev spaudos 
atstovams pasakė, jog geriau
sias Rusijos problemų spren
dimas būtų dvigubos pilietybės 
sutartis su Estija ir Latvija, 
kaip jau padaryta su Turkme- 
nistanu.

Aplinkosaugos
seminaras Lietuvoje
Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 

Seminaras „Tarptautinė aplin
kosauginė teisė” prasidės Vil
niuje penktadienį. Jį rengia 
Lund universiteto Švedijoje ir 
Vilniaus universitetų Teisės 
fakultetai kartu su Lietuvos Ap
linkos apsaugos departamentu. 
Pranešimus skaitys lektoriai iš 
Švedijos.

Seminaras truks iki gegužės 
13 dienos. Be kitų svarbių 
dalykų, seminaro dalyviams bus 
pateikiama praktinių žinių, 
kaip apsaugoti gamtinius jūros 
išteklius, florą ir fauną, kaip 
kovoti su oro užterštumu, taip 
pat mokslinė informacija radio
aktyvumo, ozono išeikvojimo, 
kitais klausimais.

Vilnius, gegužės 5 d. (AGEP) 
— Valstybinė Lietuvos Radijo ir 
Televizijos (LRTV) valdyba 
siekia sužlugdyti Baltijos TV, iš 
šios privačios televizijos kompa
nijos atimdama galimybę užsi
dirbti lėšų ir išlaikyti darbuoto
jus, spaudos konferencijoje pa
reiškė Baltijos TV valdybos pir
mininkas Kęstutis Makaitis.

Nesakė, kad Lietuvoje 
varžoma spaudos laisvė

Baltijos TV generalinis di
rektorius Gintaras Songaila 
pasakė negalįs nereaguoti į 
tikrovės neatitinkančius LRTV 
valdybos pirmininko Gedimino 
Ilgūno bei Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio 
pareiškimus. ,,Aš niekada 
niekam nesakiau, kad Lietuvo
je varžoma spaudos laisvė”, 
pareiškė Gintaras Songaila, at
sakydamas užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio pastabą 
dėl Baltįjos TV.

Min. Gylys grįžęs į Lietuvą po 
vizito JAV, sakė, kad Baltijos 
TV savo neigiamais atsiliepi
mais apie masinių informacijos 
priemonių padėtį Lietuvoje 
sutrukdė JAV besilankantiems 
Lietuvos diplomatams pasira
šyti kai kuriuos dokumentus. 
Gintaras Songaila pasakė, kad 
jo vadovaujama Baltijos TV 
filmavimo grupė lankėsi JAV, 
bendravo su politikais ir, pasi
taikius progai, informavo apie 
spaudos problemas Lietuvoje. 
Tačiau, anot G. Songailos, jis 
kalbėjo tik apie LRTV valdybos 
bandymus užgniaužti Baltijos 
TV laisvę, o ne apie spaudos
laisvę apskritai. „Baltijos TV 
netrukdė pasirašinėti jokių su-

Referendumas dėl 
pirmalaikių Seimo 

rinkimų
Vilnius, gegužės 5 d. (AGEP) 

— Tautininkų Sąjunga ir Demo
kratų Partija pradėjo rinkti 
parašus referendumui dėl pir
malaikių Seimo rinkimų pa
skelbti. Šie rinkimai galėtų 
vykti kartu su savivaldybių rin
kimais 1995 m. vasario-kovo 
mėnesiais. Referendumo skel
bėjai teigia, kad per pusantrų 
LDDP valdymo metų katastro
fiškai sumažėjo gamyba, vals
tybinio turto privatizavimas 
patenkino tik buvusių komu
nistų partijos veikėjų bei 
nusikalstamų struktūrų inte
resus.

Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkas, sako, kad politikai 
negali laukti, kol „tautos 
gelmėse subręs pirmalaikių 
rinkimų idėja” ir dabartinė 
valdžia bus nušluota jėga. 
Demokratų atstovas teigia, kad 
rinkėjų struktūra nepasikeitė — 
40% palaiko dešiniąją opoziciją, 
tiek pat — LDDP. Yra vilties, 
kad likusieji 20%, kurie nulėmė 
praėjusių rinkimų baigtį, tai 
daugiausia kaimo žmonės „pra
regėjo ir pradėjo mąstyti”.

LDDP frakcijos pirmininkas 
Justinas Karosas, kalbėdamas 
apie pirmalaikių rinkimų ren
gimą, pasakė, kad jis „nemato 
kas yra taip blogai, dėl ko rei
kėtų pirmalaikių rinkimų”, o 
demokratai ir tautininkai tik 
nori atkreipti į save dėmesį. Pa
našiai buvo įvertinta ir social
demokratų iniciatyva dėl nepa
sitikėjimo pareiškimo LDDP vy
riausybei.

tarčių”, sakė Songaila; „at
virkščiai, mes suinteresuoti, 
kad Lietuva pasirašytų kuo 
daugiau dokumentų”.

Nuostabus LRTV 
palankumas užsienio TV 

kompanijoms

Baltijos TV vadovai taip pat 
atsakė į Gedimino Ilgūno 
straipsnio teiginį „Lietuvos 
aido” balandžio 27 d. numeryje, 
kad Baltijos TV dėl neaiškių 
priežasčių suinteresuota trans
liuoti Lenkijos TV programas. 
Kaip teigė Kęstutis Makaitis, 
Baltijos TV neturėjo intereso to 
daryti, tačiau įvairiais LRTV 
valdybos nutarimais buvo pri
versta transliuoti Lenkijos TV 
programas.

Kęstučio Makaičio nuomone, 
valstybinė Lietuvos televizija 
turi pakankamai kanalų lenkų 
programoms transliuoti, o 
primesdama šią pareigą priva
čiai kompanijai, LTV tiesiog 
bando sužlugdyti konkurentą. 
„Arba G. Ilgūnas — lenkų agen
tas, arba (Lietuvos televizijos 
vadovo) Laimono Tapino agen
tas”, pareiškė K. Makaitis, 
stebėdamasis LRTV valdybos 
palankumu užsienio TV kompa
nijoms, jų tarpe ir nemokiai 
Rusijos Ostankino televizijai, 
kuriai valstybinė Lietuvos 
televizija linkusi pati apmokėti 
programų transliavimą Lietu
voje.

Baltijos TV valdybos pirm.

K. Makaitis taip pat pabrėžė, 
kad Lietuvoje nesilaikoma ele
mentarių konkurencijos taisyk
lių — Laimonas Tapinas, vado
vaudamas vienai iš konkuruo
jančių televizijos įmonių, „nu
rodinėja kitoms kompanijoms, 
ką jos turi transliuoti”.

„Lietuvos RTV valdybos savi
valė gali pakenkti tarptauti
niams Lietuvos santykiams”, 
mano K. Makaitis. Pasak jo, 
JAV griežtai stebi, kaip Lie
tuvoje saugomos užsienio inves
ticijos. „LRTV valdyba visiškai 
nežino užsienio investicijų įsta
tymų, o už valdybos prasižengi
mus turės atsakyti Seimas”, sa
kė K. Makaitis. Jis pranešė, kad 
į Baltijos TV jau investuota apie 
1 milijonas dolerių. „Jaučiuosi, 
lyg sapnuočiau blogą sapną. 
Laukiu, kol atsibusiu”, Baltijos 
TV problemas apibūdino Kęs
tutis Makaitis.

Baltijos TV ir toliau bylinėsis, 
gindama savo interesus. Kaip 
sakė Gintaras Songaila, maž
daug po mėnesio Vilniaus antro
sios apylinkės teisme turėtų 
būti nagrinėjamas Baltijos TV 
ieškinys LRTV valdybai.

Kaip jau skelbta, LRTV val
dyba balandžio 5 d. nutarė, kad 
televizijos 38 kanalu žiūrovai 
tris dienas per savaitę matys 
Lenkijos televizijos akcinės 
bendrovės satelitu perduodamą 
(palydovinę) programą „TV 
Polonija”, o keturias dienas per 
savaitę — Baltijos TV programą. 
Baltijos TV šį sprendimą ap
skundė teismui.

KALENDORIUS

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė, Putinas, Servaida.

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Miglė, Roma, Skirgaudas. Vysk. 
Merkelis Giedraitis mirė 1609 
metais.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SĄNARIŲ REUMATAS
D. DEGESYS

Reumatiniai sąnarių uždegi
mai skirstomi į dvi pagrindines 
grupes: osteoartritus ir reuma
toidinius artritus. Artritų eks
pertai sako, kad artritų yra apie 
šimtas įvairių rūšių. Reumati
niai sąnarių uždegimai būna 
aštrūs ir chroniški. Aštraus su
sirgimo atveju sąnarys patins
ta, oda parausta ir sąnarys pa
sidaro skausmingas. Aštriam 
uždegimui praėjus, sąnarys gali 
pagyti arba pereiti į chronišką 
fazę, kuri tęsiasi ilgai — tai 
pagerėdama, tai pablogėdama. 
Sergantieji artritu daugiausia 
mėgsta šilumą ir nepakenčia 
šalčio, todėl jie, persikėlę į šiltus 
kraštus, jaučiasi geriau. Gal dėl 
tos priežasties įvairios karštos 
mineralinės ir purvo vonios turi 
tokį pasisekimą reumato gydy
mui. Jungtinėse Amerikos Vals
tijose karštus šaltinius turi Hot 
Springs, Arkansas (147 laipsnių 
F) Hot Springs, Virginia ir Hot 
Sulfur Springs, Colorado (110- 
117 laipsnių F). Visi šie kuror
tai yra pritaikyti reumatikų gy
dymui. Objektyviai yra sunku 
įrodyti, kad tokios karštos 
vonios gydo reumatą, bet jeigu 
jos nepadėtų ligoniams, tai žmo
nės jose nesigydytų. Tuo tarpu 
tuose kurortuose žmonių nema
žėja.

Osteoartritais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose serga apie 
16 milijonų žmonių ir maždaug 
2 milijonai serga reumatoidiniu 
artritu. Moterys artritais serga 
tris kartus dažniau negu vyrai. 
Kokia artrito forma žmogus ser
ga, yra svarbu žinoti, nes art
ritai yra skirtingi, todėl ir ligos 
eiga bei jos pasekmės yra skir
tingos. Osteoartritas, tai yra 
sąnarių liga, naikinanti sąnarių 
kremzles, sąnarių kaulus ir su
kelianti sąnarių skausmus. 
Kremzlės degeneruoja, sąnarių 
judesiai sumažėja. Sergantis 
asmuo skaudantį sąnarį bijo ju
dinti, todėl sąnarys sustingsta 
ir degeneruoja. Kremzlės dege
neracijos sustabdyti nėra ga
lima, bet aktyvi fiziotereapija 
gali apsaugoti sąnarį nuo su
stingimo. „Annals of Internal 
Medicine” (April, 1992) aprašė 
studiją 102 žmonių, turėjusių 
kelio sąnarių osteoartritą, kurie 
po 8 savaičių fizioterapijos ir 
aktyvaus vaikščiojimo turėjo 
mažiau kojų sąnarių skausmų ir 
kelio sąnariai tapo lankstesni. 
Osteoartritas daugiausia palie
čia rankų pirštų sąnarius, bet 
gali paliesti ir sprando, nugaros, 
pečių bei kitose kūno vietose 
esančius sąnarius.

Reumatoidinis artritas yra 
sunkesnė ilga, todėl turi būti gy
doma anksti, kad nesusidarytų 
nepataisomi sąnarių pakitimai. 
Reumatoidinis artritas yra viso 
organizmo liga, susidariusi įta
koje alerginės reakcijos į kokią 
ligą arba kokį kitą jaudiklį. Ligo
nio imuniteto reakcija sutrinka 
taip, kad imunitetą sudarančios 
kūno celės pradeda pulti savo 
organizmo audinius, ypač tuos 
audinius, kurie sudaro sąna
rius, ir tokiu būdu sukelia sąna
rių uždegimą. Dėl uždegimo au
diniai sustorėja ir pakinta. To
kie pakitimai susidaro kremz
lėje, sąnarį supančiuose audi
niuose ir sąnario kauluose. Kai 
kuriais sunkiais atvejais tokie 
audinių pakitimai gali susida
ryti perikardiume, kraujo in
duose, plaučiuose, akyse, burno
je ir kituose organuose. Todėl ir 
yra svarbu tiksliai nustatyti, 
kokios rūšies artritas kankina 
pacientą, nes gydymas tokių 
artritų nėra vienodas.

Reumatoidinį artritą gydant, 
daugiausia dėmesio turi būti 
kreipiama į imuniteto sistemos 
kontrolę. Šios ligos ekspertai

sako, kad reikia blokuoti imu
niteto sistemą, bet, visiškai už
blokavus imuniteto sistemą, 
organizmo atsparumas infekci
jai pranyktų ir pacientas, susir
gęs infekcine liga, numirtų. 
Todėl ir yra svarbu imuniteto 
sistemos agresyvumą tik suma
žinti, jo nesunaikinant. Kūno 
imuniteto sistemoje svarbiausia 
rolę turi kūno ląstelės, vadina
mos T-celėmis. Jos naikina į kū
ną patekusias bacilas ir virusus, 
apsaugodamos organizmą nuo 
infekcijos, sukeldamos organiz
mo reakciją kovai prieš infekci
ją. Sumažinus celių agresyvų

I veikimą, pagerėja ir reumatoi- 
I dinis artritas. Sumažinti T-celių 

veikimą galima suleidus į krau
ją specialius antikūnius arba

I vaistus, naikinančius tas celes, 
j Tokio gydymo tikslas yra suma

žinti tų celių skaičių, bet jų vi
sų nesunaikinti. Kai kurie 
mokslininkai galvoja, kad nėra 
reikalo naikinti T-celes, reikia 
tik surasti būdą, kaip tas celes 
sustabdyti, kad jos nepatektų į 
sąnarį ir nepradėtų tenai nai
kinti sąnario audinių.

Dabar vartojamus prieš reu
matą vaistus sudaro mišinys 
įvairių vaistų, pvz., salicilinės 
rūgšties preparatai, aspirinas, 
Ibuprofen, Naprosynas, Penicill- 
aminas, cortizono preparatai 
(prednisonas ir methotrexate). 
Visi šie vaistai mažina uždegi -

| minę reakciją. Cortizonas 
1 pradeda veikti tučtuojau.

Aštraus uždegimo atveju jis yra 
labai geras vaistas, bet, 
chronišką reumatoidinį artritą 
gydant, jo veikimas sumažėja. 
Methotrexate yra efektingas 
vaistas, bet jo veikimas pasi
reiškia už mėnesio, o kitų vaistų 
veikimas gali pasireikšti net už

| kelių mėnesių. Anksčiau toks 
agresyvus reumatoidinių 
artritų gydymas nebuvo prakti
kuojamas, nes buvo bijoma, kad 
tokie vaistai kaip methotrexate 

j gali sukelti rizikingą pašalinį 
j veikimą. Todėl reumatoidinio 

artrito gydymas buvo konserva
tyvus. Jis buvo gydomas tik sal- 
lycilatais ir aspirinu. Toks kon
servatyvus gydymas agresyvaus 
reumatoidinio atrito atveju 
nieko gero nepadarydavo ir reu
matoidinio proceso nesustab
dydavo. Maždaug pusė tokių li
gonių po 5 metų tapdavo invali
dais, o po 20 metų tokiais inva
lidais tapdavo 90% pacientų. 

Apie 90% atvejų sąnarių pa
kitimai susidaro pirmų kelių 
metų trukmėje, todėl daugelis 
gydytojų sako, kad efektin
gus vaistus reikia vartoti anks
ti, ligai tik prasidėjus, taip, kad 
sąnariai būtų apsaugoti nuo ža
lingų pasekmių. O jos gali būti 
labai nemalonios. Pakitusių ir 
deformuotų sąnarių sveikais 
padaryti nėra galima, nors kai 
kuriais atvejais operatyvinis 
gydymas gali atstatyti kai 
kurių sąnarių funkciją. Apskri
tai, ši liga mažina žmogaus 
pajėgumą darbui. Dauguma 
žmonių, vartodami vaistus 
pašalinio neigiamo veikimo 
negauna, bet kai kuriems, ypač 
senesniems, jie gali sukelti 
virškinamojo trakto sutrikimus, 
pvz., stemplės uždegimą arba 
skrandžio ir žarnų žaizdas, 
inkstų ir kepenų ligas. Apie 
2-4% vartojančių tokius vaistus 
gauna gana rimtas komplikaci
jas. Imant vaistus ir užgeriant 
vandens stikline, sumažėja 
skrandžio erzinimas. Reikia 
pasakyti, kad reumato gydymas 
nėra labai sėkmingas, nepai
sant, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra skiriama daug dė
mesio reumato gydymui, tik 
apie 50 % gydomų ligonių yra 
pagydomi taip, kad jie ir toliau 
gali dirbti įprastą darbą.

Motinos-vaiko vakaras „Žiburėlio” 
Pranckevičienė ir sūnus Juozas.

mokyklėlėje Lemonte — Žibutė 

Nuotr. Irenos Senkevičienės

VAIKO VERKSMAS - 
JO KALBA

DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ

Sakoma: žmogus - socialinė 
būtybė; kalba - komunikacijos 
priemonė, padedanti suprasti 
vieniems kitų poreikius. Arba, 
anot Vidūno, kalba - tai žmo
gaus sielos apraiška.

Sakysite: tai kodėl vaikas, 
jeigu jis yra žmogus, gimsta be 
kalbos? Kodėl mėnesių mėne
siais mes negalime su juo, kaip 
su žmogumi, pasikalbėti ir su
prasti, kas jam patinka ar nepa
tinka? Kai tuo tarpu, visi gyvu
liukai, vos gimę, savitais bal
seliais apreiškia savo tapatybę.

Apreiškia save ir kūdikiai: 
Tvėrėjas nepaliko ir jų be kal
bos. Jų kalba yra verkimas. Tai 
tikra kalba,kuria viskas pasa
koma, tik reikia mokėti ją su
prasti. Pravirkęs naujagimis, 
kaip sako Montessori, pirmiau
sia praneša, jog jis nepriklauso 
gyvulių pasauliui, nes niekas 
nėra girdėjęs ar matęs ver
kiančius gyvulių naujagimius. 
Todėl, žiūrėdami į naujagimį,
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nelaikykime jo besiele būtybe, 
kuriai pakanka tik fizinės 
priežiūros. „Naujagimis, - sako 
Montessori, - nėra tik vegetuo
jąs kūnelis, bet jame yra dvasios 
pradas, kuriame glūdi dvasinės 
galios”. Toms galioms atsis
kleisti reikalinga dvasinė 
higiena. Iš tikrųjų jį reika
lingesnė už fizinę higieną, nes 
ir Sv. Raštas sako, kad dvasia- 
siela svarbesnė už kūną.

Romoje (Italijoj) du jauni gydy
tojai studijavo kūdikių verkimą 
(1960 m.). Jie nustatė, kad tai 
tikra kalba, kuria be žodžių 
daug kas pasakoma. Kaip įvai
ruoja suaugėlių kalbėsena, 
lygiai taip pat kiekvieno kū
dikio verksmas yra savitas, bet 
skirtingas įvairiomis aplinky
bėmis. Pvz., vienaip tas pats 
kūdikis verkia, kai jis yra al
kanas, visai kitaip - kai jį kan
kina nuobodulys arba, kaip 
Montessori yra išsireiškusi, kai 
kūdikis yra dvasiškai alkanas.

Member

American Society 
ot Travel Agents
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Tyrinėtojai nustatė, kad daug 
gailiau kūdikiai verkia, kai jie 
yra dvasiškai alkani. Kaip 
gaila, kad civilizuotas žmogus 
šiandien mažiausiai kreipia 
dėmesį į dvasinį kūdikėlių alkį. 
Dar gerai, jei jis (alkis) ban
domas malšinti įvairiais mate
rialiniais pakaitalais: įbrukant 
į burnytę čiulpuką, buteliuką su 
pienu ar dar kitokiais būdais. 
Tačiau paskutiniu laiku vis daž
niau išgirstame, kad gailiai ver
kiantį kūdikėlį jauna motina ar 
tėvas, priėję papurto taip, kad 
ir dvasia apleidžia bejėgį kūnelį.

Pats didžiausias dvasinis alkis 
- ilgesys motinos artumos, jos 
meilės - šiandien kankina tūks
tančius kūdikėlių, kai jie, 
neilgai trukus po gimtuvių, yra 
paliekami svetimų žmonių glo
bai arba lopšeliuose. Tai žiaurus 
nesiskaitymas su prigimtimi ar
ba paneigimas prigimtinių dės
nių. Toks reiškinys nežinomas 
gamtoje, gyvulių pasaulyje. Nė 
viena patelė nepalieka jaunik
lio, kol jame nepabunda in
stinktai, reikalingi jo padermės 
išsilaikymui.

Taip jau prigimties sut
varkyta, kad ir pati geriausia 
auklė, net ir močiutė, negali 
naujagimiui atstoti motinos. 
Tik motinai prigimtis yra su
teikusi ypatingą jautrumą 
suprasti kūdikio „kalbą” ir 
tinkamai į ją atsiliepti.

Gerai įsiklausę, pastebėsite, 
kad kūdikio verksmo niuansai 
yra labai įvairūs, tačiau ir tokie 
pat tam tikrais atvejais. Pvz., 
išsigandusio kūdikio verkimas 
turės skirtingą atspalvį nuo to, 
kai jis verks, būdamas alkanas. 
Skyrimas verksmo atspalvių 
padeda suprasti, ką kūdikis pra
neša ir kaip jį reikia malšinti.

Kūdikių verksmą paprastai 
lydi ir judesiai, jeigu jų nevaržo 
netikusi apranga arba siaura 
lovytė. Kūdikis, judindamas 
įvairias kūno dalis, paryškina
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Val. pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 val. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

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

Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123

Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12, 
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 -6 v.v.

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Narr>*- ""m 3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 West 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



JAV LB Krašto valdybos pirm. aplankė „Lietuvos Vaikų vilties” ortopedinę operacinę Vilniuje. 
Iš kairės; dr. E. Aleksejus, pirm. V. Maciūnas, dr. D. Balevičiūtė, dr. D. Radzevičius ir dr. K. 
Saniukas.

KRĖVA, HORODLE, 

LIUBLINAS, VILNIUS

EGIDIJUS KLUMBYS
Lietuva, 1994 m. balandžio 25 d. — gegužės 1 d.

Lygiai po 425 metų pasirašyta 
dar viena sutartis tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Taip jau istorija lė
mė, kad visos iki šiol pasira
šytos sutartys buvo vadinamos 
vietovių, kuriose buvo tai pada
ryta, vardais. 1387 m. Krėva, 
1413 m. Horodlė, 1569 m. Liub
linas ir štai 1994 m. Vilnius. 
Tad turbūt ši sutartis ateityje ir 
bus vadinama labai trumpai — 
Vilniaus sutartimi. Trys iki šiol 
pasirašytos sutartys buvo tarp 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės ir Lenkijos karalystės, ši 
ketvirtoji — tarp dviejų Respub
likų. Neabejotinai pati nepalan
kiausia Lietuvai buvo Liublino 
sutartis, po kurios ji neteko 
valstybingumo, o vėliau — dide
lės dalies žemių. Besiremdami 
šia sutartimi, lenkai nuolatos 
pretendavo į Vilnių ir jo kraštą, 
demagogiškai skelbdami, jog at
stato Lenkijos rytines sienas. 
Taip pat, remdamasi Liublino 
sutartimi, Lenkija įvykdė 1920 
m. agresiją prieš Lietuvą, pa
siųsdama į Vilnių „maištinin
ką” L. Želigovskį, o po to suvai
dindama plebiscito spektaklį 
Vilniuje. Tokiame fone po ne 
vieno šimto metų į Vilnių at
vyko Lenkijos galva, tiesa, ne 
karalius. Pasirašyta sutartis 
yra kur kas geresnė, negu Sku- 
biševskio-Saudargo paktas (taip 
Lietuvoje ne vieno paniekinan
čiai vadinama Lietuvos-Lenki
jos deklaracija dėl draugiškų 
santykių, kurią 1992 m. sausy
je Vilniuje pasirašė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas ir Lenkijos Užsienio 
reikalų ministras K. Skubiševs- 
kis. Deklaracija ypač nepalanki

Lietuvai). Į šią deklaraciją Lie
tuva sudėjo visą savo diploma
tinį nemokšiškumą. Ir nederėtų 
šiandien buvusiam Lietuvos va
dovui V. Landsbergiui teigti, jog 
Lietuva iš šios sutarties galėjo 
laimėti daugiau. Tokia tezė 
būtų pateisinama, jei ši sutar
tis būtų buvusi blogesnė už 
Saudargo-Skubiševskio paktą. 
Laimei, to nėra. Jeigu šią sutartį 
vertinsime šiandieniniu euro
pietiškų požiūriu, tai ji, iš tiesų 
gera, atitinkanti visus Vakarų 
Europos standartus. Ne veltui 
šios sutarties pasirašymą 
teigiamai įvertino didžiosios 
pasaulio valstybės, kurios yra 
visiškai susipainiojusios savo 
istorijoje ir kurios nesuintere
suotos praeities analize. Dėl to 
ten toks gyvybingas šūkis: „Te
gul istoriją nagrinėja istorikai, 
o politikai sprendžia šiandieni
nius reikalus”. Šitoks požiūris 
visiškai atitiko Lenkijos intere
sus, ir jai, kaip didesnei ir esan
čiai kur kas geresnėje geogra
finėje padėtyje valstybei, pavy
ko primesti savas žaidimo tai
sykles bei laimėti. Ne pirmą 
kartą teigiu, jog ši sutartis bu
vo reikalingesnė Lenkijai negu 
mums. Ir lenkai iš jos išspaudė 
maksimumą. Kaip ten bebūtų, 
iki Vilniaus sutarties teisėta 
siena tarp Lietuvos ir Lenkijos 
buvo siena tarp Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės ir Lenkijos 
karalystės, kuri egzistavo Liub
lino sutarties sudarymo dieną ir 
kurią Lenkija buvo pripažinusi. 
Dabar gi, atsižvelgdami į susi
klosčiusias realijas, taikiai ir 
teisėtai atsisakom dalies savo 
žemių ir 1920 m. demarkacinę

liniją patvirtiname mūsų sieną 
su Lenkija.štai ir viskas. At
skaitos tašku tampa 1939 m. 
Molotovo-Ribentropo paktas, pa
gal kurį buvom pavergti, bet at- 
gavom Vilnių. O Vilniaus kraš
tas išlieka padalintas tarp Lie
tuvos, Baltarusijos ir Lenkijos. 
Vienintelis Lietuvos laimėjimas
— Lenkija pripažino Vilnių Lie
tuvos dalimi, kad buvo'ir yra 
aišku kiekvienam lietuviui dar 
nuo Gedimino laikų. Tai atvirai 
ir tiesiai Lenkijos prezidento L. 
Walęsos akivaizdoje Lietuvos 
Seime pasakė mūsų prezidentas 
A. Brazauskas. Bet tenka at
virai pripažinti, kad tai buvo 
nevilties žestas, nes, ką jis pasa
kė, turėjo būti įrašyta sutarty
je. Įdomu būtų sužinoti, kaip 
Vilniaus sutartį po 300-400 me
tų vertins mūsų palikuonys.

L. Walęsos vizito ir Vilniaus 
sutarties pasirašymo fone nu
blanko Lietuvos Užsienio reika
lų ministro P. Gylio vizito į 
Ameriką finalinė dalis. Jau vien 
tas faktas, jog mūsų Užsienio 
reikalų ministras susitiko su 
JAV prezidentu ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos Generali
niu sekretoriumi daug ką reiš
kia. Atvirai sakant, net sunku 
suvokti, kodėl JAV prezidentas 
suteikė tokią didelę garbę Lie
tuvos Užsienio reikalų minist
rui. Ką tai galėtų reikšti? Kiek 
pamenu, net tais laikais, kuo
met Lietuva buvo pasaulio dė
mesio centre po jos nepriklau
somybės atstatymo tarptautinio 
pripažinimo ir kiek vėliau, ne 
taip lengva buvo net tuometi
niam mūsų valstybės vadovui 
V. Landsbergiui susitikti su 
JAV prezidentu, o apie Užsienio 
reikalų ministro atskirą susiti
kimą su JAV prezidentu net ne
galima buvo svajoti. Antra ver
tus, galima daryti rimtą išvadą
— JAV valstybinei viršūnei yra 
visiškai nesvarbu, kas atstovau
ja Lietuvai — į krūtinę besimu-

šantys patriotai, ar nelabai no
rintys atgailauti buvę komunis
tai. Sve bu, kad būtų teisėtos 
valdžios atstovai.

O Lietuvos politinės jėgos ir 
toliau ruošiasi skųsti viena kitą 
tarptautinėms organizacijoms. 
Kad taip daryti pažadėjo kon
servatoriai, nieko nestebina. Jie 
jau turi patyrimą — skundėsi ir 
britų parlamentui, ir Europos 
politinėms struktūroms, bet di
desnio efekto nepasiekė. Tik šį 
kartą juokingas pretekstas — 
Lietuvos Respublikos Seimo rin
kimų įstatymas, kuris, pasirodo, 
neatitinka Europos standartų. 
Beveik dvejų metų prireikė mū
sų konservatorių vadams, kad 
tai suvoktų. Įdomiausia, jog 
1992 m. spalio mėn. ir dar anks
čiau iš dabartinių dešiniųjų 
nebuvo jokių priekaištų ir jokių 
norų skųstis pasauliui, jog tas 
rinkimų įstatymas neatitinka 
Europos standartų. Dabar skun
dimo liga apsirgo ir LDDP atsto
vai. Jie taip pat nepanoro kreip
tis į Rytus, bet pagrasino kreip
tis į Socialistų internacionalą po 
to, kai parlamentiniai socialde
mokratai napalaikė LDDP at
stovo Seime J. Bernatonio siū
lymo sugrąžinti bent dalį socia
listinės praeities į Lietuvą — pa
skelbti gegužės 1 d. atmintina 
švente Lietuvoje. Ir vis tik ko
kia gili skundimo ir skundimosi 
manija tarp lietuvių. Sovietme
čiu buvo paprasčiau. Partkomai 
ir KGB buvo kiekviename mies
te, o jei jie nepadėdavo, būdavo 
galima parašyti kam nors į 
Maskvą. Dabar neliko nei part
komų, nei KGB, nei užtarėjų 
Maskvoje. Reikia ieškoti naujų 
patronų. Tad paskui mūsų pre
keivius, mafiozus į Vakarus pa
traukė ir politiniai lietuviški 
skundai. O paskutiniai įvykiai 
parodė, kad skundai Lietuvoje 
yra viršpartinis fenomenas.

Pagaliau tapome tikru užsie
niu ir Rusijai — ji įvedė vizų 
režimą Lietuvos piliečiams. Šis 
žingsnis turbūt ne vienam iš 
karto atims norą patraukti pas 
didįjį kaimyną, nes, panorėjus 
gauti vizą, jų lauks didžiulės ei
lės ir kančia prie Rusijos amba
sados Vilniuje durų. O Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas po mė
nesio mąstymo pagaliau atsiun
tė atsakymą Lietuvos preziden
tui į jo laišką. Deja, jame nėra 
aktualių Lietuvai atsakymų dėl 
jos tolimesnių santykių su Ru
sija. Daug kas ’žmaskuota 
bendromis diplomatinėmis fra
zėmis, pažadais tęsti derybas. 
Taip jau sutapo, kad tą pačią 
dieną, kai Rusijos ambasadorius 
N. Obertyševas perdavinėjo A. 
Brazauskui B. Jelcino laišką ir 
džiaugėsi, kad iš visų trijų Bal
tijos valstybių geriausi Rusijos 
santykiai su Lietuva, buvo 
paskelbtas teismo nuosprendis 
aštuoniems Rusijos piliečiams —

liūdnai pagarsėjusiam V. Ivano
vui ir jo kompanjonams. Tenka 
pripažinti, kad jie gavo švelnias 
bausmes — tokie Lietuvos įsta
tymai, taikomi užsieniečiams. 
Pasigedau vieno, kad šie žmo
nės, ne Lietuvos piliečiai, po 
nuteisimo ir bausmės atlikimo 
turėtų būti tą pačią dieną depor
tuoti į Rusiją ar kitą valstybę, 
kurios piliečiai jie yra. Galbūt 
to nenumato mūsų įstatymai, 
bet tai būtina skubiai taisyti.

Naują kolektyvinę bausmę su
galvojo Vilniaus savivaldybė — 
atjungti vandenį, elektrą išti
siems namams, jei juose gyvena 
bent vienas skolininkas už ko
munalinius patarnavimus. To
kių dalykų nebuvo net žydinčio 
stagnacinio socializmo laikais. 
O pats principas yra tapatus 
tam, kurį naudojo naciai ar 
sovietiniai stribai — už bent 
vieną nelojalų gyventoją buvo 
žudomi ir deginami ištisi kai
mai. Mane stebina tiktai netei
sėtai nuskriaustųjų nuolanku
mas — tyli ir kenčia užuot ryž
tingai veikę prieš savivaldybę. 
Oi, kaip užgrūdino daugelį mū
sų žmonių tas sovietinis perio
das! Įdomu į kokias sąlygas 
reikėtų patalpinti tokį „užgrū
dintą” žmogų, kad jame kiltų 
nepasitenkinimas ir natūralus 
pasipriešinimas taip sauvaliau
jančiai valdžiai.

O Lietuvoje vėl brangsta gyve
nimas — įsigaliojo pridėtinės 
vertės mokestis. Mūsų žmonės 
tai priėmė, sutiko ramiai. Pui
kiausias pavyzdys — dauguma 
automobilininkų žinojo, jog 
penktadaliu brangs benzinas, 
bet niekas nesiveržė į benzino 
degalines, nekaupė atsargų. 
Matomai, tiems, kurie daug va
žinėja, šis pabrangimas neaktu
alus, o kiti turbūt nelabai turi 
pinigų didesniems benzino kie
kiams nusipirkti. Juolab, kad 
prekybininkai atžymi ryškų 
prekybos sumažėjimą prieš kai
nų pakėlimą. Bet ne visiems 
trūksta pinigų. 30 žmonių už 30 
milijonų litų nusipirko „smulk
meną” — „Azoto” kombinatą. 
Tad klausimas elementarus: ar 
gali Lietuvoje 30 žmonių uždirb
ti sąžiningai po milijoną litų? 
Jei ne, tai kas nusipirko „Azo
tą”? Štai čia ir išryškėja pajamų 
deklaravimo, kurį reikėjo įvesti 
dar 1990 metais, būtinybė. Kas 
dabar gali sužinoti, už kokius 
pinigus nupirktas „Azotas”?

VOKIETIJOS TURISTAI 
UŽPLŪS KLAIPĖDA

Šią vasarą Klaipėdą turėtų 
aplankyti daugiau nei septyni 
tūkstančiai turistų iš Vokietijos. 
Daugiausia savo gimtąsias vie
tas, Klaipėdą ir jos apylinkes 
nori aplankyti šio krašto išei
viai. Klaipėdoje juos aptarnau-

Danutė Bindokienė

Kas sujungs lietuvius?
Baigėsi LB XIV tarybos rin

kimai. Rezultatų dar nežinome 
(pas mus balsai taip pat primi
tyviai skaičiuojami, kaip Pietų 
Afrikoje...), tačiau tai nėra labai 
svarbu. Kiekvienas kandidatas 
pateiktuose sąrašuose ir bal
savimo lapeliuose juk yra mūsų 
visuomenei žinomas ir mažai 
kas priešintųsi, jeigu tas ar 
kitas įeitų į Lietuvių bend
ruomenės tarybą. Reikia tikėti, 
kad ir kandidatai, įsipareigoję 
savo pavardę įrikiuoti į rinkimi
nius sąrašus, gerai suprato, kas 
jų laukia išrinkus. Pagrindinis 
vardiklis čia yra darbas ir gera 
valia.

Kur kas įdomiau bus atei
nantį rudenį, kai išrinktoji tary
ba suvažiuos į pirmąją sesiją. 
Nuo jos tarpusavio „susikalbė
jimo” priklausys ateinančių ket
verių metų JAV LB Krašto 
valdyba, o nuo valdybos (ypač 
jos pirmininko) — galbūt didžio
ji dalis lietuviškosios veiklos 
šiame milžiniškame krašte, kur, 
nelyginant mažos salelės aud
ringoje jūroje, tebeplūduriuoja 
lietuvių telkiniai.

O tų salų salelių dar nemažai 
turime. Vienos kartais prigęsta, 
kaip aptingusios vaidilutės pri
žiūrimas aukuras, kitos įsižie
bia nauja gyvybe. Viskas juk 
priklauso nuo noro užsiangažuo
ti ir sudėti savo asmeninį įnašą 
į bendrą pintinę, suregztą iš 
lietuviškos kilmės šaknų. Labai 
dažnai vietovės veikla priklau
so nuo vieno energingo, suma
naus asmens, kuris — lyg pa
vasario vėjas — pajėgia išjudinti 
kitus, įtraukti, prišnekinti, pri
vilioti ir kartu atlikti tokius di
džius darbus, kad nustemba net 
patys jų atlikėjai.

Tokių visuomenės „variklių” 
svarbą nuolat matome iš kores
pondencijų, spausdinamų 
„Drauge” ir kitoje mūsų perio
dikoje. Tai žmonės, kuriuos 
galėtume pavadinti mūsų tau
tiniais lobiais — remtinais, glo
botinais ir įvertintinais (žinoma, 
čia tik svajonė, nes tie „lobiai” 
daugiausia laikomi menkaver
čiais ir susilaukia nuolatinės 
kritikos).

Didelių lietuviškų susi-

ja net kelios turizmo firmos, Vo
kietijoje keliones organizuoja 
„Ost reise Service” ir Greifs rei
se Service”. Manoma, kad turis
tų būtų ir daugiau, jei nebūtų 
toks ilgas sausumos kelias ir di
džiausia kliūtis - Lietuvos sienos 
kirtimas. Daugiausia turistų tu-

telkimų vienoje kurioje vietoje 
laikai jau praėjo. Šiandien 
turime daugybę mažų telki- 
niukų, kurie kartais pasijunta 
izoliuoti ir labai vieniši. Reikia, 
kad juos kas jungtų su platesne 
visuomene, kad atkreiptų į juos 
dėmesį ir įvertintų-paskatintų 
kiekvieną bendruomenės gyvy
bės blykstelėjimą. Geras jungik
lis yra lietuviška spauda. Kol ji 
lanko lietuvio namus, jis nie
kuomet nepasijus išskirtas, 
vienas, užmirštas. Spaudos 
(ypač „Draugo”) puslapiuose 
mes galime susitikti savo tau
tiečius iš viso pasaulio, apie juos 
skaityti, juos pažinti. Galime 
juos painformuoti ir apie savo 
veiklą, rūpesčius, džiaugsmus, 
pareikšti savo nuomonę laiškų 
skyriuje ir pan.

Nemažiau svarbus jungėjas 
turi būti ir JAV LB Krašto 
valdyba, kurios pareiga atrasti, 
pasiekti ir įjungti kiekvieną^ 
nors ir mažiausią, apylinkę į 
bendrą lietuvišką šeimą. Nuola
tine komunikacija, ypač asme
niškais pirmininko ar kitų val
dybos narių kontaktais, galima 
labai daug pasiekti. Žmonės 
nori būti pastebėti, įvertinti. Jie 
turi daug puikių idėjų, dar dau
giau klausimų; jie laukia paska
tinimo, paramos (ne visada fi
nansinės, daug dažniau morali
nės). Galbūt šiuo metu — labiau 
negu bet kada, yra svarbu visus 
lietuvius „surinkti po LB spar
nu”, nes tai bene paskutinė pro
ga dar pasiekti jaunesniąsias 
kartas, kol jos visiškai neišnyko 
aplinkos rūkuose. Šiandien dar 
tebėra neišblėsusi lietuviškumo 
žarija, neseniai vėl pradėjusi 
skaisčiau žioruoti, kai Lietuvos 
išsilaisvinimo pastangos susi
laukė ir amerikiečių dėmesio, 
įkvėpdamos lietuvių kilmės 
žmonėms pasididžiavimą savo 
kilme. Praeis kiek laiko ir tų ža
rijų žybsėjimą vėl užklos kasdie
nybės pelenai. Todėl reikia 
tikėtis ir nuoširdžiai linkėti, 
kad XIV LB tarybos pirmojoje 
sesijoje būtų išrinktas toks 
Krašto valdybos pirmininkas, 
kuris nuoširdžiai užsiangažuo
tų rūpintis mūsų lietuviškosios 
bendruomenės reikalais šioje 
šalyje.

retų atvykti Baltijos jūra per
tvarkytu „Greifswald” keltu. 
Netrukus juo atvyks ir Klai
pėdos garbės pilietis, Vokietijos 
memelenderių draugijos pirmi
ninkas Owe Jurksties, kuris ak
tyviai agituoja savo tautiečius 
aplankyti vaikystės miestą.

STUDIJŲ PIRMIEJI, 
LAISVĖS PASKUTINIEJI 
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Skaičiau. Verčiau. Jis ,to mažiuko’ nepagyrė ir nepa

peikė. L. Bistras tąkart nei ką nors kitą iš mūsų 
paklausinėjo, nei jaunimui gražų padrąsinimo žodį tarė. 
Tik apsisuko ir išėjo, direktoriaus A. Orvydo išlydėtas, 
kuris su juo ir į klasę atėjo.

Dr. L. Bistro daugiau niekados nesutikau. Iš at
silankymo mūsų gimnazijos klasėje, iš kasdieninio ,labas 
rytas’ pulkininko J. Petraičio namuose ir iš vakarienės 
bei kelionės į Veisiejus susidariau gal klaidingą ir 
vaikišką įspūdį, kad tai buvo išdidokas žmogus, priešin
gumas paprastam ir maloniam J. Petraičiui. Žinoma, 
tada L. Bistras valdė visą Lietuvos švietimą, o aš nieko 
nevaldžiau, tik džiaugiausi gražia vasara. Tai kuo aš 
galėjau jam padėti, kad pakalbinimui turėtų kokį tikslą?

Taip kukliai baigėsi mano pirma pažintis su mi
nistrais.

Iš Alytaus gimnazijos XIII laidos tą vasarą buvome 
du duonpelniai, Petras Sedžius ir aš. Abu glaudėmės Sei
rijų gatvėje pas Pasiaurus. Šeimininkas buvo ramus ir 
sumanus mechanikas, turėjo Alytuje žinomą dirbtuvę. 
Sūnus Edmundas tą pavasarį (1939 m.) baigė Aukš
tesniąją technikos mokyklą Kaune — tai vėl miestui 
naujiena. Grįžo jau vedęs pas tėvus ir pradėjo dirbti

Ūkmašinoje, brolių Cvilingų įmonėje, Alytaus skyriuje. 
(Kitas skyrius buvo Seirijuose.) Kaip išduoda vardas, 
įmonė gamino mašinas žemės ūkiui.

Tėvai Pasiaurai į marčią žiūrėjo vėsokai. Gal todėl, 
kad sūnelis su vedybomis galėjo palaukti, gal kad mar
ti atsinešė Kauno miesčioniškus poelgius su didokais 
reikalavimais. Jos pasipūtimas buvo ne didokas, bet 
didelis. Pasiaurai turėjo ir dvi dukreles. Nors jos buvo 
jaunokos, bet mes su Petru jas pakalbindavome. Gal 
todėl šeimininkė su mumis, tais dviem trubadūrais, buvo 
labai maloni.

Nėra tų žmonių. Antroji bolševikų okupacija visą 
Pasiaurų šeimą nubloškė Sibiro gilumon. Tikri darbo 
žmonės pasipainiojo Stalinui keliuose, todėl dingo be 
žinios.

Tą 1939 metų vasarą auksine pavadinau. Tačiau ji 
man jokio aukso neatnešė. Ir poilsio neturėjau. Bėgau 
ir bėgau. Dirbau ir dirbau. Tas pats likimas valdė ir 
Petrą Šedžių, su kuriuo labai gražiai sutariau, nors 
mudviejų artimas kolegiškumas tą vasarą baigėsi. Jis 
nuėjo į Medicinos fakultetą ir tapo kažkurios kairiosios 
korporacijos nariu; aš įsitaisiau Technikos fakultete ir 
technikų ateitininkų „Grandyje”. Dažniau susitikinėti 
nebuvo progų, nors skirtumai pažiūrose mūsų visiškai 
nešaldė. Abu mušėmės iš vargo, o Petras niekados 
netapo raudonųjų pataikūnu. Priešingai — juos niekino 
ir nuo jų 1944 m. bėgo, bet plaučių uždegimas paguldė 
jį, jau gydytoją, į Karaliaučiaus ligoninę, kur jį pusgyvį 
užtiko rusų kariuomenė.

Vis dėlto, darbas veltui nenuėjo. Pajėgiau Kaunui 
pasiruošti vieną naują eilutę, vienerius marškinius, 
vieną kaklaraištį, vieną lagaminą, vieną porą batų. 
Seseriai, tą rudenį pradėsiančiai pirmąją (reformuotą)

gimnazijos klasę, reklamuodamasis savo ekonominiu 
pajėgumu, nupirkau uniformą, batus, kojines. Ir — dar 
liko gal 250 litų. Atrodė, kad tai labai, labai daug, nors 
toksai kapitalas toli į ateitį nevedė.

Vasaros grožis silpo. Silpo ir jos nesuvaldomos aistros 
užaugintą derlių gražiai nunokinti. Iš kažkur jau skar
denos! ruduo. Rugpjūčio pabaiga... Gimnazijoje prasidėjo 
pataisininkų ir naujai stojančiųjų egzaminai. Jos siau
rame koridoriuje ir aš maišiausi — saugojau, kad mano 
mokiniai ko nors nepražiopsotų. Ir štai siaubingas 
susitikimas...

Pamačiau gimnazijos koridoriumi ateinant 
pagyvenusį vyrą, vedantį aklą jaunuolį. Aukštas tasai 
jaunuolis, laibas tasai jaunuolis. Žiūriu, žiūriu — gi An
tanas Jonynas! Nutirpau.

Antanas Jonynas man buvo gerai pažįstamas. Prieš 
du su puse mėnesio jis baigė mūsų gimnazijos šešias 
klases ir nežinojo, kur savo energiją lieti. Dabar stovėjo, 
tėvo už rankos laikomas, ir bijojo pajudėti. Antanas 
Jonynas aklas... Regėjimą atėmė susikomplikavusi 
vaikiška liga (rodosi, tymai), jį vasarą užpuolusi. Dabar 
tėvas atvedė į gimnaziją dokumentų — stojąs į Aklųjų 
institutą Kaune. Buvo toks narsuolis, o dabar...

Taip, jis buvo narsuolis. Energingas, garsaus balso, 
bet nepasižymįs simpatingumu — stumdytis koridoriuje, 
bartis žaidimuose, ginčytis pokalbiuose. Su juo man teko 
prieš penkerius metus dalyvauti pelną užtikrinančiame 
.biznyje’ ir Antanas buvo pats sunkiausias partneris.

Tada lankiau trečiąją klasę. Turėjome gimnazijos 
mokytoją kun. J. Jakštį. Sekmadieniais, 6 vai. ryte, jis 
aukodavo Mišias. Vaikai žinojo, kad patarnautojams 
(klapčiukams) visada duodavo vieną litą. Nesvarbu, kiek 
tų patarnautojų būdavo — užtikrintas vienas litas. Visi

veržėmės patarnauti, bet kun. J. Jakštys turėjo taisyk
lę — ne daugiau, kaip keturi. Taigi kiekvienam tekdavo 
dvidešimt penki centai. Lai nebando kas nors tvirtinti, 
jog tai buvo menkas pinigas. Ledai iš gatvės vežimėlio 
kainuodavo vos penkis centus!

Bet kas įeis į tų keturių skaičių, kai uždarbis vilio
ja dešimtis? Ir buvo mūsų demokratiškai sutarta: tie, 
kurie pirmi ateis.

Būdavo tamsu, baugu ir šalta, bet prie užrakintų 
bažnyčios durų jau tūnodavo gerokai prieš šešias. Vėliau 
atėjusieji ir jau radę laukiančius keturis šventus ir gob
šius bernelius, liūdni grįždavo namo. Tik ne A. Jo
nynas! Kai atrakindavo bažnyčią, jis jėga sprausdavosi 
pro duris, nors būtų penktas ar šeštas atėjęs. O jei ir 
ši strategija nepasisekdavo, nes stipresnieji jį nustum
davo, paslėpdavo mūsų kamžas, kol nusirenginė- 
davome apsiaustėlius, ir tol nepasakydavo, kokiame 
zakristijos kampe užkišo, kol ir jį leisdavome tarnauti. 
Buvo apsukrus visą laiką, tad jo ramus stovėjimas kori
doriuje mane labai pritrenkė.

A. Jonynas jau penktoje klasėje atskleidė savo poe
tinius sugebėjimus. Tik gaila, kad vėliau juos paauko
jo bolševikinio okupanto garbinimui. Iš uolaus 
„klapčiuko” virto uoliu komunistu. Iki antrosios bolše
vikų okupacijos (iki 1944 m.) ramiai gyveno Kauno 
Aklųjų institute, o persimetimą į marksistinį sparną 
galima grįsti poeto įgimtu veržlumu lipti aukštyn.

Kažkas buvo mane įtikinęs, kad studijoms galėčiau 
iš Ateitininkų sąjungos gauti finansinės paramos. Kas 
įkalbėjo, neprisimenu. Taip pat patarė turėti pažymė
jimą iš klebono. Kai mano buvę mokiniai pralindo visus 
egzaminus, kelioms dienoms grįžau į tėviškę ir ryžausi 
vykti pas kleboną. (Bus daugiau)
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APMĄSTYMAI IŠ 
TURNIŠKIŲ

JUOZAS GAILA
Karts nuo karto tenka susitik

ti su Lietuvos visuomene, ir 
nors ne visi susitikimai būna 
malonūs, bet atminty jie tikrai 
išlieka.

Pernai prie Seimo rūmų sto
vėjo vagonėlis, Amerikoje 
vadinamas „trailer”, kuriame 
badavo vienas ar keli asmenys, 
kad ambasadorius Lozoraitis 
būtų paliktas savo pareigose. 
Prie vagonėlio visada stovinėda
vo būrelis senyvo amžiaus buvu
sių politinių kalinių ir tremti
nių. Jie ten šnekučiuodavo ir 
praeiviams dalindavo literatū
rą, nukreiptą prieš LDDP ir 
prieš dabartinę valdžią. Vieną 
popietę nuėjau ir aš ten pakal
bėti su jais, ir padaryti vieną, 
kitą nuotrauką. Man beskaitant 
prie vagonėlio prilipintus įvai
rius plakatus, buvau užklaus
tas, iš kur atvykęs. Išgirdę, kad 
aš iš Amerikos, priėjo kelios 
moterėlės, sveikindamos atvy
kusį iš ten, kur gyvena jų myli
mas ir brangus ponas Lozorai
tis. Viena jų rodė į savo suply
šusius batus, tardama, kad jai 
tokių batų nereikėtų nešioti, jei 
rinkimus būtų laimėjęs ponas 
Lozoraitis. Va, čia ir padariau 
nedovanotiną klaidą, prasižio
damas, kad ir Lozoraitis, išrink
tas prezidentu, nebūtų galėjęs 
padaryti stebuklų Lietuvos eko
nomijoje. Bematant moterų vei
duose šypsenos pradingo ir pa
sigirdo: „Tai tu Bobelio draugas! 
Ko jūs svoločiai į mūsų Lietuvė
lę atvykote? Grįžkite į savo 
Ameriką”. Bandžiau aiškintis, 
kad ir aš balsavęs už Lozoraitį, 
kad jis ir mano namuose lanky
davosi, bet tas jau nieko nepa
dėjo. Išgirdę šūkavimus, pradė
jo artėti ir kiti senukai, stovinė
ję anoj pusėj vagonėlio, ir taip 
susidarė gerokas man grūmo
jančių būrys. Aiškiai buvo ma
tyti, kad, vardan brangaus Lo
zoraičio, čia nieko gero nebus 
nei man, nei mano brangiam fo
to aparatui. Taigi, pradžioj at
bulas lėtu žingsniu, kad nepa- 
rodyčiau, jog „amerikonas” 
išsigandęs bėga, o vėliau apsisu
kęs, kiek galėdamas greičiau, 
juos palikau.

Kažkodėl aš niekada nepasi
mokau. Suvažiavus į Vilnių 
pensininkams demonstruoti už 
pensijų padidinimą, įsimaišiau 

, į jų minią ir aš. Argi aš ne pen
sininkas! Per megafoną, vienas 
po kito, miniai kalbėjo daug vei
kėjų ir pensininkų vadų. Pra
džioje kalbos buvo gana ramios, 
daugiausia apie pensininkų ne
priteklius ir vargus, vėliau at
sirado karingesnių kalbėtojų, 
raginančių versti valdžią. Po 
tokiu raginimų minios rankos 
kilo į viršų. Pasijutau nekaip. 
Kelsiu ranką už valdžios verti
mą — galiu papulti į televiziją, 
nes čia pat filmavo „Panora
mos” vyrukai, o, man nekeliant, 
pradėjo į mane šnairuoti pen
sininkai. Išsitraukiau rankas iš 
kišenių ir pradėjau vieną į kitą 
trinti, nuduodamas, kad bandau 
sušilti. Iš tikrųjų diena buvo 
vėjuota ir šalta. Minios rankos 
kilo į viršų vis dažniau, o man 
nuo trynimo net riešus pradėjo 
skaudėti, bet padėtį, pats neži
nodamas, išgelbėjo Balys Ga
jauskas, priėjęs prie manęs ir 
pokalbiui supažindinęs su pora 
buvusių politinių kalinių. Turė
čiau priminti, kad B. Gajausko 
paslauga pasinaudojau ir anks
čiau. Vieną sekmadienį mano 
bute Turniškėse užgesus elek
trai, kreipiausi į jį, kaip 
artimiausią kaimyną, ir jis 
atskubėjęs sufabrikavo perdegu
sį, dar prieškarinių laikų sau
giklį. Tada dėkojau jam, atnešu
siam šviesą į mano gryčią.

Šaltą lapkričio sekmadienį 
man ir PLB valdybos vicepir
mininkui Rimui Česoniui teko 
dalyvauti susitikime su Mari

jampolės visuomene buvusioje 
žydų sinagogoje, paverstoj į 
švietimo centrą. Jis susirinku
sius pasveikino, kaip nepriklau
somybės laikais buvusio Mari
jampolės burmistro Antano 
Česonio sūnus, o aš, .taip buvu
sio Marijampolės eilinio cu
kraus fabriko darbininko sūnus. 
Jei Rimas savo kalboje buvo 
dalykiškas, tai aš — sentimen
talus. Priminiau, kaip mačiau 
savo motiną, verkiančią raudo
nųjų tankams riedant į Mari
jampolę ir besimeldžiant anomis 
baisiomis birželio išvežimų die
nomis, kad enkavedistų sunk
vežimis nesustotų prie mūsų 
buto. Pabaigoje, net Henriko 
Nagio eilėraštį „Namai”, apie 
sugrįžimą žiemą į namus, at
pyliau. Save tai sugraudinau, 
bet marijampoliečių tikrai ne, 
nes po mano kalbos pirmas 
klausimas buvo: „Jūs, atvykę iš 
Amerikos, visi gražiai kalbate, 
bet kodėl atsiuntėte Bobelį?” 
Abu su Česoniu pareiškėme, 
kad Bobelio tikrai nesiuntėme, 
kad greičiausiai, jis nesiųstas 
atvažiavo. Pasigirdo antras 
klausimas: „Kodėl mūsų neįspė- 
jote?” O į tai atsakymo ir 
neturėjome, bet padėtį išgelbėjo 
vienas mažas, šiek tiek kupro
tas žmogelis, kuriam užėjo no
ras ginti Bobelį. Susirinkusiems 
to tik ir reikėjo. Pasigirdo 
šauksmai „stribas”, „kegebis- 
tas” ir net siūlymai išlyginti 
jam kuprą. Mudu su Česoniu ir 
kitus, iš rytinių kraštų at
vykusius, svečius marijampolie
čiai besivaidindami net užmir
šo, tik mums atsisveikinant ir 
išvažiuojant viena moteris, bu
vusi tremtinė, papasakojo apie

savo susitikimą su Bobeliu. Jam 
atvykus į Marijampolę, ji su 
kitais demonstravusi. Jis pribė
gęs ir nuplėšęs jos plakatą, 
palikdamas tik kotą. „Aš su tuo 
pagaliu jam per galvą, per 
galvą”, pasakojo ji. Policija 
daktarą išgelbėjusi, o ją arešta
vusi ir ji buvusi nubausta 750 
talonų bauda. Baigdama pridū
rė: „Baudą susimokėjau, bet 
apsimokėjo”.

Baltimorės lietuviai ne
užmiršta buvusių tremtinių ir 
politinių kalinių, pasiųsdami 
jiems į Lietuvą siuntinių ir 
karts nuo karto kokią tūkstan
tinę. Vieną tūkstantinę perda
vė ir man nuvežti ir įteikti 
tuometiniam Vilniaus rajono 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkui Stasiui 
Žukui. Atvyko jis pas mane į 
Seimo rūmus tą dieną, kai prie 
jų rinkosi demonstracijoms Rau
donojoj armijoj žuvusių sūnų 
motinos, reikalaudamos pensi
jų. Perdaviau jam baltimoriečių 
pinigus ir išlydėjau iš Seimo 
rūmų lauk. Abu buvom gerai 
nusiteikę: jis gavęs tūkstantinę, 
o aš — ja nusikratęs. Mums beat
sisveikinant, atsisuko į mus 
viena moteris nešina, reikia 
spėti, savo žuvusio sūnaus pa
veikslu, perjuostu juodu kaspi
nu, ir mus garsiai „pasveikino”: 
„Juokiatės, stribai, kad motinos 
verkia savo žuvusių sūnų”.

Patyriau ir kitokių pasveiki
nimų. Vasario 16-sios išvakarė
se, atvykus kalbėti Lazdynų vi
durinės mokyklos mokiniams ir 
vos iš automobilio išlipus, pasi
tiko mane mokinės tautiniais 
drabužiais su puokštėmis gėlių. 
Baltarusijoj, Pelesos mokykloje 
mokiniai atliko gražų montažą, 
nors kai kurie jų prieš keletą 
mėnesių net lietuviškai nemo
kėję. Jašiūnų mažytėje „Auš
ros” mokyklėlėje labai gražūs 
Baltarusijos lietuviukai prašė, 
kad perduočiau Amerikos lietu
viukams linkėjimus susilaukti

Making a big vvorld smaller.

What difference does it make that Lufthansa flies 
to more International destinations than any other 
single airline? Or that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands in one of 180 
cities around the world? The point is that over the 
years every experience vvith every traveler, from 
every corner of the world, has helped us 
understand you. We’ve come to know cultures 
and customs from around the globė. All the better 
to help you feel at home everyvvhere, on the 
ground, and in the air. Even in many cities we 
dont fly to. youll find a Lufthansa office ready to 
serve your needs. Experience thats vvorldvvide 
and worldwise. Its a difference that s helped us 
make friends vvith a vvorld full of travelers.
And that can make this big vvorld feel very 
small indeed.

A passion for perfection." Lufthansa
For reservations or Information call 1-800-645-3880 or see 
your Travel Agent. Lufthansa is a participant in the mileage 
programs of United, Delta and USAir.

KERSTENO KOMITETO 
SUKAKTIS

Šiemet sueina 40 metų nuo 
ALTo suorganizuotojo Kersteno 
komiteto darbo. 1953 m. ALTo 
pastangomis buvo įsteigtas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Kongreso komitetas tirti Pabal
tijo valstybių prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Tuomet bol
ševikų nusikaltimams demas
kuoti buvo surinkta dokumen
tacija iš 1,706 Amerikoje ir 
Europoje gyvenusių liudininkų. 
Tuo metu ALTas buvo įsteigęs 
specialią įstaigą, kurioje buvo 
paruošiami liudininkų doku
mentai. Toje įstaigoje dirbo

kuo daugiau dešimtukų. Jie la
bai nustebo sužinoję, kad Ame
rikoje pažymiai skaičiuojami 
net iki šimto. Gražiai mokytojų 
buvau sutiktas Kybartų ir Vir
balio mokyklose. Malonią staig
meną patyriau iš Klaipėdos vi
suomenės. Atvažiavęs jiems kal
bėti per Juozines, buvau pasvei
kintas vardo dienos proga ir ap
dovanotas gėlėmis. Tačiau ir į 
Klaipėdą mane „atlydėjo” Bobe
lis. Po mano kalbos pasipylė 
klausimai apie užjūrio lietuvius, 
apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, na ir apie Bobelį. 
Kodėl jis toks pasidarė? At
sakiau, kad mano manymu, jis 
toks buvo, toks ir tebėra. 
Pakankamai jį pažinojau, tad jis 
manęs nei nustebino, nei nuvy
lė, nei papiktino. Tada atsistojęs 
vienas senyvo amžiaus žmogus, 
pasisakė, kad jis buvęs Florido
je LB apylinkės pirmininku ir 
prieš tris mėnesius persikėlė į 
Lietuvą apsigyventi.Dr. Bobelis, 
anot jo, yra labai geras žmogus, 
nes sėkmingai jį Amerikoje iš
operavo, jis ir pats girdėjęs, kaip 
smarkiai jam žmonės Floridoje 
yra ploję. Taip ir nenugirdau, ar 
daktarui plojo už sėkmingą ope
raciją, ar už ką kitą.

teisininkai Jonas Talalas, Jonas 
Rimašauskas ir dokumentų ver
tėjas į anglų kalbą Vytautas 
Bildušas.

Iš viso buvo paruošta, į anglų 
kalbą išversta ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų Kongreso 
komitetui atiduota 755 pusla
piai liudininkų parodymų ir 444 
puslapiai dokumentacijos.

Tuometinis Lietuvos genera
linis konsulas Nevv Yorke Jonas 
Budrys atliko didelį darbą iš
spausdindamas 1941 m. birželio 
mėn. į Sibiro tremtį deportuotų 
18,580 lietuvių sąrašą, pažymė
damas jų gyvenamas vietoves ir 
kitus duomenis. Šis 18,580 as
menų sąrašas buvo tikslus, de
talus, tačiau nebaigtas: reikia 
atsiminti, kad jis buvo sudary
tas Nevv Yorke tuo metu, kada 
Lietuva buvo okupuota sovietų. 
Tačiau ALTo pastangomis šis 
sąrašas buvo prijungtas prie 
Kongreso komiteto protokolų.

Kersteno komiteto darbo re
zultatas buvo 1954 m. Amerikos 
valdžios išspausdinta 678 pusla- 
oių knyga apie Pabaltijo valsty
bių klastingą inkorporavimą į 
TSRS ir apie tragiškus tos 
niekšiškos klastos padarinius — 
masinius areštus, žudymus ir 
deportacijas į Sibirą.

Taigi ALTo pastangomis visi 
šie faktai buvo dokumentuoti 
Amerikos valdžios institucijose 
ir paskelbti laisvojo pasaulio 
dėmesiui.

NEPAGAILĖJO

Daugiau nei 1.5 mil. litų (apie 
60,000 dol.) Vyriausybė skyrė 
Lietuvos reklamai JAV žurnale 
„Nevvsvveek”. Reklaminiame 
žurnalo priede bus pateikiama 
privatizavimo už laisvai konver
tuojamą valiutą eigos apžvalga.

Skaitykite „Draugą”!
A f i ■

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS _______ REAL Et ATE

< ■ -*
10°/p—2O°/o—30%.pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/a West #5th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Ine., Lanham, Nevv York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. 443 psl............................... $10.00

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. 428 psl............................... $10.00

KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas
Zunde. 323 psl........................................... $12.00

KELIONĖ ( NEŽINIĄ, atsiminimai. Bronius
Juodelis. 188 psl......................................... $5.00

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Juozas Lukša-Dau
mantas. 247 psl........................................... $12.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1919-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. ... $15.00

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-
činskas. 254 psl................t ...................... $10.00

VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas
Kučys. 624 psl............................................. $27.00

RAŠTAI II tomas. Jonas Aistis. 454 psl...........  $15.00
LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys

Karuža. 430 psl........................................... $10.00
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsi

minimai. Antanina Garmutė. 127 psl. . . . $6.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Anglų-liet. kalbomis. Danutė
Bindokienė. 364 psl.................................... $15.00

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE.
Dr. Petras Jonikas. 454 psl...................... $20.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius
Norimas. 207 psl......................................... $10.00

Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai prideda sales 
tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau vis tiek Illinois, tiek 
ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti $2.75 už 
kiekvieną knygą, supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui.

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT

PARDUODA

f

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

FOR RENT

Išnuomojamas 2 kamb. ir virtu
vės butas rūsyje su baldais; 7148
S. Francisco Avė., Chicago, IL
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Svečias iš Žemaitijos, Telšių vyskupijos, kun. Alionidas Budrius, susitinka su Tauragiškių klubo 
valdyba. Pirmasis iš dešinės — klubo pirm. Vladas Paliulionis, antrasis — kun. A. Budrius.

VIEŠNAGEI ČIKAGOJE 
BAIGIANTIS

Nejučiomis prabėgo dvi mano 
viešnagės Čikagoje savaitės. 
Esu Dievui dėkingas, kad 
turėjau progos aplankyti šią 
nuostabią šalį. Nors Amerika 
nebuvo nežinoma žemė, apie 
čionykštį kraštą, žmones, čia 
gyvenančias tautas, ūkį, kultū
rą ir kt. daug buvo skaityta 
spaudoje, matyta dokumenti
niuose filmuose, bet visai kas 
kita viską pamatyti savo 
akimis.

Per tą neilgą laiką turėjau 
galimybių aplankyti Šv. Kazi
miero ir Tautines kapines, lie
tuvių bažnyčias ir bendruome
nės susitelkimo židinius. Džiau
giuosi gyva išeivijos bendruome
nės kultūrine, visuomenine 
veikla. Meldžiu Dievą, kad lai
mintų visus jų kilnius siekius ir 
triūsą Tėvynės labui bei tautiš
kumo išsaugojimui.

Aš atvykau iš Žemaitijos, kur 
jau ketveri metai esu Žygaičių 
parapijos, Tauragės apskrities 
klebonas, aptarnauju dar ir Sar
tininkų ir Ropkojų bažnyčias. 
Mūsų Telšių diocezijoje beveik 
pusė bažnyčių neturi klebono, 
daugeliui kunigų tenka aptar
nauti po 2-3 bažnyčias, rūpintis 
žmonėmis, pastatais ir kt. Nors 
entuziazmo yra, bet ekonomi
niai sunkumai kartais padaro 
neįmanomus įgyvendinti gerus 
ketinimus.

Karo ir pokario metais iš Lie
tuvos išvykusiems lietuviams 
nelengva susidaryti vaizdą apie 
esamą bažnyčių padėtį. Pvz., 
Žygaičių parapijoje 1940 m. 
buvo 3,000 parapijiečių, šiuo 
metu — tik 1,500; Gargždų pa
rapija, prieš karą buvusi tik 
mažas miestelis (apie 4,000 
gyventojų), dabar jau 24,000 
gyventojų miestas. Tačiau net 
penkiasdešimt metų nebuvo ga
lima ir svajoti apie bažnyčių 
atstatymą, kartais neleisdavo jų 
remontuoti, o apie naujų bažny
čių statybą nebuvo nė kalbos.

Dabar Žemaitijoje, Telšių 
diocezijoje, statoma 17 naujų 
bažnyčių; atstatyta, bet dar 
neįrengta, sudegusi Kaltinėnų 
bažnyčia; karo metais sunaikin
ta ir dabar atstatoma Nemakš
čių bažnyčia. Gargžduose iškilo 
nauja bažnyčia, nes per karą 
buvo sudeginta ir iki šiol 
žmonės meldėsi lagerio barake.

Klaipėdos krašte, kur prieš 
karą buvo daugiau evangelikų, 
liuteronų, dabar gyvena dau
giau katalikų (80-90% visų 
gyventojų). Pati Klaipėda šian
dien 200,000 gyventojų miestas, 
o net 50 metų turėjo tik mažą 
koplytėlę. 1990 m. atgauta Ma
rijos Taikos Karalienės bažny
čia, statomos dar dvi naujos 
bažnyčios. Naujosios Akmenės 
miestas dar laukia maldos na
mų, panaši situacija ir Mažei
kiuose, Šilutėje, Pagėgiuose.

Prieš šešerius metus mūsų 
Ganytojas vysk. A. Vaičius ry
žosi atkurti Telšių kunigų semi
nariją, kurios absolventai (pir
moji laida) šiais metais bus 
įšventinti kunigais. Seminarija 
savo veiklą pradėjo griuvėsiuo
se, nes reikėjo atstatyti sugriau
tus ir apleistus pastatus, įsigyti 
inventorių, reikalingą moky
mui, gyvenimo sąlygoms paten
kinti. Daug pastangų pareika

lavo mokytojų ir auklėtojų 
subūrimas.

Nebūtų taip sudėtinga, jeigu 
visus reikalus reikėtų spręsti 
palaipsniui. Bet dabar, kuomet 
net penkiasdešimt metų bažny
čios gyvenimas buvo dirbtinai 
paralyžuotas, o šiandien ji yra 
labai reikalinga, tai nėra lengva 
ir jėgų ne per daug. Tačiau ti
kime su Dievo ir žmonių pagal
ba atsitiesti ir stengtis atlikti 
savo misiją. O darbų yra ne
mažai: reikia kurti ir išvystyti 
švietimo, socialinę globos- 
rūpybos, pagalbos prašantiems 
sistemą, ruošti jaunus kunigus, 
įtraukti pasauliečius į aktyvią 
veiklą bažnyčioje.

Yra priekaištaujančių, girdi, 
dabar sunku pragyventi, kai 
kas galo su galu nesuduria, o 
tiek norite statyti bažnyčių ir 
pan. Bet nereikia pamiršti, kad 
kuomet esi turtingas, bet neti
kintis, šventovės nesukursi. Juk 
ir karo laikais Lietuvoje iškilo 
apie 120 didingų bažnyčių. Po 
rusų — švedų karo Pacas statė 
Vilniuje Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, Pažaislio vienuolyną, 
Jiezno, Stakliškių ir kitas 
bažnyčias. Kraštas buvo maro, 
epidemijų, karo siaubų nualin
tas, bet šios šventovės atsirado 
kaip padėka už laisvės stebuklą.

Šiuo metu svarbu ne vien baž
nyčias statyti, svarbiausia — 
statyti šventovę žmonių širdyse. 
Ačiū Dievui, nestokojame pa
šaukimų į kunigų seminarijas, 
vienuolynus. Gal dvasiniai su
stiprėjus, atsitiesus, pajėgtume 
įveikti įsiviešpatavusį chaosą, 
nugalėti blogybes, kurios siau
tėja, užliejusios tiek metų 
puoselėtą dvasios tuštumą. To
dėl turime tą tuštumą užpildyti 
Dievo ir artimo meilės darbais, 
sujauktoje aplinkoje skiepy
ti krikščioniškųjų vertybių 
svarbą.

Baigdamas, noriu išreikšti di
delę pagarbą ir dėkingumą, 
Tėvams Marijonams, suteiku
siems pastogę ir maistą, taip pat 
abiejų lietuviškųjų parapijų 
klebonams J. Kuzinskui ir A. 
Puchenskiui už sudarytas gali
mybes pasimelsti kartu su 
tautiečiais ir surinkti aukų savo 
diocezijai. Dėkoju Tauragiškių 
klubo valdybai, skyrusiai 200 
dol. auką.

Tegul Dievas atlygina vi
siems, kurie aukojo ar aukos 
didesnę ar kuklesnę auką at
gimstančiai Lietuvos Bažnyčiai.

Kun. Alionidas Budrius

J-aiškaT
LIŪDNOS SUKAKTYS

Šiais metais sueina 30 metų, 
kai Čikagoje mirė du rašytojai: 
Julius Kaupas ir Algimantas 
Mackus. Julius Kaupas, psi
chiatras egzistencialistas, ska
tino savarankiškumą ir origi
nalumą gyvenime bei kūryboje. 
Jam buvo artimas naujų kelių 
ieškotojas Algimantas Mackus, 
kurį jis aplankė 1964 m. kovo 1 
d., sekmadienį. Ten jį ištiko 
cukrinės ligos sukeltas širdies 
smūgis ir jis mirė. Tą vakara 
ten turėjo būti švenčiamas

Mackaus žmonos Dalios 29 gim
tadienis, o reikėjo ruoštis šer
menims. Tais pačiais metais, 
tarp Kalėdų ir Naujų Metų, 
automobilio katastrofoje žuvo 
Algimantas Mackus ir Lilija 
Vanagaitienė. Dalios motina, 
pirma sužinojus apie katastrofą, 
sutiko Dalią, grįžtančią namo 
autobusu iš vidurmiesčio, ir 
pranešė, jog Algimanto nebėra. 
Vietoj numatyto koncerto, 
reikėjo vykti į lavoninę ir 
atpažinti Algimanto lavoną. 
Dalia mirė 11 metų vėliau.

Drąsiai galima teigti, jog 
Čikagos ir visos išeivijos 
kultūrinis gyvenimas būtų 
buvęs turtingesnis, jei nebūtų 
įvykusios šios per ankstyvos 
mirtys. Tačiau tų visų žmonių 
prisiminimas yra būtinas šian
dien, jau atėjus naujai kartai. 
Algimanto Mackaus kūrybos 
įtaka naujos kartos lietuvių 
literatūrai yra stipri ir pras
minga. Julius Kaupas neužtar
nautai tapo primirštas.

Yra verta ir būtina paminėti 
Algimanto Mackaus 30 metų 
mirties sukaktį Čikagoje. Jis 
pats buvo tokių dalykų nenuils
tantis rengėjas.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

AR JIE SKAITO LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ

Kai buvo skelbiami kandida
tai į LB XIV tarybos rinkimus, 
prie jų pavardžių pažymėjo, kiek 
metų, kokia profesija, kaip reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. 
Manau, kad reikėjo dar vienos 
informacijos: ar asmuo skaito 
lietuvišką spaudą - ne tik ar 
skaito, bet ar prenumeruoja? 
Būtų įdomu pamatyti kad ir 
„Draugo” skaitytojų sąrašus ir 
patikrinti, ar daug mūsų Lie
tuvių bendruomenės veikėjų 
prenumeruoja dienraštį. Tikiu, 
kad rastume nemažai staig
menų, tai atlikę.

Jeigu jau žmonės, apie ku
riuos dažnai rašoma spaudoje, 
jos neprenumeruoja, tai ką be

VASAROS KAINOS Į LIETUVĄ
Birželio 15 d. — rugsėjo 15 d.

Iš New Yorko ar Chicago į Vilnių ir atgal 
Iš Vilniaus į Chicago ar New York ir atgal

$730 plius mokesčiai
Kai kurios dienos jau išparduotos. Kainos žemesnės prieš birželio 15 d. ir po rugsėjo 15 d.

Grupinės kelionės į dainų ir šokių šventę:
birželio 29 d.-liepos 13 d. iš Nevvark 

birželio 30 d.-liepos 13 d. iš JFK

Kaina $1 ,893
I kainą įskaitoma: lėktuvo bilietai, (pridėtinis mokestis iš kitų miestų); viešbučiai—Vilnius, 

Kaunas, Palanga; trys valgiai kas dieną; bilietai į dainų ir šokių festivalį; visa trans- 
portacija; idomių vietų apžiūrėjimas; gidai anglų ir lietuvių kalbomis; bagažų nešiojimai; 

patarnavimo mokesčiai.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, N Y 11229
Tel.: 718-769-3300 1-800-77-VYTIS

kalbėti apie „paprastus mirtin
guosius”? Turėtų būti kiekvieno 
lietuvio, juo labiau veikėjo, gar
bės dalykas prenumeruoti ir 
skaityti lietuvišką spaudą. 
Izabelė Vosyliūtė-Summers

Dovvners Grove, IL

APIE „VESTUVINE” 
VAIZDAJUOSTE

Dėkingas Jonui Žebrauskui, 
pozityviai aprašiusiam vaizda
juostės „A Lithuanian Country 
Wedding” parodymą Vyresnių
jų lietuvių centre „Seklyčioje”, 
noriu paaiškinti, kad jo komp- 
limentingas užvardinimas „Do
vana Amerikos lietuviams” su
prastintas ir tiesiogine prasme, 
nes niekas ne tik nepaėmė atly
ginimo, bet dargi apsimokėjo už 
autobusus, kad filmavimui ga
lėtų nuvykti pas Antaną ir Ma
riją Rudžius (Monee,, IL), kurie 
atidarė vartus ir širdis į savo na
mus. Jie išnuomavo arklius, ka
rietą ir pabaigoje pavaišino vi
sus 75 „vestuvininkus” iškil
mingais pietumis, patys apmo
kėdami visas išlaidas. Filmas 
susuktas, kad sutelktų lėšų ke
liom Šv. Kazimiero seserims, 
Lietuvos Vyčių choro narėms, 
dalyvauti Pirmoj pasaulio lie
tuvių dainų šventėje. Prie šio 
projekto prisidėsite, susidomėję 
filmu ir kreipdamiesi šiuo adre
su: Ann Marie Kassel, 8200 An- 
chor Dr., Apt. 801, Woodridge, 
IL 60517.

Faustas Strolia 
Oak Forest, IL 

SENIAI REIKĖJO

Sveikintinas „Drauge” spaus
dinamas „Susipažinkime” sky
rius. Seniai tokio reikėjo. Būtų 
gerai, kad straipsniai apie mūsų 
jaunuosius profesionalus, pasi
žymėjusius ir lietuviškoje veik
loje, būtų spausdinami kuo daž
niau. Manau, kad jie patinka ir 
kitiems skaitytojams, ypač jau
nesniems.

Zigmas Jonaitis 
South Bend, IN

VYČIO KRYŽIAUS ORDINAS
PER LENGVAI DUOTAS

Lietuviai pradėjo atvykti į 
Argentiną 1905-1906 metais. 
Per tuos visus metus, nors daž
nai buvo bedarbiai ir vargo pri
slėgti, bet kūrė draugijas, steigė 
chorus, vaidintojų būrelius, la
vinosi sporte. Visuomet buvo 
mintis suburti lietuvius, nes 
nenorėjo užmiršti savo gimto
sios ir brangios šalies - Lietuvos. 
Tuo būdu išsilaikė kalba, papro
čiai,dainos, tautiniai šokiai - tų 
draugijų ir jų vadovų bei narių 
dėka. Okupacijos metais stiprėjo 
nepriklausomybės Lietuvai rei
kalavimai. Tie reikalavimai 
buvo išreiškiami visokiais

būdais: spaudoje, radijo laidose, 
televizijoje, demonstracijose. 
Kai nepajėgė vyresnieji, darbą 
tęsė jų vaikai ir vaikaičiai.

Lietuvos Respublika 1994 m. 
kovo 31 dienos pareiškimu (nr. 
181) paskyrė Vyčio Kryžiaus 
ketvirtojo laipsnio ordiną už 
individualinį pasižymėjimą, gi
nant Lietuvos Respublikos lais
vę ir nepriklausomybę, bet 
užmiršo apdovanoti daug žymių 
lietuvių - vyrų ir moterų - vertų 
nors mažiausio įvertinimo iš tos 
tautos, kurios vaikais jie save 
laiko.

Atrodo, kad Lietuvos Respub
likos prezidentas apdovanojimą 
per greitai, gerai neapmąstęs, 
atliko, be teisingos ir išsa
mesnės informacijos.

Albertas Stalioraitis 
Buenos Aires, Argentina

AR LIETUVIAMS TINKA 
NIEKINTI NIXONĄ?

Nors abejoju, kad šis laiškas 
bus „Drauge” išspausdintas, bet 
vis dėlto jį rašau ir Redakcijai 
siunčiu. Abejonės kyla dėl to, 
kad jis nėra joks redaktorės Bin- 
dokienės pasveikinimas ir pagy
rimas...

Ilgai laukiau: negi niekas ne
pasisakys dėl išpuolių prieš 
prez. Richardą Nixoną straips
nyje „Apie mirusius kalbama 
teigiamai” („Draugas” — 1994. 
IV.27). Neiškenčiau ir pasisa
kau. Nors redaktorė tvirtina, 
kas „apie mirusius kalbama tei
giamai”, bet ji pati šio dėsnio 
nesilaiko: kiek užgaulių žodžių 
Nixon atžvilgiu parašyta!.. Gir
di, dėl jo visa tauta jautė gėdą, 
jis „susimovė” lyg paskutinis, 
vagis, vartojo šlykščius žodžius 
lyg nepraustaburnis paauglys...

Ir taip kalbama apie preziden
tą, kuris Lietuvos reikalui rodė 
nemažą dėmesį, kuris, nepri
klausomybę atstačius, tuoj lan
kėsi Lietuvoje, pagerbė jos ko
vų aukas... Nors toliau redakto
rė teikėsi pažymėti, kad Nixo- 
nas „bus įrašytas į Amerikos 
istorijos lapus, kaip labai pasi
žymėjęs prezidentas”, tačiau tas 
jos pripažinimas kartu yra nu
stelbiamas tvirtinimu, kad jis 
„buvo kritęs labai žemai, buvo 
pasmerktas savo tautos...”

Nors prez. Nixonas ir padarė 
klaidų, bet kas iš mūsų jų neda
ro? Ir jis man prisimenamas, 
kaip geras prezidentas ir kaip 
lietuvių draugas.

Birutė Kasakaitienė 
Chicago, IL

Pastaba. „Draugas” nesibai
do kritikos ir skirtingų nuomo
nių, kaip ne kartą jau buvo pa
sisakyta. Iš tikrųjų mes gerbia
me kiekvieno skaitytojo nuomo
nę, nors ji ir yra skirtinga nuo 
mūsų. Redakcija.

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. gegužės mėn. 10 d. 5

MANĖME, KAD VISKĄ 
ŽINOME

Kas šeštadienį skaitome So
cialinių reikalų skyriaus pata
rimus ir negalime atsistebėti: 
Birutė Jasaitienė ir Aldona 
Šmulkštienė vis pateikia tokios 
naudingos informacijos, kurią 
gali sau prisitaikyti ir vyres
nieji, ir jaunesni; ir seniai į JAV

A.tA.
Vladislava Kovalčiukienė
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette Parko 

apylinkėje.
Mirė 1994 m. gegužės 6 d„ sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Raseiniuose. 

Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: sūnus Vaidotas Kovalčiukas, duktė Virginija 

Kupcikevičienė, žentas Vytautas; anūkai: Rita Rackmil su 
vyru Chuck, Algirdas Kupcikevičius su žmona Jolanda ir 
proanūkas Stepukas Kupcikevičius; taip pat daug giminių 
Lietuvoje.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gegužės 9 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 10 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima.

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

Musų mielai Draugei

A.tA.
VALERIJAI BANKAUSKIENEI

mirus, skausmo prislėgtai šeimai — jos dukrai 
DANGUOLEI ir žentui PETRUI GRIGANA- 
VIČIAMS, anūkui ŠARŪNUI ir jo šeimai, seseriai 
LEOKADIJAI, svainiui JUOZUI ŽVYNIAMS su 
šeima reiškiame gilią užuojautą ir skausmu dali
namės.

Antanas ir Teodora Piytnikai 
Placidą Balšaitytė 
Valerija Šimkienė

Nelengvoje atsiskyrimo valandoje,

A.tA.
DANUTEI MIČIŪNIENEI

Amžinybėn iškeliavus, jos vyrui EUGENIJUI, sūnui 
DARIUI su žmona, visiems giminėms ir gulimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Žibutė ir Povilas Knepper 
Yolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai

Mirus Žmonai

A.tA.
EDNAI,

bičiuliui dr. ALBINUI ŠMULKŠČIUI skiriame šiuos 
psalmės žodžius: „Juk nieks negalės iš mirties išsi
gelbėt, išsipirkt iš Dievo”.

Bronė ir Vytautas Volertai

A.tA.
Dr. GUSTUI PETERSONUI

mirus, mūsų mielą sesę LIDIJĄ PETERSONIENE 
dukras dr. LORETĄ ir dr. AIDĄ su šeimomis ir visus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės JŲ 
skausmu.

Detroito Lietuvos Dukterys

Mirus

A.tA.
BIRUTEI MURAŠKIENEI,

vyrą VYTAUTĄ ir dukrą DANUTE su šeima užjaučia 

Bronė ir Vytautas Volertai

atvykę, ir naujesnieji ateiviai. 
Kai diena iš dienos čia gyvena
me, rodos, esame su viskuo susi
pažinę. Pasirodo, kad ne. Šio 
skyrelio informacija labai 
paprasta ir aiški, o vis randame 
naujų dalykų. Pagarba skyrelio 
vadovei B. Jasaitienei.

Irena Vaitiekūnienė 
Kenosha, WI
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
iŠ ART! IR TOLI

Ketvirtadieni, gegužės 12 d. 
— Kristaus į Dangų Žengimo 
šventėje — visi tikintieji turi 
dalyvauti šv. Mišiose. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Parke) 
Šeštinių Mišios bus (lietuviškai) 
7 ir 9 vai. ryte, taip pat 7 vai. 
vak.; trečiadienį (anglų kalba) 7 
vai. vak.

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje (Brighton Parke) 
ketvirtadienį šv. Mišios 7, 9 ir 
10 vai. ryte, o taip pat 7 vai. 
vak.; trečiadienį — 7 vai. vak.

Tautos fondo valdybos pirm. 
Aleksandras Vakselis Draugo 
fondui atsiuntė 1,000 dol. čekį su 
laišku iždininkui Br. Juodeliui, 
kuriame rašo: „Su malonumu 
pranešame, kad Tautos fondas 
vertindamas Jūsų atliekamą 
didelį darbą paskyrė „Draugo” 
dienraščiui 1,000 dol. Šiuo 
norime tapti Draugo fondo 
nariu su penkiais balsais. 
Linkime „Draugui” dar daug 
metų informuoti lietuvius 
išeivijoje bei tėvynėje”.

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja Tautos fondui ir linki vi
siems kitiems fondams bei or
ganizacijų iždams pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu.

Jūratė ir Arvydas Vilčins
kai atliks koncertą Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 
gegužės 15 d., po Mišių. Vi
suomenė kviečiama.

„Žąsele” paskui mokyt. Jūratę Jankauskaitę išsirikiavo Čikagos lit. mokyklos 
jauniausių mokinių pulkelis.

Nuotr. V. Žukausko

Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, Dl., Lietuviškos Šeštinių 
(Kristaus dangun žengimo) 
šventės Mišios bus ketvirtadienį 
9 vai. ryto. Angliškos Mišios bus 
8 vai. ryto ir 7 vai. vakaro.

x Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti Ped. Lituanis
tikos Instituto vakare gegužės 
14 d., 7 v.v. Jaunimo centre. 
Vietas rezervuoja S. Petersonie
nė, tel. 312-847-1693 ir R. Rač
kauskaitė (studentams) tel. 
312-434-4545.

(sk)

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

(sk)'
x Pinigai doleriais pasieks 

jūsų gimines greičiausiai, jei 
siųsite juos per Baltia Express. 
Teiraukitės dėl naujų sumažin
tų kainų pinigų pristatymui 
nemokamu tel. 1-800-SPAR- 
NAI (1-800-772-7624) arba 
siųskite pinigus adresu 3782 W. 
79 St., Chicago, n 60652.

(sk)

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

Čekius rašyti:

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
kun. Antanas Puchenskis gegu
žės 12 d. švenčia kunigystės 
sukaktį — jis buvo kardinolo 
John Cody įšventintas kunigu 
1971 m. gegužės 12 d. Tos pačios 
parapijos vikaras kun. Tony 
Markus kunigu buvo įšven
tintas 1980 m. gegužės 14 d., 

i taip pat kardinolo John Cody, 
tad parapija gegužės mėnesį 
džiaugiasi savo dvasininkų 
sukaktimis.

Ketvirtadienį, gegužės 12 d., 
Šeštinių šventėje, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte šv. Mišios bus 8 vai. 
ryte ir 7 vai. vakare.

„Vijūnas”, tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Ritos 
Kėželienės, pasirodys Čikagos 
miesto centre, Daily Plazoje prie 
Picasso paminklo ketvirtadienį, 
gegužės 19 d., 12 vai. per pietus. 
Visi miesto centre dirbantieji 
lietuviai kviečiami ateiti ir pasi
gėrėti grakščiuoju mūsų 
jaunimu ir jų puikiai atliekamu 
tautiniu šokiu.

Halina Jakubėnaitė-Dilie-
nė, kompozitoriaus Vlado Jaku
bėno sesuo, dalyvaus savo gar
siojo brolio 90-ties metų gimimo 
sukakties minėjime Čikagoje 
gegužės 15 d. Minėjimą rengia 
Čikagoje gyvuojanti komp. VI. 
Jakubėno vardo draugija Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje.

x Alice J. Tamulis iš Sand- 
wich, MA atsiuntė „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetui 
$10, kad perduotų tuos pinigus 
aklai Lietuvos našlaitei. Našlai
tės vardu komitetas dėkoja.

(sk)
x A. a. B. Graužinienės at

minimui $125 buvo paskirta 
Lithuanian Mercy Lift. LML 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams: 
D. Rudaitienė, M. Rudaitytė, T. 
Rudaitytė, G. ir P. Naris, M. ir 
A. Naris, D. ir M. Naris ir L. ir 
L. Lapinskas.

(sk)

x Gydytojo kabinetui rei
kalinga tarnautoja: atsakyti 
telefonus, tvarkyti kartoteką, 
išrašyti sąskaitas. Išmokysime. 
Kreiptis: Linn Walsh, 312- 
436-7700.

(sk)

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

Gegužės 1 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje įvykusio „Lietuvių tautos genocido” knygos 
sutikimo metu. Iš kairės: Jonas Jurkūnas, Petras Buchas, dr. Laima Šimulienė, Stasys Briedis,

ČLM MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 1 d. visa Lietuva 

minėjo Motinos dieną, Čika- 
i gos lituanistinė mokykla, pri
silaikydama Lietuvos papro
čių, irgi surengė Motinos 
dienos minėjimą balandžio 30 
dieną, šeštadienį (mokykla 
veikia tik šeštadieniais). Pro
gramoje pažymėta: „Motinos — 
Tėvo šventė”.

12 vai. mokiniai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, susirinko 
į Jaunimo centro didžiąją salę. 
Šventę pradėjo mokyklos direk
torė Jūratė Dovilienė. Trumpai 
pasveikino mamytes, programai 
pravesti pakvietė Danutę Mi- 
kužienę. Ji vadovavo minėjimui.

Pirmieji į sceną įžengė trečio
jo skyriaus mokiniai, kurie 
deklamavo įvairių poetų kūry
bos ištraukas apie mamytę ir 
tėvelį. Darželio ir parengiamo
jo skyriaus mokiniai taip pat 
deklamavo pagal savo pajė
gumą trumpučius eilėraštukus. 
Prisijungus prie jų pirmajam 
skyriui, pašoko „Garnys , gar
nys...” Šeštojo skyriaus moki
niai pamėgino ir savo kūrybos 
perteikti mamytėms. Padek
lamavę, pašoko „Gyvatarą”. 
Ketvirtokai vėl tęsė eilėraščių 
pynes apie mamą. Aukštesnio
sios mokyklos mokiniai pašoko 
tautinių šokių pynę. Vos tiems 
apleidus sceną, įžygiuoja pir
mokai su plakatais „Mama, tėtė 
ir šeima”. Ketvirtas ir penktas 
skyrius šoka „Kalvelį”. Vos nu
skambėjus muzikos garsams, 
penktokai vaidina trumpą vaiz
delį apie mamytę ir tėvelį. Ir 
dvikalbiai prašneko lietuviškai. 
„Mūsų šaknys”. Antro skyriaus 
mokiniai pasveikino mamytes 
poezijos kūrinėliais, o antro ir 
trečio skyriaus jaunieji pašoko 
„Suktinį”. Buvo įdomus šokis 
„Lenciūgėlis”, kurį šoko Erika 
Trėjo, Ada ir Daina Valaitytės, 
Rasa Dovilaitė ir Tomas Mi
kužis. Labai gražiai pašoko, žiū
rovai ilgai jiems plojo. Toliau 
buvo dainos, kurioms vado
vavo mokytoja Jūratė Taut- 
vilaitė-Fischer. Pirmiausia pa
dainavo patys jauniausieji „La
bas, sesute” ir „Dvi akytės”. 
Vyresniųjų skyrių mokiniai pa
dainavo „Ant kalno gluosnys”, 
o kartu su gimnazistais — „Pil
ki keleliai”, „Ten, kur Lietuva”, 
„Do, re, mi” ir „Jaunystės

Grupelė Čikagos lit. mokyklos mokinių prie Jaunimo centro. Iš kairės: Dalia Šataitė, Adelė Rocytė, 
Stefutė Utz, Tadas Mikužis ir mokyt. Hedvina Dainienė.

Nuotr. Danos Mikužienės

maršą”. Nuaidėjus paskutinėms 
melodijoms, nutilo scena, pagy
vėjo salės dalis prie durų, kur 
vyko vaišės tėveliams, svečiams 
ir mokiniams. Salės sienos buvo 
apkabinėtos mokinių piešiniais, 
jų mokytojos Noros Aušrienės 
dėka.

Minėjmas pavyko gražiai. 
Daug darbo įdėjo pravedėja D. 
Mikužienė ir visų skyrių bei 
klasių mokytojai. Nebuvo apsi
eita ir be tėvelių pagalbos. 
Mamytės buvo gražiai pagerb
tos, šiek tiek teko dalios ir tė
veliams.

Prieš minėjimą buvo susi
rinkę tėveliai, kur aptarė mo
kyklos reikalus ir pakalbėjo 
apie ateinančius mokslo metus.

Nors lauke dangus gaivino 
žemę lietučiu, viduje nuotaika 
buvo giedra ir smagi.

J. Plačas

ATVYKSTA LATVIJOS 
PREZIDENTAS

Lietuvos nepriklausomybės 
j atstatymui telkėmės visų pagal
bą. Nepriklausomybės tikslas — 
okupanto jungo atsikratymas — 
jungė lietuvius, latvius ir estus. 
Į Čikagą atvykus Aukščiausios 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, Loyolos univer
sitetui suteikus jam garbės dak
taro laipsnį, suruošėm jam 
ypatingą priėmimą Gamtos 
mokslo muziejuje, iš kurio at
siveria visos Čikagos paežerės 
panorama. Kvietėme kitatau
čius į Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio pagerbi
mą. Susirinko arti 1,000 
žmonių, tarp jų įvairių tautų 
mokslininkų, įmonių vedėjų, 
žurnalistų, labdaros organiza
cijų atstovų. Neapvylė mūsų 
broliai pabaltiečiai, suor
ganizuodami stalus ir viešai 
remdami mūsų siekius. Estė 
Gildą Karu, latviai Ilmars 
Bergmanis bei Olita Kins, 
Čikagos lietuviams gerai pa
žįstami, nes dažnai būna mūsų 
parengimuose.

Dabar latviai ruošia vakarą 
su Latvijos prezidentu Guntis 
Ulmanis. Pelnas skiriamas 
paremti Latvijos Misiją prie 
Jungtinių Tautų. Guntis Ulma-

dr. Leonas Kriaučeliūnas ir Oskaras Kremeris.

nis buvo išrinktas Latvijos pre
zidentu 1993 m. liepos 7 dieną. 
Jis gimė 1939 m. Rygoje. Ulma- 
nių šeima buvo ištremta į Sibirą 
1941 metais ir grįžo į Latviją 
1946 metais. Ulmanis baigė 
Latvijos universitetą su laipsniu 
ekonomikos moksle ir dirbo eko
nomikos srityje. Jis yra vedęs, 

! turi du vaikus.
Balandžio 30 d. Guntis Ulma

nis ir Boris Jelcinas pasirašė 
sutartį dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo. Sutartyje sakoma, 
kad Rusijos kariai turi būti 
išvesti iš Latvijos iki š.m. 
rugpjūčio 31 dienos. Buvo 
sutikta, kad Skrundoje tebe
veiks radaro įrengimas, veda
mas civilių.

Ilmars Bergmanis ir kiti lat
viai labai kviečia lietuvius 
dalyvauti Latvijos prezidento 
Guntis Ulmanis pagerbime ir 
padėti išlaikyti Latvijos Misiją 
prie Jungtinių Tautų. Vakaras 
vyks Chicago Hilton and Tow- 
ers viešbutyje, 720 South Michi
gan, sekmadienį, gegužės 22 d., 
7 v.v. Įėjimo auka 75 dol. Dėl 
informacijos skambinti (708) 
823-3713. Neatsisakykime bro
liams pabaltiečiams, kurie 
dažnai mums talkino. Būtų gra
žu, kad suorganizuotumėm lie
tuvių stalus, o stalo viduryje 
pasistatytumėm lietuvišką vė
liavėlę, parodyti, kad lietuviai, 
latviai ir estai Nepriklauso
mybės žingsnius žengia darniai.

Indrė Tijūnėlienė

JAV LB Švietimo tarybos
| pirmininkę Reginą Kučienę 
pasiekė laiškas iš Lietuvių 
literatūros ir tautosakos biblio
tekos vedėjo Juozo Laurušo. Jis 
dėkoja už 101 knygos ir 82 
žurnalų Švietimo tarybos 
siuntą, gautą bibliotekoje, tar
pininkaujant Lietuvos Respub
likos Kultūros ir švietimo 
ministerijos Ryšių su tautiečiais 
tarnybos viršininkui Audriui 
Antanaičiui. Bibliotekos ve-

1 dejas rašo, kad dovana ypač 
brangi, nes „lietuvių išeivijos 
spausdintas žodis sovietmečiu 
buvo užgintas. Maty t tik šitaip- 
knyga po knygos, žurnalas po 
žurnalo — pavyks atitaisyti di
džiosios neteisybės padarytą 
skriaudą lituanistinio instituto 
bibliotekai...”

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Gauta žinia iš Švedijos Kara
liškosios Inžinierių mokslų aka
demijos, kad 1994 metų pava
sarį jos nariu užsienyje išrinktas 
Arvydas Janulaitis, Vilniaus 
FERMENTO Enzimologijos ins
tituto direktorius. Jis buvo 
vienas prelegentų VI Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje 
1989 m. lapkričio mėn.

BAŽNYČIOS STATYBOS 
MECENATAS

Kun. Albinas Martis, gyv. 
Charleston, West Virginia, gavo 
iš Vilkaviškio vyskupo J. 
Žemaičio padėkos laišką už jau 
antrą 5,000 dol. auką sugriau
tų tos vyskupijos bažnyčių sta
tybai (kun. A. Martis jau 
anksčiau yra paaukojęs 5,000 
dol. šiam kilniam tikslui). 
Lankeliškių bažnyčia, aukotojo 
tėviškė, taip pat sulauks atsta
tymo eilės, kaip paminklinė 
trijų nužudytų kunigų vieta.

MIRĖ RICHARD SCARRY

Vaikų knygų rašytojas ir 
iliustratorius Richard Scarry 
mirė balandžio 30 d. Gstaad, 
Šveicarijoje, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Šis autorius pažįs
tamas ir mūsų lituanistinių mo
kyklų mokiniams, nes LB Švie
timo taryba yra išleidusi didelio 
formato spalvotą žodyną (Išleis
tos net 4 laidos), o taip pat 
Lietuvoje šiuo metu verčiamos 
į lietuvių kalbą ir leidžiamos 
Richard Scarry knygos, susilau
kiančios didelio pasisekimo. Ap
skaičiuojama, kad išplatinta 
daugiau kaip 100 mil. Ameriko
je ir kituose kraštuose, o šis au
torius yra parašęs ir iliustravęs 
daugiau kaip 250 knygų vai
kams. Amerikoje daugiausia jo 
knygų yra išleidusios „Golden 
Books” ir „Random House” lei
dyklos.

RENGIAMAS
OKEANOLQGŲ

SUVAŽIAVIMAS

Okeanologų suvažiavimą ren
gia Geografijos institutas ir 
Klaipėdos universitetas, 1995 
m. gegužės 22-27 d. Pusė suva
žiavimo laiko Vilniuje, o kita 
Klaipėdoje.

Tema — „Pasaulio vandeny
nas ir Lietuva: geopolitika, 
mokslas ir ūkis”. Darbo kryp
tys: vandenynų fizika, jūrų in
žinerija ir navigacija; jūrų ir 
vandenynų biologija, chemija ir 
ekologinės problemos; jūrų ir 
vandenynų geologija ir nau
dingos iškasenos; jūrų eko
nomika ir teisė.

Suvažiavimo darbinės kalbos: 
lietuvių ir anglų. Apie ketinimą 
dalyvauti, su pranešimu ar be, 
prašome pranešti iki š.m. liepos 
1 d. suvažiavimo organizaci
niam komitetui: Hab. Dr. Egi
dijus Trimonis, Geografijos in
stitutas, Akademijos 2, Vilnius 
2600, Lietuva. Tel.: (3702) 3592 
93; faksas: 3702 3592 45. Arba: 
P. A. Mažeika, P. O. Box 374, 
Pass Christian, MS 39571, 
U.S.A. Tel.: 601 452 2222.

P. A. Mažeika

LIETUVIS KUNIGAS
IŠVYKO IŠ RUANDOS

Kun. Hermanas Šulcas buvo 
Jungtinių Tautų kareivių 
dalinio iš pavojingosios Ruandos 
išskraidintas į Vokietiją kartu 
su kitais misionieriais. Salezie
tis misionierius iš savo parapi
jos centro buvo išvykęs, kai JT 
sargyba jį sustabdė ir skatino 
namo nebegrįžti, o tiesiai į JT 
prieglobstį. Kun. Šulcas nuo 
1979 m. dirba Afrikoje, pastatė 
jaunimo centrą, išugdė skau
tišką jaunimą. Pagal spaudą, jo

buvusioje Musha parapijoje 
prieš pora savaičių buvo nužu- 

' dyta 1,200 asmenų, pusė jų —
: vaikai ir moterys. 1993 m. kun. 
Šulcas su keletu savo jaunuolių 
apkeliavo Lietuvą ir buvo gra
žiai žmonių bei jaunimo priimti. 
Birželio mėn. vėl rengiasi Lietu
von vykti. Iki 1993 m. vasaros 
misionieriui talkino jo 80-ties 
metų motina, dabar esanti 

j Vokietijoje.

BALTŲ STUDIJŲ 
VASAROS KURSAI

Baltų Studijų Vasaros Kursai 
(BALSSD bus pravesti Universi
ty of Washington, birž. 20 - 
rugp. 19 d. Lietuvių kalbos 
pamokos vyks pirm. - penk., 
8:30 - 11:50 vai. ryto ir 1:10 - 
2:10 vai. p.p. Baltijos kraštų is
torijos kursas bus dėstomas 
liepos 21 - rugp. 19 d., pirm. - 
penk., 4:30 - 6:50 vai. vak. 
Smulkiau gali pranešti uni
versitetas. Rašyti: Baltic 
Studies Summer Institute, 
Scandinavian Dept., DL-20, 
University of Washington, Seat
tle, WA 98195, arba skambinti 
tel. 206-543-0645. Kursų iš
kilmingas atidarymas su au
dinių parodos atidarymu, ketv. 
birž. 23 d., 5 - 8 v.v., Husky Art 
galerijoje. BALSSI kursų 
uždarymo iškilmės įvyks penkt., 
rugp. 12 d., 8 v.v., University of 
Washington Boat House. Nu
matyta suruošti bendrą lietu
vių, latvių ir estų tautinių šokių 
vakaronę. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Ryšium su 
BALSSI kursais, University of 
Washington kartu su Seattle 
World Affairs Council pakvietė 
Lietuvos ambasadorių Ame
rikai, dr. Alfonsą Eidintą, at
vykti į Seattle.

PAGERBTAS POPIEŽIAUS 
ŽYMENIU

Dr. Andrius Šmitas už nuo
pelnus auklėjant jaunimą krikš
čioniškoje dvasioje popiežiaus 
Jono Pauliaus II buvo apdo
vanotas „Pro Ecelesia et Ponti- 
fice” žymeniu. Dr. A. Šmitas jau 
ilgus metus vadovauja Vasario 
16-sios gimnazijai Vokietijoje.

GIMNAZIJOS
KAPELIONAS

Nuo š.m. vasario 1 d. Vasario 
16-sios gimnazijos kapeliono 
pareigas eina kun. Gintaras 
Tamošiūnas iš Kaišiadorių 
diocezijos.

NAUJI KUNIGAI 
KANADOJE

Kun. Edvardas Putrimas nuo 
vasario 1 d. paskirtas talkinti 
Toronto Prisikėlimo parapijai ir 
rūpintis lietuvių jaunimo sielo
vada. Čia jis turi daug patyrimo, 
nes daugiau kaip 5 metus yra 
buvęs Vasario 16 gimnazijos 
kapelionu Vokietijoje.

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, jau nuo pernai rugsėjo 1 d. 
talkina Aušros Vartų parapijai 
Montrealyje. Pažymėtina, kad 
Aušros Vartų parapija gegužės 
1 d. šventė 40 metų sukaktį. Ta 
proga buvo atvykęs vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, ir suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 
vaikams bei jaunimui. Šios 
parapijos klebonas yra kun. 
Juozas Aranauskas, SJ.

„Tėviškės Žiburių” redakci- 
jon pakviesta naujosios kartos 
Ramunė Sakalaitė-Jonynienė, 
išėjus į pensiją J. Andruliui. 
Taip pat vienas iš ilgamečių 
„Tėviškės Žiburių” darbuotojų 
Vytautas Balčiūnas atšventė 
savo 70-ties metų jubiliejų. Ne 
tik jis yra gabus spaustuvės ve
dėjas ir taip pat techninis redak
torius. Jis daug pasidarbavo, 
pervesdamas spaustuvę į naujus 
modernius metodus.




