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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baltijos Asamblėja 
smerkia Rusijos 

spaudimą 
Viln ius , gegužės 16 d. (Elta) 

— Praėjusį savaitgalį Jūrmalo
je, Latvijoje, vykusioje Baltijos 
Asamblėjos sesijoje Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus 
B i č k a u s k a s b u v o i š r i n k t a s 
asamblėjos pirmininku. 

Seimo rūmuose pirmadienį 
surengtoje spaudos konferenci
joje j i s pranešė, kad sesijoje 
pr i imta 12 dokumentų. Svar
biausiais naujasis asamblėjos 
pirmininkas laiko rezoliuciją, 
kurioje vyriausybėms rekomen
duojama kuo greičiau pasirašyti 
Baltijos Ministrų Tarybos su
t a r t į , p a t v i r t i n t u s Balt i jos 
Asamblėjos apdovanojimų lite
ratūros, meno ir mokslo srityse 
nuosta tus ir ypač — Baltijos 
Asamblėjos pareiškimą „Dėl 
Rusijos spaudimo Baltijos vals
tybėms". Šio dokumento inicia
torė ir projekto autorė buvo 
Lietuvos Seimo delegacija. 

„Baltijos Asamblėja", sakoma 
pastarajame dokumente, „pa
reiškia, jog dabar ir ateityje bet 
kokie grasinimai ir spaudimas 
kiekvienai iš Baltijos valstybių, 
kad ir iš kur jie atsirastų, bus 
traktuojami kaip grasinimas vi
soms Baltijos vals tybėms". 

Taip pat pri imta rezoliucija 
dėl santykių su Rusija. Joje 
Rusijos vadovybė kviečiama 
iki šių metų rugpjūčio pabaigos 
visiškai išvesti iš Estijos kariuo
menę, pripažinti, jog su Estija ir 
Latvija yra neišspręstų teritori
nių problemų, kurias sukūrė So
vietų Sąjunga. Dokumente siū
loma nedaryti Baltijos valsty
bėms ekonominio ir kitokio 
spaudimo tarpusavio sutarčių 
pasirašymo ir įgyvendinimo me
tu. Rezoliucijoje kviečiama pri
pažinti faktą, kad Rusijos Fede
racija, būdama Sovietų Sąjun
gos teisių perėmėja, a tsako už 
nuostolių, kuriuos Sovietų Są
junga padarė Estijai. Latvijai ir 
Lietuvai okupacijos metais, kom
pensavimą. Rusijos Federacija 
pakviesta viešai pripažinti , jog 
1940 m. Sovietų Sąjunga okupa
vo Baltijos valstybes. 

Pr i imtas pareiškimas, kuria
me pri tar iama Baltijos valsty
bių prezidentų pareiškimui dei 
dialogo su Vyšegrado valstybė
mis išplėtimo ir Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos vyriausybės 
kviečiamos ieškoti galimybių 
glaudžiau bendradarbiauti su 
Čekija, Lenkija, Slovakija ir 
Vengrija. 

Egidijus Bičkauskas pranešė, 
jog ki ta Baltijos Asamblėjos 
sesija vyks Vilniuje šių metų ru
denį. 

Bal t i jos va l s tyb ių v i e n y b ė 
t e b ė r a p a ž e i s t a 

Vytau tas Landsbergis yra 
įsitikinęs, kad Baltijos valstybių 
vienybė tebėra pažeista, nors 
apie jos būtinybę nemažai kal
bėta praėjusį savaitgalį Jūrma
loje vykusioje Baltijos Asamblė
jos sesijoje. Teigiamai vertinda
mas asamblėjos pareiškimą, joc 
bet kokie Rusijos grasinimai ir 
spaudimas kiekvienai ir Balti
jos valstybių bus traktuojami 
kaip grasinimas visoms Balti
jos valstybėms, opozicijos vadas 
spaudos konferencijoje priekaiš
tavo, kad Latvija, pasirašiusi 
susi tarimus su Rusija, kapitu 
liavo. Tai, jo nuomone, yra ben 
droš Baltijos valstybių pozicijos 
suailpninimas. 

Latvija, sutikusi leisti Skrun
doje laikyti Rusijos karines 
pajėgas, gali būti vertinama 
kaip besiintegruojanti į Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos gynybos sistemą. Lietuvos ir 
Estijos padėtis šiuo atveju yra 
dviprasmė, pabrėžė Vytautas 
Landsbergis. 

J i s priminė, kad dėl to ypač 
nusiskundė Estija, kurios pa
dėtis derybose dėl besąlygiško 
kariuomenės išvedimo gerokai 
pasunkėjo. I r vis dėlto į Rusijos 
spaudimą ji atsako ryžtingu pa
sipriešinimu, pasiryžusi eiti 
Lietuvos keliu. Tačiau nerimą 
kelia tai , pasakė Vytautas 
Landsbergis, kad Estijos val
džios sluoksniuose vis labiau 
g i rdė t i prorusiškojo cent ro 
balsai. Anot Landsbergio, tokios 
Baltijos šalių vienybės nori ir 
Lietuvos valdančios partijos 
prorusiškieji įtaigautojai. 

K a i š i a d o r y s e vėl n e p a v y k o 
r i nk ima i 

Pirminiais duomenimis, tiktai 
4 . 8 ^ rinkėjų gegužės 15 d. da
lyvavo Seimo nario rinkimuose 
Kaiš iador ių apygardoje. Iš 
38,878 sąrašuose buvusių rin
kėjų balsuoti atėjo 1,876. Rin
kimai trečią karta iš eilės bus 
paskelbti neįvykusiais. 

Į Seimo nar ius kandidatavo 
vilnietis darbininkas, neseniai 
įsikūrios Socialistų partijos pir
mininkas Albinas Visockis. Už jį 
balsavo 1,312 rinkėjų, arba 
1QC7(. dalyvavusių rinkimuose. 
Negauti duomenys iš rinkimi
nių apylinkių užsienyje (ten įre
gistruota keliolika rinkėjų). 

Seimo narys Kaišiadorių apy
gardoje buvo renkamas vietoje 
Algi rdo B r a z a u s k o , k u r i s , 
tapęs Respublikos prezidentu, 
pagal Konstituciją neteko par
lamentinių įgaliojimų. 

Rinkimai vienmandatėje apy
gardoje laikomi įvykusiais , 
jeigu juose dalyvauja ne mažiau 
kaip 40l?c sąrašuose esančių rin
kėjų. 

„Kanč ių i s tor i jos" 1 t omas 
k o m p r o m i t u o j a užs ienio 

l ie tuvių s u m a n y m ą 

Lietuvos Seirno opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
„Lietuvos kovų ir kančių istori
jos'" dokumentų rinkinyje pa
skelbtus dokumentus pavadino 
„abejotina istorine medžiaga". 
Savo pareiškime jis rašo, jog 
„tai, kaip padaryta, yra netie
sos plat inimas, kompromituo
jantis užsienio lietuvių sumany
mą'". ..Istorikai, kurie Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės pavedi
mu knyga parengė, nėra pirmo
kai, kurie nežinotų, koks būna 
kritiškas mokslinis, o koks gali 
būti nekri t iškas veidmainingų 
dokumentų skelbimas", pabrė
žia jis. 

Stipriai prieš šią knygą pasi
sakė ir Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, gegužės 5 d. paskelbta
me pareiškime. (Šį pareiškimą 
spausdinome „Draugo" gegužės 
14 d. (nr. 94) laidos 5 puslapy 
- Red.). 

- Mari jampolėje gegužės 15 
d. vyko konferencija vysk. Vin
centui Borisevičiui atminti. Pra
nešimus skaitė vysk. Juozas Že
maitis, Vyt. I^andsbergis ir kiti. 

JAV ambasadorius Lietuvoje Darryl Johnson su žmona Kathleen JAV am
basados Vilniuje sodelyje. . 

Tai buvo didelių 
pasikeitimų metas 

JAV ambasadoriaus pasikalbėjimas, 
išvykstant 

Vilnius, gegužės 10 d. — JAV 
ambasadorius Lietuvoje Darryl 
Johnson gegužės 21d . išvyksta 
atgal į Vašingtoną. Prieš išvyk
damas jis savo kabinete priėmė 
„Lietuvos ry to" vyriausiąjį re
daktorių Gedvydą Vainauską ir 
žurnalistus, duodamas pasikal
bėjimą, kurį parengė korespon
dentas Artūras Račas. Žurnalis
tų klausimų versti iš lietuvių 
kalbos į anglu prakt iškai nerei
kėjo, rašo korespondentas. Amb. 
Johnson jau pramoko kalbėti 
lietuviškai. 

Paklaustas, ar oficialiuose 
sluoksniuose JAV valdžioje 
Lietuva „priskiriama šalims, j 
kurias važiuojama atostogauti , 
ar į tas , į kurias važiuojama 
sunkiai dirbti", ambasadorius 
atsakė: „Sunku apibendrinti . 
Pirmiausia reikėtų pasakyti , 
kad ambasada Lietuvoje yra 
maža, panaši į ambasadas ki
tose Baltijos valstybėse bei į 
Rytus nuo jūsų esančiose nau
jose nepriklausomose valstybė
se. Nemanau, kad ambasada la
bai padidėtų, nes mes tur ime 
tiek žmonių, kiek reikia atl ikti 
darbui, kurį mes tur ime atlik
ti", sakė ambasadorius. 

„Tačiau yra dalykų, kurie 
darbą čia daro unikalų ir labai 
įdomų", pastebėjo j is . „Pa
vyzdžiui, tai, kad Lietuva buvo 
vedlys kovoje dėl savo ir kai
mynų nepriklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos, yra įdomu 
istoriniu požiūriu. Tai, kad 
Jungtinėse Valstijose yra gana 
didelė lietuvių bendruomenė, 
mūsų santykius taip pat daro 
unikalius ir įdomius. Pagal iau 
įdomu yra ir ta i , jog Lietuva, 
kuri priklauso Vakarų kultūrai, 
vėl bando surasti kelią į Europą. 
Be to, manau, kad naujai at
vykstantis ambasadorius pa
matys kitokią šalį negu tą. į 
kurią prieš trejus metus at
vykau aš. Lietuva daugeliu at
žvilgių išliko įdomi, tačiau tuo 
pat metu ji tapo normalesnė". 

Normalėjimo pavyzdžiu j is 
paminėjo Lietuvos ir Lenkijos 
sutartį, bet prisiminė, kad yra 
dar keletas neišpręstų problemų 
su Baltarusija. „Tačiau iš esmės 
santykiai su kamynais yra nor
malūs", sakė amb. D. Johnson. 
„Kai dėl Lenkijos, tai jums atsi
daro na tūra lus kelias j Vaka
rus". 

Paprašy tas papasakoti, ką 
rado, atvykęs į Lietuvą 1991 m., 
amb. Johnson prisimaiė: „Kai 
aš čia atvažiavau tų metų 
rugsėjo mėnesį, Lietuva vis dar 
buvo ginkluota įgula. Pamenu, 
ka ip pirmą kartą ėjau į Aukš
čiausiąją Tarybą, ten dar buvo 
bar ikados , spygliuota viela, 
viduje — smėlio maišai. Teisybė, 
kad tuo metu žmonės buvo pilni 
entuziazmo, rėmė nepriklauso
mybe i*" visa, kas nauja, tačiau 
buvo ir baimės jausmas". 

„Prisimenu, kada lankiausi 
Šiaurės miestelyje, supratau, 
kad tuo metu tai buvo realus 
(Rusijos) karinis buvimas Lie
tuvoje. Lankydamasi? prie Tele
vizijos bokšto, prisiminiau, kad 
pagrindiniai įvykiai priėjo vyko 
vos prieš aštuonis mėnesius. Vi
sa to meto atmosfer;. iiiano nuo
mone, dramatiškai skyrėsi nuo 
to, kas yra šiandien. Aš nenoriu 
pasakyt i , kad dabar Lietuvoje 
nėra problemų, tačiau jos labai 
skiriasi nuo tų, kurios buvo 
1991 metais. Nebėra grėsmės 
valstybei išnykti". 

Didel i pas ike i t imai 
a s m e n i n i a m e gyvenime 

Pasikeit imai vyksta ne tik 
politiniame, bet ir asmeniniame 
gyvenime, pastebėjo korespon
dentas . „Kokie pasikeitimai 
įvyko jūsų gyvenime dirbant 
Lietuvoje?" 

Darryl Johnson atsakė: „Ma
no gyvenime per ta laiką įvyko 
du gana dramatiški pasikeiti
mai . Pirmiausia, praėjus ke
liems mėnesiams po mano at
vykimo į Lietuvą aš vedžiau. 
Ki tas pasikeitimas — tai gana 
nesėkmingai susiklosčiusi situ
acija, susijusi su mano sveikata. 
Perna i parvažiavus į JAV, man 
buvo padaryta operacija. Beje, iki 
parvažiuodamas į JAV, nežino
jau apie šias problemas, nejau
čiau jokių nepatogumų, tačiau 
viskas pasirodė rimtą ir parei
kalavo dėmesio". 

„ JAV reikalaujama, kad dip
lomatinėje tarnyboje dirbantys 
žmonės kas dveji metai pasi
t ik r in tų sveikatą. Tokio patik
r inimo metu ir buvo a t ras tas 
vėžys. Kita vertus, kadangi 
operacija buvo padaryta anksti , 
j i buvo visiškai sėkminga . 
Tačiau po to man dar reikėjo 

pasilikti JAV trims mėnesiams. 
Šia prasme pasikeitimai mano 
gyvenimai tikrai buvo drama
tiški". 

„Beje, grįžę į Vašingtoną, mes 
gyvensime toje pačioje vietoje, 
kur gyvenome po opera ..ij- s". 

Džiaugėsi k u l t ū r i n i u 
g y v e n i m u 

Paprašytas palyginti Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą, su ki tų 
šalių, ambasadorius pasakė , 
kad lyginti būtų gana sunku, 
nes k u l t ū r i n i s g y v e n i m a s 
įvairiose valstybėse vaid ina 
skirtingą vaidmenį. „Tačiau 
neperdėsiu, pasakydamas, kad 
kultūrinis gyvenimas buvo vie
nas d idž iaus ių m a l o n u m ų 
mums būnant Lietuvoje. Aš 
t u r i u pasaky t i , kad m a n o 
žmoną ir mane domina daugelis 
kultūros aspektų. Mums, pavyz
džiui, buvo labai malonu nu
vežti savo svečius į Rumšiškes, 
kad jie galėtų susipažinti su 
senosios l i aud ie s k u l t ū r o s 
pavyzdžia i s . M a n o ž m o n a 
mėgsta aus t i , t a d ji l aba i 
domėjosi audimo menu, Lietu
voje išaustais gobelenais". 

„Daug la imingų v a l a n d ų 
praleidome Operoje, Filharmo
nijoje, įvairiuose rečitaliuose 
Konservatorijoje ir Menininkų 
rūmuose". 

Paklaustas, ką parsiveš prisi
minti Lietuvą, Darryl Johnson 
pasakė: „Vienas iš suvenyrų yra 
spygliuotos vielos gabalas, pri
menantis tuos laikus, kai at
vykau į Lietuvą. Mes ta ip pat 
tu r ime daugybę fotografijų, 
pavyzdžiui, sodo, kurį mes išau
ginome prie savo rezidencijos. 
Tarp augalų, kuriuos ten išau
ginome, yra gėlės, išaugusios iš 
sėklų, atvežtų iš Thomas Jeffer-
son sodo JAV. Taigi mes bandė
me atvežti į Lietuvą dalį mūsų 
agrarinės istorijos". 

„Tarp kitų daiktų, kuriuos 
parsivešiu į JAV, yra kasetė, 
kurią man padovanojo Vytautas 
Landsbergis, kai aš pirmą kar ta 
pas jį lankiausi. Joje įrašyta 
M.K. Čiurlionio muzika, kurią 
groja pats V. Landsbergis". 

„Mes taip pat turime daug ta
pybos darbų, kuriuos čia įsigi
jome, esame užsisakę didelį go
beleną mūsų naujojo namo sie
nai". 

Jei keisti Seimą, tai 
prieš Rusijos rinkimus 

Siūlo Seimui 
netvirtinti 

vyriausybės 
paskirstytų lėšų 

Vilnius, gegužės 12 d. (AGEP) 
— Valstybės Kontrolės Depar
tamentas (VKD) siūlo Seimui 
netvirtinti 407,000 litų pernai 
metų biudžeto išlaidų. Valsty
bės kontrolierius V. Kundrotas 
spaudos konferencijoje paaiški
no, jog jo vadovaujama tarnyba 
ginčija teisėtumą vyriausybės 
sprendimų, kuriais skirstytos 
va l iu t inės lėšos. Jos buvo 
numatytos 1992 m. biudžete, 
tačiau paskirtos jau iš 1993 m. 
biudžeto, kuriame nebuvo nu
matytos. Tai, pasak V. Kundro
to, yra įstatymų pažeidimas. 

Valstybės kontrolierius primi
nė, kad lygiai dėl tokios pat 
priežasties, VKD siūlymu. Sei
mas pernai nepatvirtino dalies 
1992 m. biudžeto išlaidų. Me
džiaga buvo perduota Seimo 
Ekonominių nusikaltimų komi
sijai, tačiau ir pernai vyriausybė 
padarė tokį pat nusižengimą. 

Vertindamas pernykščio biu-
žeto vykdymą, V. Kundrotas pa
žymėjo, jog gautos pajamos 
neatit iko Seime pa tv i r t in tų 
dydžių, pasikeitė tiek pajamų, 
tiek išlaidų struktūra. Pajamų 
buvo gauta 1.6 karto daugiau 

Vi lnius , gegužės 2 d. — Seimo 
opozicijos spaudos konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos Lie tuvos 
(Konservatorių) frakcijos na rė 
Laima Andr ik ienė informavo, 
kad Tėvynės Sąjungos nar ia i 
ak tyvia i r e n k a pa rašus dėl 
sutaupų atstatymo referendumo. 

K o m e n t u o d a m a V i d m a n t o 
Zimnicko pasisakymą spaudos 
konferencijoje, k u r jis apkaltino 
Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininką Gediminą Vagnorių 
nekorektišku elgesiu ir tuo, kad 
j is neva neieškojo bendrų spren
dimo būdų dėl gyventojų san
taupų indeksavimo, L. Andri
kienė apgailestavo, kad Zim-
nickas „nepris imena, jog bend
rų sprendimų buvo pradėta 
ieškoti j au praeitų metų vasario 
mėnesį" ir „kiekvieną savaitę 
G e d i m i n a s V a g n o r i u s a r b a 
Elvyra Kunevičienė, arba kiti 
mūsų frakcijos žmonės reika
lavo, kad šis į s t a tymas būtų 
svarstomas ir p r i imtas" . Taip 
pat Laima Andrikienė priminė, 
k a d 1993 m. rugsėjo-spalio 
mėnesiais buvo sur ink ta dau
giau kaip 300,000 parašų, reika
laujančių, kad įs ta tymas dėl 
gyventojų indėlių ir akcijų 
vertės atstatymo būtų priimtas. 
Po to, kai Seime buvo at
s isakyta svarstyt i šį klausimą, 
Tėvynės Sąjungai nebuvo kitos 
išeities, kaip pasiūlyti patiems 
Lietuvos gyventojams priimti šį 

įs ta tymą referendumu. 
Priešlaikinių Seimo rinkimų 

galimybę susiejusi su referen
dumo dėl gyventojų santaupų ir 
akcijų vertės a t s ta tymų sėkme, 
Laima Andrikienė pabrėžė būti
numą p r i e š l a i k i n i u ? Seimo 

nei planuota, ir nor.s buvo nu
matomas biudžeto deficitas, pa
jamos viršijo išlaidas 44 milijo
nais litų. Be to. visiškai pasi
keitė įplaukos — vieni mokes
čiai atnešė daugiau, kiti — ma
žiau pajamų nei planuota. Pa
našiai paskirs tytos ir išlaidos 
krašto apsaugai , -veikatos ap
saugai bei žemės ūkiui pagal 
biudžeto s t ruk tūrą skir ta ma
žiau, o teisėsaugos sistemai — 
gerokai daugiau lėšų. 

V. Kundrotas paminėjo ir ki
t a s priežastis, iškreipusias biu
džeto vykdymą. Tai — infliacija, 
nesugebėjimas t inkamai numa
tyti biudžeto, neįgyvendintos 
kai kurios priemonės, turėjusios 
gerokai palengvinti mokesčių 
surinkimą. Tačiau VKD vis tiek 
s i ū lo p a t v i r t i n t i b i u d ž e t o 
pajamų ir išlaidų vykdymą, 
išskyrus minėtuosius 407.000 
litų. išlaidų. 

Siūlo naują švyturį 
Klaipėdos uostui 

Vilnius, gegužės 12 d. (AGEP) 
— Labdaros fondas „Lietuva-
Bal t i ja i" Klaipėdos savival
dybei pateikė siūlymą uoste 
pastatyti kryžių-švyturį. Fondas 
siūlo Klaipėdos jū rų uosto pri
eigose pastatyt i 40 metrų aukš
čio metinį kryžiaus pavidalo 
bokštą- švyturį su neogotiška 
ka ta l ikų koplyčia. 

Uosto vadovybė įtariai žiūri šį 
projektą, tv i r t indami , kad se
nasis šimto metų amžiaus švy
turys y ra visiškai pakankamas. 

— Anykšč ių rajone didžiuliai 
žemės plotai šiais metais liko 
nedirbami. Savivaldybė siūlo, 
kad šias žemes nuomotųsi vie
t inia i a rba miestų gyventojai. 
Po kel ias dešimtis ar šimtus 
..laisvos žemės" liko daugumo
je rajonų apylinkių. 

r inkimus surengti iki Rusijos 
prezidento rinkimų, kadangi 
padė t i s Rusijoje ir Vakarų 
ekspertų nuomone yra nestabili 
ir art imiausiu metu gali tapti 
nekontroliuojama. Žinia, kaip 
t ik dėl tos priežasties Tėvynės 
Sąjunga nemano, kad pavyktų 
r ink imus laiku pravesti ir tad 
nesijungia prie pirmalaikių Sei
mo rinkimų akcijos. Šį referen
dumą organizuoja opozicinės 
Tautininkų ir Demokratų par
tijos. 

P r i e š k a r i n i o Seimo kairieji 
p a n a š ū s į š i a n d i e n i n i u s 

Komentuodama ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus 
a taskai tą Seime praėjusį ket
virtadienį, Laima Andrikienė 
pacitavo Mykolo Krupavičiaus, 
tuometinio Seimo (1926 m.) opo
zicijos vado, pasisakymą kai
riųjų koalicijos atstovo premjero 
Mykolo Sleževičiaus vyriausy
bės programos pristatymo svars
tyme: „Būdingais naujosios koa
licijos bruožais jis (M. Krupa
vičius; laikė: 1. Konstitucijos 
nerespektavimą, ka r t a i s vei
k iant prieš ją arba šal ia jos, 2. 
žemės privatinės nuosavybės 
dėsnio neigimą, kuris nekartą 
pareikštas, ruošiant ir svarstant 
žemės reformą, 3. priešišką 
n u s i s t a t y m ą re l ig i jos ir 
Bažnyčios atžvilgiu". Taip pat, 
prisiminė Andrikienė, „Krupa
vičius nurodė: 1. davimą per di-
deiių teisių nelojalioms tauti
nėms mažumoms — Klaipėdos 
kul tūrbundin inkams ir len
kams, 2. nusistatymą paleisti iš 
kalėjimų valstybiškai nepatiki
mą elementą, 3. kėsinimąsi prieš 
kariuomenę ir joje vykstančius 
kar ininku atleidimus. Analogi
jų su dabartine vyriausybe" sa
kė L. Andrikienė, „daugiau ne
gu reikia". 

Se imo n a r i a i n e m a t ė 
Lietuvos-Lenki jos su t a r t i e s 

t e k s t o 

Kalbėdama apie Seimo Užsie
nio reikalų komiteto darbą 
La ima Andrikienė pasakė, kad 
nei vienas Seimo Užsienio rei
kalų komiteto nariai nematė pa
skutinio Lietuvos-Lenkijos sutar
ties projekto varianto, ta ip pat 
nei vienas to komiteto narys ne
žino, kas iš Lietuvos pusės pa
rafavo (paragrafais peržiūrėjo ir 
inicialais patvirtino) šią sutartį. 

..Komiteto nariai t u r i daug 
pastabų sutarčiai. Kadangi su
ta r t i s bus ratifikuojama Seime, 
norėtųsi, kad ta i būtų padaryta 
ne vien LDDP frakcijos narių 
balsais", sakė Laima Andrikie
nė. Galimas dalykas, kad Lietu
vos-Lenkijos sutartį lydės at
skiras opozicinių partijų pareiš
kimas. 

Seimo Užsienio reikalų komi
teto narė Laima Andrikienė mi
nistro pirmininko Povilo Gylio 
Venezueloje pasirašytą sutartį 
dėl bevizio įvažiavimo diploma
tams, kurią Seimo Užsienio rei
kalų komitetas patvirtino tik 
balandžio 27 d. — jau po jos pa
sirašymo — pavadino da r vienu 
Lietuvos užsienio politikos pras
tos koordinacijos pavyzdžiu. 

K A L E N D O R I U S 

G e g u ž ė s 17 d.: Paskalis , 
Gailė, Virkantas, Tautmilas. 

Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 
popiežius, kankinys: Venanci 
jus , Erikas, Jul i ta , Erdvilas. 
Pop. Jonas Paulius II gimė 1920 
meta is . 

t 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

APOPLEKSIJA (STROKE) 
D. DEGĖSYS, M.D. 

I 

Du žymūs Jungtinių Ame
rikos Valstijų prezidentai, R. 
Nixonas ir Th. Rooseveltas, 
mirė ..dėl stroko" ligos. Nixonas 
mirė krešuliui — embolui — 
užkimšus smegenų arteriją, o 
Rooseveltas mirė smegenų ar
terijai sprogus ir kraujui išsilie
jus į smegenis. Nors abiejų pre
zidentų mirties diagnozė buvo 
vienoda, bet jų ligos išsivys
tymai buvo ski r t ingi . 
Roosevelto smegenų arterijai 
sprogus ir kraujui išsiliejus į 
smegenis, smegenų ląstelės 
buvo užspaustos ir sunaikintos, 
tuo tarpu Xixono atveju, širdyje 
susidaręs krešulys, nuneštas į 
smegenis ir užkimšęs smegenų 
arteriją, sustabdė kraujo 
pratekėjimą j smegenis. 
Roosevelto atveju smegenų 
arterijos sprogo todėl, kad jo 
kraujo spaudimas buvo didelis, 
būtent. 230 per 130 mm. Nixono 
atveju kraujo krešėjimo defek
tas buvojo ligos priežastis. 

Pagal Framingham klinikos 
stebėjimus, turintieji aukštą 
kraujo spaudimą gauna kraujo 
išsiliejimą smegenyse septynis 
kartus dažniau negu tie, kurie 
turi normalų spaudimą. Krau
jo išsiliejimo galimybė sme
genyse sumažėja 45<£, jeigu 
padidintas kraujo spaudimas 
būna gydomas. Verta paminėti, 
kad Roosevelto laikais gydytojai 
dar nežinojo, kaip reikia gydyti 
padidintą kraujo spaudimą. Mo
dernus kraujo spaudimo gydy
mas prasidėjo tik apie 1970-sius 
metus. Tie, kurie gydosi nuo 
padidinto kraujo spaudimo ir 
besigydydami gauna ,.stroką", 
ji pakelia geriau ir jų mir
tingumas būna 50^ mažesnis 
negu tų, kurie padidinto krau
jo spaudimo negydo. 

Žmogų ištinka apopleksija kai 
embolas užkemša smegenų 
arterija. Tokiu embolu gali būti 
kraujo krešulys, kuris susidaro 
širdyje, sutrikus širdies ritmui 
ir prieširdžiams pradėjus virpėti 
<auricular fibrilationi. Tokiu 
atveju kraujas užsilaiko prie
širdyje, kur jis sukinėjasi ir 
maišos: Jeigu to asmens krau
jo krešėjimas būna didesnis ne
gu normalus, tai prieširdyje 
susidaro kraujo krešulys. Kitais 
atvejais embolu gali būti skle-
rotiniu būdu pakitusios arteri
jos arba širdies vožtuvo ati
trūkęs gabalėlis, kraujo srovės 
nuneštas į smegenis. Tokie 
embolai. užkimšdami arteriją, 
sustabdc kraujo pratekėjimą j tą 
smegenų dalį. kurią ta arterija 
aprūpina, ir ta smegenų dalis, 
negaudama kraujo, miršta. 
Prieš įvykstant tokiam embo-
liniam epizodui, žmogus gali 
išgyventi mažas, praeinančias 
iškemines (kraujo stokos) 
atakas, kurios pasižymi galvos 
svaigimu, regėjimo ryškumo 
pakitimu, dvigubu matymu, 
veido ir galūnių aptirpimu, 
kalbos sutrikimu, atminties 
pranykimu arba trumpalaikiais 
rankų ir kojų paralyžiais. 
Tokios iškemines atakos dau
gelyje atvejų nesitęsia ilgiau 
negu 20 minučių. Kai kuriais 
atvejais jos gali tęstis tik keletą 
sekundžių. Joms praėjus, žmo
gus jaučiasi gerai, todėl kai 
kurie asmenys į tokias trum
palaikes atakas mažai kreipia 
dėmesio. 

Framingham klinikų stebėji
mai rodo, kad 39*% tų žmonių, 
kurie išgyvena tokias trumpas 
iškemines atakas, šešių mėne
sių laikotarpyje gauna rimtą 
smegenų embolizmą. Norint 
apsisaugoti nuo tokio emboliz-
mo, reikia mažinti kraujo spau
dimą ir lėtinti kraujo krešėjimą. 

Kraujo krešėjimui lėtinti yra 
patartina kas dieną imti pusę 
tabletės aspirino. Aspirinas turi 
ypatybę stabdyti kraujo krešė
jimą. Kai kurie gydytojai pata
ria imti vieną reguliarią tabletę 
(325 mg) aspirino kas dieną, bet 
toks, padidintas aspirino kiekis 
kai kada gali sukelti kraujo 
išsiliejimą smegenyse. Kraujo 
krešėjimui lėtinti užtenka pusės 
tabletės dienoje. 

Kai embolas užkemša didesnę 
smegenų arteriją, ligonis gali 
mirti, bet statistiniai duomenys 
rodo, kad, iš 5 smegenų emboli-
ja sergančių, 3 nemiršta. Tokios 
ligos atveju ligonis gali prarasti 
kalbą ir gauti rankų bei kojų pa
ralyžius. Juo didesnė smegenų 
dalis būna paliesta, tuo didesnis 
ir sunkesnis būna paralyžius. 
Tokie paralyžiai paliečia kairės 
arba dešinės pusės galūnes - ko
jas ir rankas, o tai priklauso nuo 
to. kurią smegenų pusę embolas 
užkemša ir kokie smegenų cen
trai būna sunaikinti. Žmogaus 
kalbos centras yra kairėje 
smegenų pusėje, todėl, embolui 
palietus smegenų kairę pusę, 
žmogus praranda kalbą. Taip 
pat a t s i r a n d a ir galūnių 
paralyžius, bet dešinėje kūno 
pusėje. Galūnių paralyžiai 
visada susidaro priešingoje 
pusėje, negu toje, kuri būna pa
liesta embolo arba kraujo iš
siliejimo. O tai atsitinka todėl, 
kad smegenų ląstelių neuronai, 
kurie įnervuoja rankas ir kojas, 
prieš išeidami iš kaukuolės, 
pereina į priešingą smegenų 
pusę. Tokiu būdu kairės pusės 
centrai valdo dešinę kūno pusę 
o dešinės — kairę. 

Vartojant vaistus, kai kada 
krešulį pavyksta ištirpinti, 
paralyžiai pranyksta ir kalba 
atsistato. Yra žinoma, kad kai 
kurie menininkai, artistai ir po
litikai, turėjusieji paralyžių ir 
praradę kalbą, gydomi pasitaisė 
ir galėjo tęsti savo profesinį 
darbą. 

Smegenų embolijos ištiktus 
asmenis be vaistų dar galima 
gydyti ir chirurginiu būdu, 
išvalant užkimštą arteriją arba 
darant vadinamąją persodinimo 
(by pass) operaciją. Nepaisant 
sėkmingo gydymo vaistais arba 
operatyviniu būdu, toks asmuo 
visą laiką turi vartoti vaistus 
apsisaugojimui nuo tolimesnių 
galimų komplikacijų: pasikarto
jančių embolijos epizodų, širdies 
koronarinių indų atakos, arba 
širdies dekompensacijos — nepa
kankamumo. Išsiliejus kraujui 
į smegenis, gydymas būna ki
toks. Tokiu atveju nei aspirino, 
nei kitų kraujo krešėjimą stab
dančių vaistų duoti negalima. 
Atvirkščiai, duodama kraujo 
krešėjimą didinančius vaistus. 
Kraujavimo stabdymui daromos 
operacijos. 

Jaunesni negu 40 metų žmo
nės retai serga kraujo išsilieji
mu smegenyse, smegenų embo-
lizmu, bet rūkantiems rizika pa
didėja. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose „stroko" ligomis kas 
metai mirš ta apie 180,000 
žmonių. Tolimų Rytų kraštuose, 
pavyzdžiui, Japonijoje, kuri turi 
kur kas mažiau gyventojų negu 
Amerika, kas metai miršta apie 
170,000. 

Trumpa istorija 

I Kauno Klinikinės infekcinės 
ligoninės Vaikų kliniką pirmieji 
pacientai-vaikai atvyko 1988 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerija ir Kauno 
miesto vadovybė skyrė pakan
kamai lėšų, todėl jos skyriuose 
ir laboratorijose sumontuota ir 
sėkmingai dirba iki šiol Suo
mijos, Švedijos, Rytų ir Vakarų 
Vokietijos, JAV, Čekoslovaki
jos, Vengrijos medicininė apa
ratūra. Priminsiu, kad tomis 
sąlygomis ir tuo metu visa me
dicininė aparatūra atkeliau
davo per Maskvą. Gydytojai ir 
medicinos seserys daugiausia 
specializavosi ir tobulinosi 
Maskvos, Leningrado (S. Peter
burgo) Kijevo, Vilniaus univer
sitetų medicinos fakultetuose. 

Štai tokiomis sąlygomis, mes, 
visi klinikos darbuotojai, 
sutikome Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimą. 

Sunkiausieji metai — 
blokada 

Mūsų klinikoje buvo sukaup
tos didžiulės atsargos minkšto 
inventoriaus, papildomai nu
pirkta vystyklų, paklodžių, kito 
inventoriaus. Pieno mišiniais 
(gaminamais Kauno Pieno kom
binate), maistu ligoniai buvo 
aprūpinami laiku ir pakanka-

darželių. Viso šiame mieste yra 
apie 420 vaikų su fizine ar 
psichine negalia, negalinčių 
lankyti įprastų mokyklų. 

Naujajame centre įrengtos er
dvios auditorijos, sporto salė, 
muzikos kambarys, baseinas. 
Čia dirba 71 darbuotojai, visi jie 
priimti konkurso keliu. 

Vaikai centro transportu ry
tą paimami iš namų, o vakarais 
atvežami atgal. 

mai. Miesto ir rajonų dirbantieji 
aprūpino Vaikų kliniką van
dens ir patalpų šildymo apara
tūra. Per 800 klinikos dar
buotojų kolektyvas, patys ir jų 
šeimos kęsdami didelį nepritek
lių ir šaltį (gyvenamieji namai 
buvo beveik nešildomi, nebuvo 
karšto vandens), atidavė dalį 
savo gyvenino klinikoje besi
gydantiems vaikams. Taip mes 

I vieni, be kitų pagalbos, įvei-
' kėme tą sunkų metą. Nei per 
blokadą, nei per paskutinius 
dvejus metus klinikoje besi 
gydantys vaikai nejautė ir 
nejaučia jokio nepritekliaus. 
Visko turime pakankamai, tik 
labai taupoma ir saugoma kitai 
dienai. Politinė ir ekonominė 
situacija Lietuvoje gerėja ir tas 
nuteikia mūsų kolektyvą opti
mistiškai. 

Humanitarinė paga lba 

Jos lankėme ilgai, nes niekas 
jos nesiūlė. I mano pagalbos pra
šymo laiškus, rašytus įvairių 
šalių Raudonojo Kryžiaus drau
gijoms, Caritui, privatiems as
menims, tekdavo tenkintis tik 
užuojautos žodžiais, nes Lietu
vos sieną dar kontroliavo Rusi
jos kareiviai. Tik 1992 m. pra
džioje iš Europos šalių mūsų 
kliniką pasiekė pirmosios siun
tos medikamentų, minkšto in
ventoriaus, dezinfekuojančių 
medžiagų. Jos buvo aukso ver
tės. Pirmosios humanitarinės 
pagalbos medikamentų siuntos 
mus nuvylė, nes daugumos me
dikamentų vartojimo terminai 
buvo pasibaigę prieš 3-4 metus, 
arba kai kurių vaistų buvo tik 
1-2 dėžutės. Dalį jų tekdavo per
duoti kitoms gydymo įstaigoms, 
nes skirti juos vaikams, ypač 
kūdikiams buvo didelė rizika, 
dėl galimų komplikacijų. Dau
gumą jų teko sunaikinti. Vėliau 
(ir dabar), asmeninių pažinčių 

dėka, kliniką pasiekė mums rei
kalingi medikamentai, medici
ninė aparatūra ir kt. 

JAV Illinois valstijoje gyve
nančių lietuvių, vadovaujamų 
Pranės Šlutienės, parama yra 
aukso vertės. Pirmoji Lithu-
anian Mercy Lift delegacija at
vyko prieš 2 metus. Kauno In
fekcinės ligoninės Vaikų kli
nikoje susitikimuose su ligoni
nės vadovybe, gydytojais ir med. 
seserimis buvo aptartos konkre
čios pagalbos kryptys, svečiai 
susipažino su ligoninės skyrių, 
laboratorijų, maisto bloko ir kitų 
tarnybų darbu. Delegacija, kar
tu su ligoninės administracija 
nutarė, kad labiausiai humani
tarinė pagalba reikalinga vai 
kams, sergantiems tuberkulio
ze. Taip gimė planas, kuris 
atidžiai vykdomas. P. Šlutienė, 
kiekvieną kartą besilankydama 
klinikoje, aplanko tuberkulioze 
sergančių vaikų skyrių, kont
roliuoja gautos labdaros pa
skirstymą. Paskutinį kartą P. 
Šlutienė aplankė mūsų kliniką 
kartu su Illinois universiteto 
neonatologijos klinikos MD 
Kristina McCulloch. Po šio vi
zito užsimezgė ryšiai su neo
natologijos klinika, kuri žada 
aprūpinti mūsų kliniką naujau
sia neonatologine literatūra. 

Mūsų svarbiausios 
problemos 

1. Per 7-8 metus visiškai 
paseno ir sugedo kai kuri medi
cininė aparatūra: kraujo anali
zatorius (Mikroastrup), gastro-
fibroskopas, bronchoskopas, gy
vybinių funkcijų sekimo moni-
torinė sistema. Jų remontui nė
ra atsarginių dalių arba užsie
nyje jų negauname. 

2. Medicininė literatūra anglų 
kalba, ypač intensyvios terapi
jos ir reanimacijos, vaikų in
fekcinių ligų klausimais, vaikų 
tuberkuliozės gydymo klausi
mais. 
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Panevėžyje atidarytas vaikų 
su nega l i a c en t r a s , kur io 
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8'30 4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

3. Specialūs maisto produktai, 
turintys savo sudėtyje amino 
rūgštis, vitaminus. 
4. Medikamentai: antibioti

kai, prieštuberkulioziniai vais
tai, polivitaminai. 

5. Tuberkulinas su 5.10 TV 
(tarptautiniai vienetai). 

6. Rifabutinas - tuberkuliozei 
gydyti vaistas. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rtdge Mod. Center 

M 3 0 S. FHdgeland Ava. 
Chicago RMga, IL 60415 

708 636 8422 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago. IL 

Amerikos lietuvių, ypač 
Lithuanian Mercy Lift ir Pranės 
Šlutienės pagalba Vaikų klini
kai yra labai įvertinama ir rei 
kalinga. Stasys Panavas 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Suporior, Stirta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol- — (1-312)337-1265 

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

7915 W . 1 7 1 * t 
Tinloy Parfc, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

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

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzia Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marqu«tt« Merilcal Bulldlng 

6132 S. Kedzia 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus i ta r tą 

Pirmd 3 v D p -7 v v antro 1? 30-3 v. p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r .-,2 v p p 

6132 S. Kedzia Ava.. Chicago 
(312) 778-6949 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708)448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol. 312-565-1955 
172 ScMtler St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kodzle, CMcaga 60652 
Tai. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9v.r -12. 
kotvd. 1 2 - 4 v p.p.. penktd 12-6v.v. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDAMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p.p 
Seš'd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

Naperville Campus 
1020 I . Ogden Ava., Sutta 310, 

Naperville IL 60563 
Tol. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kaft. tai. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

/ • 



. 

• • 
Ką duoda Lietuvos — 

jos sutartis? 
programos. Šių metų pradžioje 
Lietuvoje gyveno 261,500 lenkų 
tautybės žmonių, Lenkijoje 
lietuvių yra 35,000. Lenkijos 
lietuviai, pasakė prezidentas, 
irgi turi kelias savas mokyklas, 
leidžia dvisavaitini žurnalą, iš 
Bialystok transliuojamos radijo 
valandėlės. „Aš nenoriu suprie
šinti vienų su kitais, — pabrėžė 
A. Brazauskas — tačiau proble
mų kultūrinio gyvenimo srityje 
jie turi gerokai daugiau. Svar
biausias iš jų tikiuosi aptarti 
pokalbiuose su Lenkijos prezi
dentu". Nemanyčiau, kad A. Bra
zauskas išspręstų problemas, 
kadangi, mano manymu, jis 
pats yra problema. Kaip jau 
buvo minėta, jo didysis rūpestis 
yra kitakalbiai. 

Lietuvos lenkų ir Lenkijos 
lietuvių santykis yra apytikriai 
8:1. Dabar, Lenkijoje veikia 3 
lietuviškos mokyklos, tad pagal 
tą pačią proporciją Lietuvoje 
teturėtų būti apytikriai 24 
lenkiškos mokyklos, o jų dabar 
yra net 132 ir dar Vilniaus 
universitete yra lenkų filolo
gijos katedra. Kad lenkai savo 
skriaudomis garsiai nedejuotų, 
visos vyriausybės jiems patai
kavo. Vienas trečdalis tų mo
kyklų atsirado jau nepriklauso
mybės laikais! Tik lėšų nėra nei 
Punsko Lietuvių namams, nei 
Eišiškių ar Šalčininkų lietuviš
koms mokykloms. „Prieš metus 
Eišiškėse atsikūrus vienintelei 
šiame rajone lietuviškai vidu
rinei mokyklai, smarkiai pagy
vėjo visas vietos lietuvių kultū
rinis gyvenimas. Dejaji varguo
lio teisėmis glaudžiasi antrosios 
rusiškos vidurinės mokyklos III 
aukšte. Pradinukai ir čia nesu
telpa — mokosi vaikų darželyje 
(„Lietuvos aidas" 1993.VI.5 - pa
dėtis ir dabar nepagerėjusi 
J.Ž.)". 

„Seinų lietuviai vis dar negali 
pradėti centro statybos. Lietu
vos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius susitiko su 
svečiais iš Lenkijos — Seinų 
lietuvių bendruomenės atsto
vais. Pagrindinė pokalbio tema 
— Lietuvos kultūros centro sta
tyba Lenkijos lietuvių „saloje" 
— Seinuose. Pradėti statyti šį 
centrą buvo pažadėta jau 1989 
metais („Draugas", 1994.III.4)". 
O statyba vietoje stovi, kadangi 
Lietuvos valdžia yra daugiau 
susirūpinusi lenkų šelpimu, tad 
Seinų lietuviams nebelieka. 
Dabar naujoji sutartis Lenkijai 
dar plačiau duris atidarys! 

Juozas Žygas 

Ilgoje savo istorijos eigoje 
Lietuva su Lenkija turėjo daug 
sutarčių. Bent keletą jų paminė
siu: Krėvos, Astravo, Horodlės, 
Liublino ir Suvalkų. Ir visos jos 
buvo Lietuvai nelaimingos. Su 
kiekviena sutartimi Lietuva 
nustodavo arba dalies savo 
žemių, arba dalies valstybinių 
teisių. Tų sutarčių dėka Lenki
ja pastoviai didėjo ir stiprėjo, o 
Lietuva buvo bent penkeriopai 
už Lenkiją didesnė, o kas dabar 
beliko? Pažiūrėsime, kur istorija 
įrikiuos daba r t i nę sutar t į . 
Žinant istorinę patirtį, jau 
dabar ga l ima sakyt i , kad 
greičiausia ir ši sutartis bus tik 
Lenkijai naudinga. Su šios su
tarties pasirašymu yra oficialiai 
atsisakoma Seinų, Punsko ir 
kitų lietuviškų žemių. 

Yra rašoma, kad net A. Snieč
kus prašęs Stalino sugrąžinti 
Lietuvai Seinų kraštą. Stalinas, 
nenorėdamas lenkų užpykinti, 
neva tai j am pasiūlęs Kara
liaučių ir Rytprūsių dalį. Taigi 
išeitų, kad dabartinei valdžiai ir 
jos vadovams lietuviški reikalai 
dar mažiau rūpi, negu A. Snieč
kui rūpėjo. Pradedant 1988 m. 
rugpjūčio mėnesiu, aš turiu su
rinkęs labai daug A. Brazausko 
pasisakymų. Dar niekuomet ne
teko pastebėti, kad jis būtų 
parodęs rūpesčio Karaliaučiaus, 
Seinų, Vilnijos ar Gudijos lietu
vių reikalams. Bet labai dažnai, 
kuomet buvo opozicijoje, net po 
užsienį važinėdamas, parody
davo labai didelį rūpestį lenkų. 
mažumai ir rusiakalbiams. 
Tiesa, sutarties pasirašymo pro
ga pora sakinių Seinų klausimą 
užsiminė. 

Ta pačia proga lenkams dar 
kartą nusilenkę. „Meno lygos" 
pastatas atiduotas Lenkų sąjun
gai — Vilnius, balandžio 28 d. 
(AGEP) — Balandžio viduryje 
prezidentūros iniciatyva, prita
r ian t kul tūros ir švietimo 
ministrui, buvo nuspręsta likvi
duoti nepelno organizaciją — 
jaunimo centrą „Meno lygą", o 
jos valdomą pastatą — buvusius 
Geležinkelininkų rūmus Kauno 
gatvėje Vilniuje — atiduoti 
v isuomeninei organizacijai 
Lietuvos Lenkų sąjungai. Tai 
siejama su Lenkijos prezidento 
Lech Walęsa vizitu į Lietuvą 
(„Draugas" 1994.IV.30)". 

Toliau mūsų spaudoje buvo 
rašoma: „Iš aštuonių lenkų kal
ba leidžiamų periodinių leidinių 
keturis išlaiko valstybė. Beveik 
visoje Lietuvoje girdimos kas
dieninės radijo laidos lenkų 
kalba bei „Polonijos" televizijos . 

Detalė iš Detroite vykusio JAV ir Kanados LB Kraštų valdybų pasitarimo. Iš k. — Algirdas 
Vaičiūnas — Kanados LB Krašto v-bos pirm., Vytautas Maciūnas — JAV LB Krašto v bos pirm. 
ir Birutė Jasaitienė — JAV LB Socialinių Reikalų tarybos pirmininkė. 

Nuotr. J. Urbono 

LIETUVA TEBĖRA PAVOJAUS 
ŠEŠĖLYJE 

• District of Columbia, ku
riame yra Amerikos sostinė Wa-
shington (DC), suorganizuotas 
1791 kovo 3 d. 

• 1908 m. balandžio 18 d. 
žemės drebėjimas sugriovė San 
Francisco, CA, miestą. Žuvo per 
700 žmonių. 

Rusų politikų perdėtas 
rūpestis rusakalbiais 

Rusijos politikų paskutiniu 
laiku pareikštas agresyvus el
gesys buvusių sovietinių res
publikų atžvilgiu kelia didelį 
susirūpinimą. Kai šiuo metu pa
saulio dėmesys yra nukreiptas 
į Bosniją, kur žmonės kasdien 
yra žudomi, reikalingas ypa
tingas budėjimas, kad Rusijoje 
kilęs nacionalizmas ir noras 
atkurti imperiją nepaskatintų 
imtis žygių, nesuderintų su 
logišku mąstymu. Charakterin-

.ga, kad Rusijoje vėl atsiranda 
politikų, -norinčių atgaivinti 
mitą, kad-Baltijos valstybės — 
Estija, Latvija ir Lietuva — 
pačios pasiprašė Maskvą priim
ti į sovietinių respublikų 
sąjungą, tuo norėdami patys 
užmerkti akis ir pasaulį už
migdyti, kai Stalino ir Hitlerio 
slaptu susitarimu tie kraštai 
buvo okupuoti ir iš anksto 
numatyti kvislingai vyko į 
Kremlių „parvežti Stalino 
saulės". 

Štai dėl ko rusai vis akcen
tuoja, kad jiems rūpi apginti 
tautines mažumas, esančias 
„artimame užsienyje", kurios 
yra neva skriaudžiamos. Čia yra 
ne kas kita, kaip priekabių ieš
kojimas. Teisingai liaudies prie
žodis sako, jog, norėdamas muš
ti šunį, lazdą visuomet susirasi. 
Rusijos politikų elgesys tampa 
vis arogantiškesnis, todėl 
Lietuvos žmonės turi budėti, o 
vyriausybė būti apdairi. 

Sovietinė akcija už taiką buvo 
vedama įtvirtinti smurtinę 

IGNAS MEDŽIUKAS 

pasaulio tvarką, paremtą melu 
ir apgaule. Kova su ja, anot Vy
tauto Landsbergio, vyko dėl 
teisinės pasaulio tvarkos. Todėl 
ir šiandien lietuvių tautai ir 
visiems prie Baltijos gyvenan
tiems žmonėms reikia vėl tvir
tai susikibti rankomis, nes tuos 
imperinius siekius perėmę Rusi
joje pasilikę partokratai ir ka
gėbistai. Lietuvos žmonės tai 
jaučia ir todėl yra neramūs. 

Ar j au laikas vežti archyvus į 
Lietux.a? 

Danutė Bindokienė 

Sovietinių archyvų 
paslaptys 

Čia duodama neseniai gauto 
iš Lietuvos laiško ištrauka, ku
rios autorė dirba žiniasklaidoje: 

„Malonu, kad žadate atvykti 
į Lietuvą, bet kuo toliau, tuo la
biau imu abejoti, ar reikia jums 
visus savo archyvus čia vežti, 
kai Lietuva dar taip subolševi-
kėjusi, kai esame tik per plauką 
nuo bet kokio Rusijos idiotizmo, 
kuris pirmiausia mums ir atsi
lieps. Jie niekada geruoju neiš
sinešdins iš Pabaltijo. Ir dabar 
Karaliaučiaus sritis prikimšta 
kariuomenės. Estai ir latviai 
kaltinami nebūtais dalykais, 
stengiamasi juos supriešinti su 
lietuviais; net tarp Baltijos šalių 
padarytos labiau komplituotos 
pasienio užtvaros, stengiamasi 
jose provokuoti konfliktus. 

Jelcinas užsimerkia prieš Ziri-
novskio ir Kozyrevo nusišne
kėjimus, nes iš esmės ir jis toks 
pats. O jūsų Clintonas visai ne
pažįsta jų psichologijos ir net 

neįtaria, kad turi reikalą su 
apsimetėlių, apsišaukėlių ir 
didžiausių melagių valstybe. 

Automobiliai, skudurai, 
maistas 

Gyvename absoliučiam netik
rume. Visokiausiais pavidalais 
knibžda niekur nedingę kagė
bistai, prisidengę „akcinėmis 
bendrovėmis" ar net niekuo 
neprisidengę. Ypač dideliame 
pavojuje yra archyvai, muziejai. 
Vėl gali kilti pavojus, kad kai 
kam nepalankius įrodymus ims 
ir sunaikins. Nors ir šioje srity
je ir visoje kultūroje turbūt pir
miausia atsiras kaip kadaise pa
sipriešinimas nesunaikinama 
optimizmo, gyvybingumo forma. 
Kūryba Lietuvoje nėra apmiru
si, kultūrinis gyvenimas pagal 
išgales taip pat. Bet taip dažnai 
ir būna pačiais sunkiausiais I 
laikais. O tie laikai — nelengvi 
ir tuo, kad kultūros vertybės 
šaukiasi pagalbos netgi mūsų 
žmonėms atsivėrusiose kelio
nėse po pasaulį. Pavojus yra tai, 
kad tose kelionėse vienintelis . 
vertybės matas tampa senų au
tomobilių turgūs, nudėvėti sku
durai, nuvertintas net trečiajam 
pasauliui nepriimtinas maistas. 
Kai atvažiuosite, pamatysite, į 
ką pavirto Vilnius tokių kelio
nių po pasaulį dėka. Pavirto gi 
į skuduryną, kurio langai apt
verti grotomis. Beveik kiek
vienas namas, ypač pirmas 
aukštas ir net aukščiau - už 
grotų... Tiesiog savarankiškas 
kalėjimas. Esu apie tai kalbė
jusi ir per radiją ..Aktualijų 

Buvusios Sovietų sąjungos 
archyvai Maskvoje yra galbūt 
šiurpiausių ir labiausiai nuos
tabą keliančių dokumentų 
rinkinys,, koks bet kada buvo 
sukauptas žmonijos istorijoje. 
Tuose dokumentuose smulkiai 
ir išsamiai surašyta sovietinės 
biurokratijos veikla, teroras, bū
dai ir priemonės, kuriomis nuo 
1919 m. buvo kuriama totali
tarinio režimo sistema. 

Tai, kas būtų natūralu žmo
nijai nuslėpti, nepalikti ateities 
kartų teismui ar informacijai, 
komunizmas kruopščiai rekor-
davo ir krovė į archyvus, galbūt 
tikėdamas savo nemirtingumu. 
Detalizuoti teroro veiksmai, 
kurių pagalba buvo įgyvendi
namas „socialistinis rojus", 
šiandien, kai archyvine medžia
ga prieinama tyrinėtojams, 
pagalbai atskleidžia giliausias 
komunistų partijos paslaptis. 

Maskvos archyvuose pernai 
beveik metus laiko praleido 
Prancūzijos istorikai, ieškodami 
medžiagos apie to krašto komu
nistų partijos veiklą, struktūrą 
ir ryšį su Sovietų sąjunga. Iš 
dokumentų paaiškėja, kad par
tija iš savo valdininkų reikala
vo smulkios a t a ska i tos ir 
visiško paklusnumo. Buvo 
nustatytas skaičius nužudymų, 
areštų; pateikti sufabrikuotų 
„prisipažinimų" pavyzdžiai ir 
būdai, kaip tuos „prisipaži
nimus" išgauti. Patekusios į 
partijos saugumo rankas aukos 
ne tik byla. bet ir tolimesnis 
likimas tiksliai užrekorduotas. 
Taip pat pažymėta, kas kam 
priklausė Sovietų sąjungos hie
rarchijoje, kokia buvo kurio, net 
menkiausio, partijos ..sraig
telio" atsakomybė, pareigos ir 
bausmė, tų pareigų neatlikus, 
nuo partijos linijos nukrypus. 

Pagal minėtus prancūzų isto
rikus, komunistų partija nebuvo 
vien tam tikra valdymo a r val-
dymosi sistema, o religija, išplė
tusi savo t inklą Rusijoje, 
okupuotuose kraštuose ir visa
me pasaulyje. Sovietų vyriausy

bė skyrė milijonus, ar net bili
jonus, dolerių komunistų parti
joms, veikiančioms laisvojo 
pasaulio kraštuose. Ši parama 
tęsėsi iki Gorbačiovo laikų 
(galbūt tebesitęsia ir dabar, tik 
kitu vardu...). 

Betyrinėjant tūkstančius do
kumentų, prancūzai istorikai 
susidarė nuomonę, kad ko
munistinė doktrina įdiegė savo 
pasekėjams visiškai iškraipytą 
pasaulėžiūrą, išmokė juos žiū
rėti į savo aplinką ir visą 
pasaulį lygiai taip, kaip partijos 
ideologija jį piešė. Visuose doku
mentuose kartojasi tie patys žo
džiai, tos pačios formulės, są
vokos ir išsireiškimai, padali
nantys pasaulį į dvi dalis: mes 
— tai yra komunistinio režimo 
kūrėjai; jie — buržuazija, liau
dies priešai, kuriuos reikia ne
gailestingai naikinti. Ši mąs
tysena, giliai įskiepyta ir nepa
judinama, sukūrė gulagus, 
kankinimo kameras, masines 
žudynes, išdavimus, nes tie, 
prieš kuriuos teroras buvo 
vykdomas, buvo visiškai 
„nužmogint i" . Jeigu kurie 
partijos nariai negalėjo ar 
neįstengė prisitaikyti prie šių 
reikalavimų, arba ilgainiui 
juose pabudo sąžinė, beliko dvi 
išeitys: tapti disidentais ir 
galbūt sistemos aukomis, arba 
skandinti sąžinę alkoholyje, 
atliekant tam tikrą moralinę 
savižudybę. 

Kaip žinome, ir Lietuvos is
to r ika i dabar tu r i progą 
pasinaudoti Maskvos archyvais, 
nes medžiagos apie Lietuvą 
juose, be abejo, nepalyginamai 
gausiau, negu apie Prancūzijos 
ar kurio kito laisvojo Vakarų 
pasaulio komunistų partijos 
veiklą. Reikia tikėtis, kad 
Lietuvos istorikai ar kiti šių 
archyvų tyrinėtojai į juose su
kauptus dokumentus žvelgs ir 
juos vertins panašiai, kaip pran
cūzų istorikai, suprasdami, kad 
Lietuva buvo komunistinės sis
temos auka. o ne kūrėja. 

studijoje", dar palinkėdama, 
kad tuos skudurus greičiau kan
dys suėstų. Gal tada į lentynas 
ims vežti ir dėti knygas... 

Nors ir naivios tos mano sva
jonės, bet manyčiau, kad kultū
ros ir kūrybos žmonės neturėtų 
per daug verkšlenti, kad jie 
niekam nebereikalingi. Tegu 
kuria bet kokį kitą darbą dirb
dami, kaip tai darė mūsų 
išeiviai, tremtiniai. Be to, 
prisimenu jūsų pavyzdį, kaip 

i šnaudodavote kiekvieną 
kelionę kuo gilesniams kitų 
kraštų pažinimui, aprašant apie 
tai. Taip daryti stengiuosi ir aš, 
kai tik atsiranda proga". 

Taigi matome, kad Lietuvos 
žmonės gyvena dideliame netik
rume, pagrįstai susirūpinę dėl 
ateities, nes grėsmingos jėgos 
kiekvienu metu gali prasiveržti 
ir padaryti lietuvių tautai žalos. 
Pavojaus šešėlis nuo Lietuvos 
veido dar nenuslinkęs. 

STUDIJŲ PIRMIEJI, 
LAISVĖS PASKUTINIEJI 

METAI 
VYTAUTAS VOLERTAS 

r I 

Tą ir tą dieną, tą ir tą valandą, praleidęs savo paskai
tas, dėl ko labai apgailestavau, nuėjau į daugelio gerb
tą vietą, radiofoną. Dievuliau! Prisigrūdę, prisikimšę 
žmonių, senesnių ir jaunų, vyrų, vyrelių, moterų, 
moterėlių. Gal trys šimtai. Visi koridoriuje stovi.o per 
vieno kabineto duris kažkas vis iškiša galvą ir po vieną 
šaukiasi vidun. Vyrai ir moterys baikščiai tyli, tik vienas 
aukštas ir dailus jaunuolis juokus krečia. Aplink 
šnabždama: „Šitas čia viską žino. Jis dalyvauja jaunimo 
ir pavasarininkų valandėlėse". Gal ir žino, tik aš, 
bailiukas iš Alytaus, vos vieną eilutę turįs ir toje jau 
spėjęs sieros rūgštimi skyles išdeginti, laboratorijoje 
atliekant chemijos praktikos darbus, nieko nežinojau. 
Bet atrodė, kad ir kiti išskyrus tą drąsuolį, nebuvo gud
ruoliai. Radiofonas, tokia šventa vieta. Visa Lietuva gir
di, kai jame kalbama. Todėl visi tylime, išskyrus šmaikš
tuolį. 

Ta pro duris iškišama galva pašaukė ir mane. Bailiai 
įėjau tuščian kambarin, kuriame sėdėjo dvi moterys ir 
vienas vyras. Tai komisija: Kazys Inčiūra, Petrauskie-
nė-Žalinkevičiutė ir, rodos , Kalvaitytė. Padavė man tos 
dienos rytinių žinių lapą su tekstu, primėtytu vokiečių, 

prancūzų, rusų vardų, vietovardžių, ir liepė skaityti. Gal 
tris sakinius spėjau iškloti, kai ponia Petrauskienė la
bai maloniai padėkojo — ačiū, ačiū, gana! Tai reiškė, kad 
diktoriaus karjerą jau baigiau ir baigiau laimingai, be 
jokių nesėkmių... 

Konkursą laimėjo tasai narsus jaunuolis, Kazys 
Gandrimas. Taip ir turėjo būti! Jo balsas gražus, skai 
tymas gražus, vyras taip pat gražus, vaidybos studijos 
dalyvis. Koridoriuje su juo kažkaip suartėjau ir likome 
pažįstami. Ne kokie namuose besilanką draugai, tik 
pažįstami, kurie gatvėje pasisveikina ir net paklausia 
sustoję — kas gero? Ateinantį pavasarį kažkokioje 
šventėje Mickevičiaus slėny jis transliavo visą įvykį, su 
radiofono autobusiuku atvykęs. Įsivedė mane vidun. 
aprodė viską, o tada aš supratau, kad tie, kurie man 
pasakojo apie lengvą diktoriaus darbą, neturėjo jokio 
supratimo. 

Radiofone K. Gandrimas buvo trumpai. Greitai 
perėjo į teatrą, o 1942 m. dideliu pasisekimu Kauno 
dramos teatre vaidino pagrindinę rolę St. Santvaro 
„Žvejuose". Buvo gabus, kolegiškas vyras. Tačiau anksti 
paliko žemelės klonius ir kalnelius... 

Prasidėjo lapkritis, šalo. Mano giminės persikėlė j 
naują butą (Basanavičiaus alėja ir Gėlių ratas, K. 
Kupčiūno namai). Ir aš nusekiau juos, nes kur dėsiuosi 
nesekęs? O kelias į Aleksotą puskilometriu sutrumpėjo. 
Pirmąjį Kupčiūno namų aukštą užėmė šeimininkai, an
trame gyvenome mes, virš mūsų — ,salkose' — jauna, 
rami V. Augulio šeima. Graži vietovė, prieš ąžuolyną. 
netoli nuo Kūno kultūros rūmų, daug erdvės. Tuose spor 
to rūmuose gerokai išmintimi praturtėjau — vėlai ėjau 

namo iš universiteto, pamačiau, kad salėje dega šviesa 
ir girdisi triukšmas, užsukau pažiūrėti. Niekas iš manęs 
nieko neklausė, jokio bilieto neprašė, o ten vyko bokso 
rungtynės! Pirmąkart gyvenime mačiau savo akimis šį 
sportą ir mane suėmė tokia keista nuotaika, kad ir aš 
pradėjau šaukti, nors nežinojau, kodėl šaukiu, kam pri
tariu, ko nemėgstu. Juk nežinojau nei kas ten mušasi, 
nei kokios jų pavardės. Vėliau ėjau namo ir negalėjau 
šio jausmo sau išsiaiškinti. Ar nebuvo manęs pavergusi 
masės hipnozė? 

Kelias į Aleksotą sutrumpėjo, bet prisidėjo naujas 
darbas. 

Giminaitis kpt. P. Dirkis buvo Aleksoto šaulių 
kuopos vadas. Ta kuopa, didžiausia Lietuvoje, turėjo per 
300 šaulių, vyrų ir moterų. Ir didesnė jų dalis — „Mais
to" fabriko darbininkai, užsigrūdinę, kieti. Kpt. P. 
Dirkis paprašė, kad jam padėčiau, sutikdamas eiti 
kuopos valdyboje švietimo vadovo pareigas. Kaip 
atsikalbėsiu, pas jj gyvendamas. Sutikau, nuėjau. Ar 
tada šaulių valdybas rinko, ar jas pats kuopos vadas 
sudarinėjo, nežinau. Tačiau nuėjau ir iš karto tapau 
dideliu valdžios žmogum. Toje valdyboje jau radau atsar
gos karininkus, Technikos fakulteto studentus, Biskius 
Kęstutį ir Gediminą, brolius, ir Vytautą Dabrilą. Jie, 
žinoma, visi trys puikūs vyrai ir gražiai nuaugę, kuopos 
vadui padėdavo rikiuotės ir kituose komplikuoto ir kieto 
karo mokslo reikaluose. Tai jie turbūt buvo ir oficialūs 
kuopos vado pavaduotojai. Aš, minkštuolis, skleidžiau 
kultūrą, prakaituodamas spinduliavau šviesą. Pradėjau 
nuo „teatro", surežisavęs kažkokį vaidinimą. Aleksoto 
mokykloje repetuodavome, ten pat po Kalėdų savo gar

sųjį spektaklį suruošėme. Pavyko vaidinimas ir šokiai 
po jo. Šauliai noriai dirbo, jų tarpe buvo ir po kelias gim
nazijos klases baigusių. Bet laikai keitėsi į kažkokią ne
gerą pusę. Pavasariop šioje malonioje žmonių grupėje 
atsirado pora tyčiomis priešginiaujančių vaikinų. Aiš
kiai buvo galima matyti, kad stengiasi ieškoti prieka
bių. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai būsimieji komunistų 
talkininkai, besirengią savo uždaviniams, nes jautė, o 
gal ir žinojo, kad greitai Lietuvą užtvindys Sovietijos 
kariuomenė. Galimas dalykas, „Maisto" bendrovės 
fabrike planingai buvo ruošiamasi komunistų tvarkai 
— kai tik ateis laikas, bus, kas reikalus griebs tvarkyti 
nauja mada... 

Šaulių kultūrai reikėjo ir gegužinės. Rodosi, gegužės 
mėnesio pabaigoje suruošėme ją aikštėje prie Alekso-
to-Garliavos plento, apsaugai prisišaukė daug policijos. 
Mat buvau įspėtas, kad praeity mano kultūringieji 
šauliai.o gal kokie pašalaičiai, „Maisto" peilius atsinešę, 
gegužinėse po išgėrimo kartais ir susipjaustydavo. 
Tąkart visi liko sveiki, t ik drebėdamas klausiausi, kaip 
kažkas griežė dantimis ir bjauriai keikėsi. Tasai 
piktuolis savo jausmus reiškė jau sutemus ir aikštės 
kampe pasislėpęs, kad elektros lemputės jo neparodytų. 
Drąsuolis kartu buvo ir bailys. 

Tai tik tiek šviesos ir kultūros spėjau atnešti Alekso
to šauliams, pats jų tarpe šviesdamasis. Mieli ir geri ten 
buvo žmonės. Mieli ir geri buvo bendradarbiai, trys 
atsargos karininkai, beveik milžinai. 

(Bus daugiau)* 
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LITUANISTINĖ MOKYKLA 
ST. PETERSBURGF, FL 

Kai prisimename Floridą, 
kyla mintis apie pensininkus ir 
vyresnio amžiaus tautiečius, 
kurie ten gyvena, suvažiavę iš 
įvairių šiaurės Amerikos vie
tovių. Tačiau ne vienas, mažiau 
susipažinęs su St. Petersburgo. 
FL, l ietuviais, nustebs, 
matydamas jaunimo tautinių 
šokių grupę ir mažuosius 
lietuviukus scenoje. Čia veikia 
„Saulės" lituanistinė šeštadie
nio mokyklėlė. Mokinių skai
čius nemažėja, o kasmet vis di
dėja. 

„Saulės" mokyklos vedėja yra 
mokytoja Aurelija Rabinson. 
Man teko ją pažinti prieš keletą 
metų ir ji visur ir visada tokia 
pat: nuolat su šypsena, ar su 
mažaisiais mokykloje, ar dai
nuodama lietuvių klubo chore, 
šokdama tautinius šokius, ar 
patarnaudama svečiams prie 
stalų. Jai netrūksta energijos, 
gal dėl to ir mokyklėlė gražiai 
gyvuoja. Apie visus pasisekimus 
ir rūpesčius vedėja pasisakė 
mūsų pokalbio metu. 

— Kiek metų vadovaujate 
„Saulės" mokyklai? Kokios 
darbo sąlygos? Kur mokiniai 
susirenka pamokoms ir kaip 
sekasi? 

— Atsikėliau iš Venezuelos 
Valencijos miesto, kur vadovą 
vau tautinių šokių grupei „Vai
vorykštė" apie 20 metų, buvau 
LB Valencijos apylinkės valdy
bos sekretorė ir LB centro 
valdybos parengimų vadovė, 
mokiau austi juostas ir lietuviš
kai kalbėti susirinkusį jaunimą. 

1983 m. balandžio mėn. buvau 
pakviesta Marijos Peterai-
tienės, kuri tuo metu buvo mo
kyklos vedėja, paruošti meninę 
programą , ,Sau lės" Lit . 
mokyklos metinei šventei. Aš 
dar nepažinojau labai gerai 
mokinių, tai nusprendžiau iš
mokyti kelis tautinius šokius 
vyresniuosius mokinius. Buvo 
su dideliu entuziazmu siuvami 
tautiniai rūbai. Ir pagaliau — 
pasirodymas su „Kepurine", 
, ,Šustu", . ,Žiogeliu" ir 
„Kubilu". Visus nustebinome 
lietuvių klube, su laukėme 
gėlių, sveikinimų ir plojimų. 

Iki 1987 metų mokytojavau ir 
džiaugiausi kiekvienu mo
kiniu — man dažniausiai tek
davo besimokančių lietuviškai 
mokinių klasė, jie labai steng
davosi, išmokdavo gerai žodžius 
ir atnešdavo tvarkingus namu 
darbus. 

Pasitraukus į pensiją vedėjai 
Peteraitienei. tėvų komitetas iš
rinko mane vedėja. 1987 rugsėjo 
mėn. pradėjau vadovauti ir iki 
Šios dienos sėkmingai sekasi 
darbas, su džiaugsmu ir šypsena 
žvelgiu į rytojų. Aš įvedžiau 
daug pakeitimų: šalia tiesio
ginės programos pagal Švietimo 
tarybos nurodymus dar įvedžiau 
kitų pasirodymų, kaip Dariaus 
ir Girėno žygdarbio pami 
nėjimą. Vasario 16-tosios 
šventimą, margučių margi
nimą, Pirmosios Komunijos 
paruošimą gegužės mėn., 
mokslo metų pabaigos pikniką 
su tėvais ir mokiniais: įteikimą 
pažymėjimų, premijų bei dova 
nėlių. Prieš Kalėdas rengiame 
kalėdinį pasirodymą, eglute su 
Kalėdų seneliu, Tėvų komitetas 
ruošia metinę šventę su gera 
programa, vakariene ir orkestru 
pasilinksminimui. Mokiniai 
dalyvauja Švietimo tarybos 
piešimo ir rašymo konkursuose 

Finansinė padėtis buvo labai 
nusmukusi, įrengiau aukų lapų 
ratelius, kurie padėjo šiek tiek 
ne tik ekonomiškai, bet leido pa 
skleisti žinią, kad čia yra vaikų. 
gali gyvuoti ir augti lietuviška 
mokykla. 

Darbo sąlygos geros. Nuo
mojame valstybines patalpas. 
Patalpos švarios, tur ime 
spinteles sudėti mūsų reikme 

nims, galime naudoti 4 kamba
rius, yra filtruotas vanduo, 
šaldytuvas ir visi kiti pa
togumai. Didelis kiemas susta
tyti mašinas su leidimais, 
kuriuos gauni k kvieną 
mėnesio pirmąją savaitę. Saugi 
vieta. Pamokas turime nuo 9 
vai. ryto iki 12:30 po pietų. 

Tėvų susirinkimai rengiami 
prieš šventes ar minėjimus, ar
ba, reikalui esant, pasitarimams 
ar supažindinimui naujų tėvų 
visos mūsų sistemos. (Maždaug 
4-5 kartus per mokslo metų 9 
mėnesius). 

— Kiek turite šiuo metu 
mokinių ir kiek mokytojų 
Jums padeda darbuotis? 

— Šiais metais turime 27 
mokinius: vaikų darželyje - 8, 
jų mokytoja pedagoge Irena Ba
rauskienė, naujai atsikėlusi iš 

Los Angeles su dviem vaikais ir 
vyru advokatu. Pirmam skyriu
je — 3, jų mokytoja Nomeda Lei-
tienė-Abbasi, a tvykusi iš 
Lietuvos prieš 3 metus. Antra
jam skyriui yra dvi mokytojos — 
Kristina Krulikienė ir Asta 
Lukienė. Kadangi Kristina 
atvažiuoja iš Ft. Myers ne 
kiekvieną šeštadienį, o Asta kas 
antrą šeštadieni dirba, jos 
susiskirsto. kaip joms išeina. Jos 
turi 4 mokinius. Trečio skyriaus 
2 mokiniai ir ketvirto skyriaus 
3 mokiniai priklauso Nijolei Di-
mienei, atvykusiai iš Lietuvos 
prieš penkis metus, ten baigu
siai universitetą. Besimokančių 
kalbėti lietuviškai klasėje 7 
mokiniai yra Aurelijos Robert-
son, tarp jų — 4 jos anūkai iš 
Venezuelos. kalba ispaniškai, 
angliškai, o dabar mokosi ir 
lietuviškai. Mokytojos turi ir 
kitų pareigų: Irena Barauskie
nė yra tėvų komiteto kasininkė, 
Nijolė Dimienė — Tėvų komi
teto pirmininkė. Kristina Kruli
kienė — chorvedė, o Asta Lukie
nė — pianistė. 

Su didele pagarba ir dekin- kurių mes taip pat prisidėjom, 
gumų turėtų visi žiūrėti į pasi- vyko i Lietuvą. Puiku, bet pa
šventusius lituanistiniu mo
kyklų mokytojus, kurie tik sim
boliniai atlyginami, kokia maža 
alga. Jie šeštadieniais per 9 
mėnesius, atsižadėdami poilsio, 
dalinai ir šeimos gyvenimo, sku
ba į lituanistines mokyklas. Ši
tos didelės pastangos yra ugdyti 
Lietuvai ir išeivijai naujus dar-

galvojom, ar būsim mes užmirš
ti ir darbai išeivijos bus už
gniaužti? Tikrai buvome labai 
susirūpinę, bet taip neįvyko. 
Mūsų „Saulės" St. Petersburgo 
mokykla gavo didelę paramą iš 
LF - 1,200 dol. ir iš Švietimo 
tarybos — 800 dol., kurie buvo 
priimti su didžiausiu džiaugsmu 

CLASSIFIED GUIDE 

bininkus, įkvėpti jaunimui norą ir didele padėka Lietuvių fon-
mokytis ir tobulinti gražią lietu- do paskirstymo komisijai ir 

„Saulės" lituanistinės mokyklos St. Petersburg, FL, mokinės (iš kairės) 
Viktorija ir Giedrė Krulikaitės smuikuoja kalėdinėje mokyklos programoje. 

vių kalbą, išmokyti tautos 
kultūros bei tradicijų. 

— Ar mokiniai gyvena St. 
Petersburgo apylinkėje, ar 
tėvams tenka atvežti savo 
jaunimą iš toliau? 

— Ne visi mokiniai gyvena 
arti. Ross 4 vaikučiai važiuoja 
apie 24 mylias kiekvieną šešta
dienį, jų tėvas Paulius Ross -
Zalnieriūnas yra įsipareigojęs 
prižiūrėti ir vesti mūsų knygų 
biblioteką. Kr:stma Krulikienė, 
va ikuč ių choro chorvedė, 
gyvena 100 mylių nuo St. Pe
tersburg , tačiau atvažiuoja 
kiekvieną šeštadienį. 

— Tarpe kitų rūpesčių, išei
v i jos u ž d a v i n y s č ia y r a 
iš laikyti lietuvybę. To siekia 
ir Lietuvių fondas, kur is di
džią pelno dalį — paramą ski
r i a lietuviškam švietimui ir 
l ietuviškoms mokykloms. Pa
gal mokinių skaičių, atitin
kamą pinigų sumą gauna ir 
St . P e t e r s b u r g o „ S a u l ė s " 
mokykla. Kaip vertinate L F 
p a r a m ą ir ar ji y ra reika
l inga? 

— Li tuanis t in io švietimo 
pastangas remia Lietuvių fon
das, taip pat Švietimo taryba ir 
taip mums padeda išsiversti. 
Šios pašalpos yra labai 
laukiamos ir vertinamos. Labai 
buvom susirūpinę, kuomet 
Lietuva atgav nepriklausomy
bę, o visų organizacijų ir pa
vienių žmonių akys pakrypo j 
Lietuvą, ir visas šelpimas su di
džiausiais talpintuvais, prie 

pirm. Marijai Remienei ir LB 
Švietimo tarybos pirmininkei 
Reginai Kučienei. 

— Praėjusių Kalėdų proga 
Lietuvių fondas kiekvieną, 
lituanistinę mokyklą lan
kantį mokini apdovanojo 
mokslo reikmenimis. Kaip 
tos dovanos yra vertinamos 
mokinių ir ar tėvai žino apie 
LF paramą mokykloms? 

— Mūsų mokykla gavo per 
LF įgaliotinę Janiną Gerdvilie-
nę dėžę gražių vokų su mokslo 
reikmenimis. Juos išdalinom 
visiems mokiniams ir net pada
rėme nuotrauką mokykloje su 
grupele tos dienos lankytojų. 
Visi mokiniai labai džiaugėsi ir 
net tėvai skambino, dėkodami 
už dovanas. Taip pat norėčiau 
paminėti, kad per LB metinį 
susirinkimą buvau paruošusi 
pranešimą „Saulės" lit. mokyk
los veiklos ir nuveiktų darbų bei 
finansinio stovio padėtį ir buvo 
minėta metinė parama Vasario 
16-tos dienos proga iš Lietuvių 
fondo ir Švietimo tarybos. Kai 
buvo perskaitytas šis pra
nešimas, sulaukta karštų disku
sijų ir klausimų, į kuriuos buvo 
atsakyta teigiamai. Bet mūsų 
pensininkai nėra linkę aukoti 
lit. mokyklai, sakydami, kad jų 
vaikai jau išaugo ir vaikaičiai 
taip pat. 

Pabaigai šio malonaus pasi
kalbėjimo noriu supažindinti su 
mūsų šūkiu: „Saulė" gyvuos 
nors ir tik vienas-mokinys liks".' 

Marga Remienė 

Making a big world smaller. 

What difereice does it make that Lufthansa flies 
to more mte'nationai destmations than any other 
smgie arine? O that every 40 seconds a 
Lufthansa p.ane takes off or lands m one of 180 
oties around the vvorld0 The pomt is that over the 
years every expenence with every traveler. from 
every comer of the vvcld has helped us 
understand you We ve come to know cultures 
and customs from around the globė Ali the better 
to help yoi, 'eel at home everyvvhere. on the 
grouno and m the air Even in many cities we 
don t fly te vou'H find a Lufthansa office ready to 
serve yoir -^eeds Expenence that's worldwide 
and wondwise lt s a difference that's helped us 
maKr 'n<.rv^s with a worid fuH of traveiers 
And that car make this r»g vvorld feel very 
smaii mdeed. 

Lufthansa 
• ' • rasaf •" ons • - mformcfion call 1800 S45 3*80 ©f taa your traval agant Lufthansa Milas * Mot* 'm 
'*'.•»• • » »teruto> rtoatm miiaa in aithar program whan you fly on Lufthansa fllghts c (Hgntt ooarafad bv o«r§loteal asrtnar. Unttad Alrtinas. 

MISCELLANEOUS REALfc TATE 

10^—20%—30<v4,pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies"'« auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
i V t W « t * t S t h t t T M t 

T * . — (70§) 424-8654 
(312) M 1 - M 5 4 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

912-77S-S313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Dockys 
Tol. 585-6624 

y 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

IEŠKO BUTO 

U.S. SAVINOS BOMOS 
THE GREAT AMERICAN iNVESTMENT 

Ramus nerūkantis pensininkas 
ieško mažo buto rūsyje, 

su dušu ir tualetu. 
Tel. 312-581-8737 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan 
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmes 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 insJtucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

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

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

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS, 4548 We»t 63rd Street, 
CMcago, IL 60629 
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N E P A M I R Š T A M I 
I S D P Ū D Ž I A I 

Š.m. gegužės 1 1 d . „ D r a u g e " 
r adau labai džiugią žinią, k a d 
pi rmoj i L i e t u v o s m o t e r i s 
lakūnė, Antan ina Liorenta i tė , 
gegužės 12 d. buvo apdovanota 
Lietuvos Respublikos medal iu. 
Valio, valio! 

Su A n t a n i n a s u s i p a ž i n a u 
ne įpras tose są lygose : 1938 
metais būreliui Vi lniaus kraš
to lietuvių okupacinė l enką 
valdžia leido vykti į Nepriklau 
somą L ie tuvą , I T a u t i n ė s 
olimpiados Kaune proga. Mes, 
to būrelio dalyviai, išgyvenome 
neužmirštamų momentų Mus 
vaišino, vežiojo — sausžemiu ir 
vandeniu. Negana to , mano 
draugė A. P a k u l a i t ė ir a š 
buvome p a r i n k t o s i š v y s t i 
Kauną ir jo apyl inkes „nuo 
padangių", o — kas įspūdingiau
sia — mus skraidino vieninte lė 
tuo metu Lietuvoje moteris 
lakūnė. Antanina Liorenta i tė . 
Vėliau su ja man dar teko pa
bendrauti ja i p i rmąsyk lan
kant is tikrojoje Lietuvos sos
tinėje — Vilniuje. 

Ačiū, p. Antanina , už bran
gius ir neišdildomus prisimini
mus . Jie bus mano atmintyje , 
kol ji man t a rnaus . 

M a r i j o n a L e n i e š y t ė -
D i k i n i e n ė 

Park Ridge, IL 

MES BALSUOTUME , .NE" 

Gyvendami Floridos užkam
pyje, laikraščius ir žu rna lus 
gauname labai pavėluotai ir 
bent šiuo atveju d r į s tame J u s 
trukdyti . įkišdami savąjį tr i
grašį, nors ir „negyvą arklį pla
kan t" . 

Jūsų straipsnis „Neverta pils
tyti iš tuščio į k iaurą" (IV.26 d. I 
buvo didelis mūsų n u r a m į 
nimas. Jūsų mandagi , išmąs
ty ta kalba straipsnio turinyje 
užliejo malonia š i l ima, kad 
J u m s Dievo duota kūrybinė 
galia yra pozityviai veikiant i , 
į s i l iepsnojančius n e p a s i t e n 
kinimo liepsnas a tvės inant i , 
l ietuvių meilę savo k raš tu i 
k o o r d i n u o j a n t i r n e p a s i 
tenkinimus išlyginant. Leiskite 
J u m s padėkoti už redakcinį 
darbą, už visų pr iekaiš tu , pro
jektų, patarimų ir net nusmer-
kimų išklausymą. 

Atsiprašome už PLB pirmi
n i n k o vedamąjį ' „ P a s a u l i o 
lietuvis", balandžio mėn.). Tas 
įtūžęs straipsnis, užkl iudant 
Jūsų asmenį, yra visų „Pasau
lio lietuvio" skaitytojų gėda. Jei 
gautume anketą balsavimui, a r 
reikia tęsti dar 15 „Lietuvos 
kančių ir kovų istorijos" tomų, 
t a r tume „Ne"! 

Mūsų šeimos genocidas, prasi
dėjęs 1941 m. birželyje, nerei
k a l i n g a s 165 slaptų NKVD 
archyvų Maskvoje at idarymo, 
n u s t a t a n t , ar l ietuvis buvo „iš
ke ld in ta s" , a r „ i š t r emtas" . Jie 
visi žuvo. 

V i d a i r V a c y s T u m a s o n i a i 
Key Biscayne, FL 

SAVI PAS SAVUS 

T e n k a skai tyt i p raneš imus ir 
ta ip pa t dalyvauti ruošiamuose 
koncertuose bei pobūviuose. Šių 
reng in ių ir koncertų programų 
a t l i k imui yra kviečiami meni
n inka i iš Lietuvos. Džiaugia
mės, kad Lietuva išaugino daug 
gerų menin inkų . Ant ra vertus, 
išeivija tur i ir savo gerų meni
ninkų, kur ie ka r t a i s l ieka lyg 
užmirš t i . 

Ar nereikėtų pasinaudoti išei
vijoje gimusiais ir karjerą pasie
kus ia i s menininkais , pakvie
čiant ir Lietuvoje g imusius ir 
i šaugus ius menin inkus bendrų 
p r o g r a m ų bei k o n c e r t ų 
a t l i k imui . Tuomi parodysime, 
kad įver t iname visus meni
ninkus , nepaisant, iš kur j ie bus 
kilę. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

K N Y G Ų DEGINTI NEDERA 

Vyriausios redaktorės „Drau 
go" gegužės 5 d. vedamasis 
paguodė mano ir, tikiu, daugelio 
skaitytojų susopusias širdis. Gal 
ir t ie , ku r i e spaudoje garsinosi 
knygų degin imo „ i šk i lmių" 
ruoš imu, susipras ir susigės — 
a t s i sakys šio barbar iško žygio. 

Mūsų spauda yra mums gyve
nimo ir mąstysenos kelrodis, ir 
mūsų redaktor ia i užsideda sau 
nepapras ta i sunkią naš tą į šį 
darbo ba rą žengdami. Valio p. 
B indok iene i a s ė k m ė s bei 
įžvalgumo atei t ies darbuose. 

O n ė A d o m a i t i e n ė 
Sunny Hills, Florida 

PRADĖTA DARBA 
REIKIA TĘSTI 

Sunkia i supran tama, kodėl 
PLB valdyba ta ip lengvabū
diškai pasitikėjo buvusių ko
munis tų istorikų tautos kančių 
istorijos rašymu bei išeivijos is
tor iku, kurie, bent pr ieš jos 
i š l e id imą , b ū t ų su t u r i n i u 
susipažinę. Tuo būdu b ū t ų iš
vengta klaidų ir nesusipratimų. 
K a ž k a s y r a p a s a k ę s , kad 
žmones, kurie per daug tik 
savimi pasit iki , mano, kad jie 
niekad neklysta. . . Dabar pla
n u o j a m a iš le is t i pap i ldoma 
knygą klaidoms ištaisyti . Gal 
geriau būtų išleisto tomo pla
t inimą sustabdyt i , jį perrašyt i 
su a t i t i nkama i s komentara is , 
užuot leidus atskirą papildymą. 

Pagal iau ar reikia 16 tomų 

„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos"? Užtektų daug mažiau, 
kad susidomėjęs žmogus pajėg
tų juos perskaityti . Pradėtą dar
bą, be abejonės, reikia tęsti 
toliau, kol dar y ra gyvų tautos 
kančių liudininkų. Dieve, pa 
dėk! 

J u o z a s N a v a k a s 
Gulfport, FL 

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI LIETUVOS 
DUKTERŲ DRAUGIJAI SKIRTOS AUKOS 

(1 S93.IX.2S-1 SS4.IV.20) 

DRAUGAS, antradienis , 1994 m. gegulės mėn. 17 d. 

APTINGUSIOS VAIDILUTĖS 

Dar niekad negirdėjau, kad 
galėjo būt i „aptingusių vaidilu
čių"! 

D a n u t ė Bindokienė savo 
v e d a m a j a m e , ,Kas sujungs 
l ietuvius?" rašo: „Vienos (sale
lės) ka r t a i s prigęsta, kaip ap
tingusios vaidilutės prižiūrimas 
a u k u r a s " . 

Pirmiausia, salelės negali pri
gesti, jos gali paskęsti „audrin
goje j ū r o j e " . O vaidilutės! 
Nejaugi mūsų taip išaukštintos, 
neliečiamos, šventos mergelės 
galėjo būti „aptingusios"? Tai 
tiesiog neįsivaizduojama! Tai 
lyg paniekinimas lietuvių vaiz 
duotėje šimtmečiais nešioto pa
veikslo, kur is , kaip laisvės sim
bolis, kūreno amžinąją ugnį. 

D. Bindokienė visada rasdavo 
t i nkamus ir įdomius palygi
nimus. Tik šį kar tą nepasisten
gė paieškoti kokio „aptingusio 
aviganio". 

G i n t r a Nar ienė 
Darien, IL 

APIE „PILĖNŲ" 
RECENZIJĄ 

Skai tan t „Draugo" aV.30) 
laikraštyje Petro Aglinsko re
cenziją apie „Pilėnus", žeidė 
pašaipus Mirtos mirties scenos 
aprašymas. Atrodytų, lyg rašė 
mažai išprusęs žiūrovas, nesu
gebantis priimti operos meno 
s ą l y g i š k u m o . Įdomu, k a i p 
straipsnio autorius pasiūlytų so
listei reaguot i į gana ilgą 
muzikįniiekstą. Ne man vienai, 
net ir pakartotinai žiūrint „Pilė
nų" video įrašą, solistės Vitali
jos Šiškaitės suvaidinta Mirtos 
m i r t i s a t r o d ė p a k a n k a m a i 
logiška, natūrali ir suprantama. 
Kad P. Aglinskui sukėlė juoką, 
tai jo asmeninė problema. 

Vard inan t mažesnių rolių 
atl ikėjus, pasigedau Jul iaus 
Savrimo, gerai padainavusio 
Kario rolę. 

Aure l i j a Dobrovo l sk ienė 
Chicago, IL 

•••• Jono Ouobuito atminimui 80 dol. aukojo; M. Guo-
bužtonė, I. Petrauskas. 

• .a . Kasknlaroa LsonoHIsnao atminimui 25 doi. aukojo: L. 
Žliobionė. 

a.a. Justinos Mausėdlanss atminimui 10 doi. aukojo: O. 
Elertione. 

ava. Pranute* PranMonos atminimui 60 doi. aukojo: M. 
Bariene 

a.a. MMdoo Fanarienoe atminimui 305 doi. aukojo: V. 
Mažeikiene, Panarų seimą. 

ava. Aro Rlmavfcleue atminimui 335 doi. aukojo: G. ir R. 
Blinstrubai, O. ir St. Budėjai, A. J. Dailidė, S. ir A. Jelioniai. B. 
ir R. Kronai, D. ir P. Mieliuliai, A. Sutkuvienė, Ang. Venclovienė. 

ava. Mariaus Kietos atminimui 450 dd. aukojo: S. ir D. 
Adomaičiai, R. Alminienė, R. ir A. Balčiūnai, M. Barienė, O. ir M. 
Baukai, A. ir V. Gaižučiai, S. ir A. Jelioniai, A ir E. Kaminskai, 
M. Kapačinskienė, R. ir V. Kazlauskai, G. ir K. Kriaučiūnai, S. ir 
V. Paulioniai, O. Pavilčienė, S. Plenienė, B. Prapuolenienė. ir 
T. Rudaičiai, I. Stončienė, A. Sutkuviene, S. Vebrienė, N. 
Vengrienė. 

a.a. Brontslavos Rhnavtcfenėe atminimui 305 doi. auko
jo: I. Asmytė, I. ir L. Kirksi, J. ir J. Krutuliai, J. ir J. Mockaičiai, 
M. Markulienė, M. Matuzienė, D. ir P. Mieliuliai, A. ir D. Misiuliai, 
V. Prunskienė, D. ir A. Urbučiai, B. Trinkienė, A. Visockis, D. ir 
A. Vitkai, D. ir A. Zailskai, B. ir St. Židoniai. 

ava. Julijos Vai (•anas atminimui 35 doi. aukojo; dr. J. 
Jakševičienė, E. ir R. Kaczor. 

a. a. Jurgio Sutiko atminimui 75 doi. aukojo: H. Bagdonienė, 
L. Butikienė, F. Tarultenė. 

a.a. Aldonos Rlmkevtčlenės atminimui 30 doi. aukojo: J. 
ir V. Dailidės. 

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame! 
Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
JONAS SEMA 

Gyveno Chicagoje, anksčiau 10 metų Anglijoje. 
Mirė 1994 m. gegužės 15 d., 8:45 vai. vakaro, sulaukęs 72 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Molėtų apskrityje, Naujokų kaime. 

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anastasia Panu&kis, duktė Monika. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Anglijos lietuvių 

klubui. 
Velionis pašarvotas trečiadieni, gegužės 18 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas Damid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gegužės 19 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasi 
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą- Po Mišių velioni* 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir duktė. 

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

A.tA. 
VALEI BANKAUSKIENEI 

mirus , dukros DANGUOLĖS G R I G A R A V I Č I E N Ė S 
ir sesers LĖLĖS ŽVYNIENĖS se imas nuoši rdžia i 
užjaučia 

Marija ir Justinas Palubinskai 
Petras Palubinksas 
Ina Duchman 

N u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e r a š y t o j ą A L G I R D Ą 
GUSTAITĮ, Žmonai 

JŪRAI 
mirus. 

Los Angeles Dailiųjų menų klubo 
pirmininkė 

A.tA. 
POVILAS PETKEVIČIUS 
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

1994 m. gegužės 13 d. mirė mūsų brangus Tėtis ir Senelis, 
sulaukęs 82 m. amžiaus. 

Velionis buvo našlys a.a. Onos Paukštytės Petkevičienės 
ir a.a. Ievos Kazlauskienės Petkevičienės. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Arminas su žmona 
Andrea, jų vaikai Annmarie, Paul, ir Gintarėlė; Seattle gyve
nantis sūnus Juozas Petkus su žmona Zita; bei kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis gimė Lietuvoje, Nestoniškių parap., Švenčionių 
apskr., o augo Gervėčių parap., Vilniaus-Trakų apskr. Len
kų okupacijos metu pradėjęs studijuoti Vilniuje, už priešlen-
kišką veiklą buvo suimtas, žiauriai kankintas ir aštuonerius 
metus kalinamas sunkiųjų darbų kalėjimuose. Savo prisimi
nimus surinko knygoje „Lenkų okupacijoje ir jų kalėjimuose". 
Po karo su šeima emigravo į Australiją, kur gyveno 10 metų; 
vėliau atvyko į Ameriką ir čia išgyveno 35 metus. Priklausė 
Lietuvių Fondui ir Vilniečių sąjungai. 

Kūnas pašarvotas gegužės 17 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus 
laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks gegužės 18 d. Iš laidojimo namų bus atly
dėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misiją, kurioje įvyks 
10 vai. gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Šeima pageidauja 
vietoje gėlių aukoti BALFui ir Lithuanian Mercy Lift. 

Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse ir prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs su šeimomis. 

Laid. dir. D. A. Petkus / D. M. Petkus, tel. 708-257-6667. 

Jonas Valkiūnas ir Nida Tųūnėlytė, 
šokėjai. Čikagos „Daley Center" 
pasirodyme. 

..Spindulio" tautinių šokių ansamblio 
Vasario 16-sio* proga suruoštame 

PADĖKA 
A.tA. 

vet dr. ANTANAS MILAKNIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis mirė 1994 

m. balandžio 10 d., palaidotas balandžio 13 d. Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Culver City, CA. 

Nuoširdžiai dėkojame mons. Jonui Kučingiui už maldas 
koplyčioje ir už gražius paguodos žodžius, mons. Algirdui 
Olšauskui už paruošima velionio kelionei į Amžinąjį 
Gyvenimą, už gedulingų šv. Mišių atnašavimą, pasakytą pras
mingą pamokslą, palydėjimą į kapines. 

Gili mūsų padėka taip velionio megtam kvartetui už 
giesmes koplyčioje, palydint pianistei Raimondai Apeikytei. 
Už jautrias atsisveikinimo kalbas: gerb konsului Vytautui 
Čekanauskui, Antanui Mažeikai, Ramovėnų vardu, Vytau 
tui Šeštokui, Liet. radijo valandėlės ir žurnalistų vardu, Juo 
zui Kojeliui S.M. Liet. Bendr. vardu. Jeff Valaikai, giminių 
vardu ir velionio mylimai anūkei Zinai Markevičiūtei. 

Už taip gražų giedojimą bažnyčioj esam labai dėkingi 
Janinai Čekanauskienei, taip pat jai pritarusiam muz. Vikto
rui Raliui. 

Dėkojame už jautrias kalbas kapinėse Angelei Nelsienei. 
Apygardos Liet. Bendr. vardu, ir Alfai Pažiūrienei, Birutiečių 
vardu. 

Dėkojame Ramovėnams už garbės sargybą, palydinti savo 
narį paskutinėj žemiškoj kelionėj. 

Ačiū karsto nešėjams: velionio anūkui Mariui Markevi 
čiui, Jeff Valaikai, Anthony Valaikai, velionio krikšto sūnui 
Vytui Markevičiui, Pranui Dovydaičiui, Antanui Mažeikai 

Ypatingą padėką reiškiame dr. Emanueliui Jarašūnui už 
suorganizavimą ir vadovavimą laidotuvėms. 

Reiškiame padėką giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už atsilankymą į koplyčią ir į bažnyčią, už palydėjimą a.a. An
tano į Amžino Poilsio vietą, už užuojautas žodžiu ir raštu, už 
užprašytas Šv. Mišias, gėles, aukas labdarai velionio 
atminimui. 

Ačiū visiems už parodytą nuoširdumą mūsų skaudžioje ne
laimėje. 

Žmona Halina, duktė Vita Markevičienė, žentas 
Albinas ir anūkai Zina ir Marius. 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių jstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
j pietinius ir vakarinius priemiesčius. 

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Sub-
urban Family Funeral Home", Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti 
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius. 

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose. 

Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Benvyn 
reikalui iškilus, gali kreiptis j Petkus-Butkus miestų apylinkėse 

jstaigą. 
PETKUS IR SUNŪS 

Laidotuvių direktoriai 
Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m. 

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

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

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

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

Nemokamas tel. 
800-994-7600 
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T a u t i n i ų šok ių g r u p ė 
„Viltis" yra viena iš septynių, 
dalyvausiančių koncerte, kuris 
įvyks birželio 19 d., 3 vai. popiet. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Koncertas ruošiamas „Drau
gui" paremti. Jo programą 
atliks jaunimas, prieš išvyk
damas į Pasaulio lietuvių dainų 
ir tautinių šokių šventę Lietu
voje liepos mėnesį. Mūsų kon
certe bus gera proga pasigėrėti 
,,Mažąja tautinių šokių švente"" 
tiems, kurie neplanuoja vykti 
tuo metu į Lietuvą. O tie, kurie 
ruošiasi vykti, galės pamatyti 
bent dalelę programos, paruoš
tos tai didingai šventei. 

„Viltis" yra studentų tautinių 
šokių grupe, suorganizuota Ni
jolės Pupienės 1990 metais, 
besiruošiant dalyvauti VII 
dainų šventėje, vėliau atgai
vinta prieš IX tautinių šokių 
šventę. Grupei vadovauja Vir
ginija Jurcienė ir Jūratė Jan
kauskaite. Beveik visi grupės 
šokėjai yra šokę kituose tauti
nių šokių vienetuose, baigę ar
ba bebaigiantys mokslus uni
versitetuose. 

Lietuvių farmacistų drau
gijos — L.A.P.A.S. — susi
rinkimas j vyks ketvirtadienį, 
gegužės 19 d., 7 vai. vak.. dr. 
Angelės Dirkienės namuose. 
Programoje paskaita: „Pirmavi
mas kintančioje profesijoje" ir 
naujos vaidybos r ink imai . 
Kviečiami visi nariai gausiai 
dalyvauti ir prašomi atnešti po 
buteliuką ar daugiau vaikiškų 
kramtomų vitaminų, kurie bus 
perduoti per „Saulutę" vaikų 
našlaitynui Lietuvoje. Prireikus 
daugiau informacijų, kreiptis į 
draugijos pirmininkę dr. Ireną 
Juškienę po 6 vai. vak., tel. 
708-4030690. 

Balzeko Lietuvių ku l tū ros 
muziejus nuo 1988 metų pra
džios suorganizavo 40 viešų 
paskaitų skirtų įvair iems 
Lietuvos ir išeivijos klausi
mams: šiuolaikinės Lietuvos 
politinei padėčiai, lietuvių-len
kų santykiams, lietuvių litera
tūrai, Lietuvos istorijai. Ka
ta l ikų Bažnyčiai, t a rp tau
tiniams santykiams. Šiuo metu 
numatytas ciklas paskaitų, 
skirtų santykiams tarp išeivijos 
ir Lietuvos. 

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

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , Trave lCent re , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
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. 312^36-7772. 

(sk) 

Čikagos Venecuelos Lietu
vių draugija ruošia gegužinę 
Šaulių namuose, Čikagoje, 
gegužės 22 d. Pradžia 12 vai. 
Šokiams gros K. Ramanausko 
orkestras, bus skanus lietuviš
kas maistas, gausių dovanų lai
mėjimai. Kviečiami visi drau
gijos nariai ir visuomenė. 

Li tuanicos skau tų tunto 
sueiga įvyks gegužės 22 d., 
Pasaulio lietuvių centro Lemon-
te apatinėje salėje. 9 vai. r. bus 
šv. Mišios Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, 10 vai. — 
sueigos pradžia. 

Moterys kepa blynus ir 
kviečia visuomenę jais pasigar
džiuoti! Kada? Gegužės 22 d., 
sekmadienį, po kiekvienų šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje. Kur? 
Jaunimo cent ro kavinėje. 
Jaunimo centro Moterų klubas 
ne tik vaišins skaniais blynais, 
bet ir pačių virta uogiene. 
Praleisti tokią puikią progą 
būtų beveik nusikaltimas. Kvie-

MŪSŲ ABITURIENTAI 

ciame: 
„Gluosniai vėjuje", tai Algir

do Landsbergio 2-jų veiksmų 
pjesė. Atlieka Los Angeles 
Dramos sambūris. Režisuoja 
Algimantas Žemaitaitis. Spek
takliai rengiami gegužės 21 d., 
7 v.v., gegužės 22 d., 3 v. p.p.. 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

Suvalkiečių draugijos Čika
goje susirinkimas ir Motinos mi
nėjimas bus gegužės 27 dieną, 
penktadienį. Z. Kojak salėje 
4500 S. Talman A ve.. Čikagoje. 
Pradžia 1 vai. p.p. Kviečiame 
narius susirinkime dalyvauti. 

ALTo Darbo konferencijos metu balandžio 23 d. a.a. Juozo Leko pomirtinį palikimą (10,668 dol 
čekj) įteikia ALTui Vilniaus Krašto lietuvių Čikagos skyriaus pirm. (kairėje) Pet ras Noreika; 
kartu nuotraukoje - ALTo centro valdybos pirm. Grožvydas Lazauskas, sk. pirm. Antanina 
Repšienė ir sekr. Petras Jokubka. Nuotr. J . Š id lausko 

PRISIMINTAS 
ROMAS KALANTA 

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, gegužės 14 d., šešta
dienį. 12 vai. dieną, susirinko 
kele tas R.L.B-nės narių 
prisiminti ir pagerbti jaunuolį 
Romą Kalantą prie jam ir ki
tiems žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės, paminklo, esančio lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje. 

Visi gerai atsimename, kaip 
1972 m. gegužės mėn. platųjį 
lietuvišką ir Vakarų pasaulį 
nusiaubė liūdna žinia, kad 
gegužės 14 d., gražią sekma
dienio popietę, Kauno miesto 
sode susidegino lietuvis jau
nuolis Romas Kalanta, sulau
kęs vos 19 m. amžiaus, protes
tuodamas prieš okupantą. Pas
kendęs liepsnose, dar vis šaukė 
,.Laisvės Lietuvai", iki netekęs 
sąmonės buvo nugabentas į li
goninę, kurioje po kelių valandų 

FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ KONFERENCIJA 

Balandžio mėn. 21 23 d. Čika
gos universiteto Teises fakulte
to ir Teisės centro konsti
tucinėms studijoms pastan
gomis įvyko jų ruošta Rytų Eu
ropos bei Naujai Nepriklau
somų valstybių (t.y. buvusios 
Sovietų Sąjungos) konferencija 
nagrinėjanti šių šalių centrinių 
bankų veiklą bei funkcijas. 

Dalyviais šioje konferencijoje 
buvo kviečiami centrinių bankų 
vadai, finansų ministrai bei 
vyriausybių atstovai. Be jų daly
vavo atstovai iš Pasaulio banko, 
Tarptautinio Valiutos fondo 
(IMF), JAV Iždo (US. Treasury), 
JAV užsienio vystymo agen
tūros (USAID) daugelis aka
demikų, ekonomistų ir taip pal 
dalyvių iš Vakarų Europos. 
Konferencijoje diskutuojamos 
temos buvo labai aktualios ir 
svarbios visiems dalyvau
jantiems. Jos apėmė centrinio 

paaukojo savo brangiausią turtą banko nepriklausomybės statu -
- gyvybę ant Tėvynės Laisvės ^ ryšium su šalies vyriausybe, 

Pijus Stončius. LF Kontrolės komisi
jos pirm. 

x Prof. Antano Ramūno 20 
m. mirties sukaktį minint, šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašauja
mos gegužės 22 d. 9 vai. ry to 
Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Draugai ir pažįstami prašomi tą 
dieną prisiminti velionį Antaną 
savo maldose. Žmona. 

(sk) 

x Ant ram Kaimui jau tris
dešimt vieneri metai!! Atšvę-
sime šį kilnų įvykį su nauja pro
grama ne tik Chicagoje, bet ir 
Lemonte. Pasirodymai: Play-
house salėje. 2515 W. 69 St., 
gegužės 21 ir 22 d. Taipogi 
Lietuvių cen t re . Lemonte, 
birželio 11 ir 12 d. Pradžia: 
šeštd. 6 v.v. (Playhouse), 7:30 
v v. Lemonte*. Sekmd. 3 v. p.p. 
(Playhouse), 5 v.v. (Lemonte). 
Rezervacijos ir kvietimai: prie 
durų arba Seklyčioje, 2711 W. 
7) St. (312) 476-2655 ir Lemon
te nuo 10:30 v.r. iki 1 v. p.p., kas 
sekmadienį. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, I L, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

aukuro. ..Ugny Kalanta mirtį 
kai sutiko, liks atminty lietu
viui ta diena, dar širdį skelia 
..Laisvės" šauksmas likęs, ku
rio įveikt nepajėgė liepsna" — 
iš B. Kemėžaitės eilėraščio. 

Šeštadienį, gegužės 14 d. susi
rinkus keletai R.L. bendruome-
nininkų, buvusiai apylinkės 
pirmininkei tarus trumpą žodį, 
dvasininkui, visuomet pravedus 
maldas, neatvykus, buvo pasi
melsta, sukalbėti poterėliai, mi
nutės susikaupimu pagerbti 
Romas Kalanta. Kalinauskas, 
S. Žemaitis, sausio 13 šios žuvų 
šieji, ginant televizijos ir radijo 
bokštus ir parlamentą, Medi
ninkuose ir visi kiti, kurie žu
vo dėl Lietuvos laisvės, pasodin
ta gėlytė. Tuo apeigos ir buvo 
baigtos. 

Nors buvo skelbta spaudoje, 
bet su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad didieji mūsų va
dai, labai gerai kritikuojantys 
dirbančiuosius, nė vienas ne
pasirodė. Vadinasi: ..Jūs dirb
kite, o mes kritikuosime". 

Ant. Repšienė 

x Penktadienį, gegužės 20 
d. 7:00 vai. vakaro , Čiurlionio 
Galerijoje 4038 Archer Ave., 
atidaroma pomirtinė dail. Miko 
Šileikio paveikslų paroda. 
Kviečiame pamatyti dail. Šilei
kio darbus, prieš išvežant juos 
į Lietuvą. Bus pristatyta jo 
monografija ir pardavinėjami 
parduoti likę jo darbai. 

(sk) 

x Vis daugiau atsiranda 
geraširdžių lietuvių, kurie 
remia ir padeda Lietuvos naš
laičiams. E d m u n d a s ir 
Aldona Drukteiniai iš South 
Pasadena, CA ir Stasė Mikele-
v ič ienė iš Hometown, IL 
kiekvienas atsiuntė po $150 ir 
apsiėmė globoti po našlaitį 
Lietuvoje. ,.Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas našlaičių var 

centrinio banko atsakomybę 
bankų priežiūros klausimais, 
pinigų reformas, rublio zonos 
galimybes, centrinių bankų 
paslaugas valstybių biudžeto 
reikalams, centrinio banko 
dalyvavimas finansų rinkose 
bei krašto atsiskaitymuose ir jo 
rolė finansuojant krašto biudže
tą. 

Kalbėtojų tarpe buvo atstovai 
iš JAV, Vokietijos, Turkmenis-
tano, Čekijos, Norvegijos, Rusi

jos, Estijos, Latvijos, Vengrijos, 
Slovėnijos, Rumunijos, Ukrai
nos, Lietuvos, Albanijos, Armė
nijos, Lenkijos, Bulgarijos ir 
Baltarusijos. Taip pat kalbėjo 
t a r p t a u t i n i ų organizacijų 
atstovai. 

Iš Lietuvos į konferenciją 
buvo kviestas Kazys Ratkevi
čius, Lietuvos Banko valdybos 
p i rmin inkas . Čia dalyvau
damas , turėjo galimybių 
susipažinti su daugelio kaimy
ninių valstybių kolegomis ir iš
girsti jų nuomones bei paty
rimus. Viešnagės metu K. Rat
kevičius taip pat lankėsi Con
tinental banke, Commodity 
Exchange, Mercantile Exchan-
ge, Appenheimer Co. Inc. (bro
kerių firmoje), kur buvo pri
imtas, Albino Kurkulio, Federal 
Reserve banke Čikagoje, kur 
pietavo su Šilas Kechn, banko 
prezidentu ir Kari Scheldt, ban
ko ekonomistu. K. Ratkevičius 
taip pat lankėsi „Draugo" re
dakcijoje, S. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ir Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, kur 
turėjo progos pasidalinti įspū
džiais ir atsakyti į gausius 
klausimus. Prieš išvykstant, K. 
Ratkevičius taip pat lankėsi 
Standard Federal banke, kur 
buvo priimtas S. Baro ir R. 
Juškienės ir turėjo progos susi
pažinti su šio banko veikla. 

A. G. 

Venta Norvilaitė, Algiman
to ir Jūratės Norvilų duktė, bai
gia Oak Lawn gimnaziją. Ven
ta yra klasės pirma mokinė, Illi
nois State Scholar, aprašyta 
„Who's Who Among American 
High School Students", „World 
Affairs" seminaro 1993 Uni-
versity of Wisc. stipendininkė, 
dalyvė. Ji priklausė National 
Honor Society. mokyklos laik
raščio redaktorė, Prancūzų 
klubo vicepirmininkė. Matema
tikų komandos dalyvė. „Key 
Club" labdaros organizacijos 
narė. Bėgimo ir Cross Country 
lengvosios atletikos komandų 
dalyvė. 

Venta baigė K. Donelaičio 
aukštesniąją lit. mokyklą ir lan
kė Pedagoginį lit. institutą. Nuo 
vaikystės aktyvi ateitininkė. 
1993-1994 m. yra Kun. A. Lip-
niūno kuopos pirmininkė. 
Priklauso „Grandies" tautinių 
šokių ansambliui. Jos didžiau
si pomėgiai yra bėgimas, kelia
vimas ir socialinis bendravimas. 
Venta studijuos Notre Dame 
universitete. 

Be veri y Shores Šv. Onos 
bažnyčio je šį sekmadienį , 
gegužės 22 d.. 12 vai. p.p., kun. 
A. Saulaitis, SI, aukos šv. Mi
šias. Po pamaldų bus atl ikta 
gegužinių maldų dalis. 10 vai. 
ryto toje pačioje bažnyčioje 
anglų kalba Mišiose, klebono 
Ch. Doyle pakviestas, kun. A. 
Saulaitis kalbės apie Lietuvos 
bažnyčią. Abiejose Mišiose, 10 
vai. anglų k. ir 12 vai. lietu
viškose maldose bus prisiminta 
kun. Antano Saulaičio, SJ, 25 
metų kunigystės sukak t i s . 
Vargonais gros muz ikas 
Vytautas Gutauskas ir giedos jo 
vedamas choras. Šiaurės India
nos, Michigano ir Illinois vals
tijose, kaimynystėje su Beverly 
Shores gyvenantys lietuviai gausiai 
dalyvaus iškilmingose Mišiose. 
Po pamaldų, 1 vai. p.p. Stan
kūnų restorane įvyks Lietuvių 
klubo susirinkimas, kurį globo
ja dr. Jono Meškausko šeima. 

ESTRADINIAI DUETAI 
LEMONTE 

Pasaulio lietuvių cen t r e 
Lemonte retas būna sekmadie
nis, kad po pamaldų bažnyčioje 
(kažin ar betinka ją laikyti 

ar valgant skanius pietus. 
PLC kul tūr in ių renginių 

vadovės Bronės Nainienės ir 
komiteto darbščių talkininkių 
dėka gegužės 15 d. turėjome 
nuotaikingą labai dailių ir 
balsingų Lietuvos estrados 
dainininkų, Jūratės ir Arvydo 
Vilčinskų, koncertą. Estradinės 
muzikos žanro dainas jie supynė 
su humoristiniais pasakojimais, 
šokių demonstravimu, vaidyba, 
apranga ir glaudžiu bendra
vimu su publika, ją įtraukiant 
į kai kurias dainas. O dauguma 
dainų — lyrinės, apie pirmą, 
antrą ar trečią jaunystę, apie 
amžinai jauną meilę, įsi
mylėjusių valsą, čigonės 
užburiančias juodas akis ir apie 
meiię Lietuvos miestams bei 
kraštui . Žydintis pavasaris 
gamtoje labai derinosi su tyliąja 
daina, vis skambančia širdyje, 
apie baltą rožę ir verkiančią 
širdį su atnešta rože be meilės. 
Buvo pr i s imin ta gražuolė 
Mamytė, meilės vasara, bran
gioji mama jos dienos proga ir 
„Sakalėlis". Pabaigai buvo ben 
drai padainuota „Ant kalno 
karklai siūbavo". Klausytojų 
susirinko apie 200 ir dalis jų įsi 

Daina Čarauskaitė, Dalios ir 
Jono Čarauskų duktė, baigia 
H.L. Richards gimnaziją. Būda
ma gabi mokinė, buvo įrašyta į 
mokyklos garbės sąrašus. Gera 
sportininkė. Vienus metus žaidė 
gimnazijos „softball" komando
je, 4 m. teniso komandoje, 2 m. 
,,soccer" komandoje. Buvo 
koredaktorė gimnazijos met
raščio. Priklausė įvairioms gim
nazijos organizacijoms Quill & 
Scroll, Speech team, Debate 
team, German Club, Aviation 
klubui. 

Daina surado laiko ir lietuviš
kai veiklai. Baigė Kristijono 
Donelaičio Aukšt. lit. mokyklą. 
Priklauso Kun. A. Lipniūno 
kuopai. Šoka „Grandies" tau
tinių šokių ansamblyje. 

Daina mėgsta rašyti, klau
sytis muzikos, skambinti pia
ninu. Labai domisi politika. 
Rudenį, būdama ROTC stipen
dininkė, lankys University of 
Illinois Circle Campus. kuriame 
studijuos biologiją bei psicho
logiją. Baigus mokslus, tikisi 
dirbti Amerikos kariškoj 
tarnyboj. 

J an ina Adickaitė, Ksavero 
ir Irenos Adickų duktė, baigia . 
York Community gimnaziją. 
1992 ji baigė K. Donelaičio 
aukšt. lit. mokyklą. Nuo vaikys
tės aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Šoko Vyčių grupėje. 
Priklauso ateitininkų Kun. 
Alfonso Lipniūno kuopai ir dir
ba su Daumanto kuopos jauni
mu. Dalyvauja „Spindulio" an
samblyje. 

Jos nuoširdumas nesiriboja 
lietuviška veikla. Ji padeda 
Churchville Jr. High chorui, dir
ba su Nedsro Org., moko invali
dus vaikus plaukti. 

Janina mėgsta muziką, groja 
klarnetu, dainuoja, mėgsta 
golfą ir plaukimą. 

Rudeni pradės lankyti Con-
cordia universitetą, kuriame 
studijuos pedagogiką. 

koplyčia, kai čia pamaldoms &)° estrados dainininkų kasė 
susirenka 300 400 lietuvių iš 
tolimų priemiesčiu, ka i & a 

atliekami visi religiniai patar
navimai, šventės, organizacijų 
sukaktys, vadovaujant klebonui 

du šiems geriems žmonėms kun. Algirdui Paliokui, SJ) ne
dėkoja. Komiteto adresas: 2711 būtų kultūrinio ar meninio 
W. 71 St., Chicago, IL 80629. parengimo didžiojoje salėje, 

(sk) begurkšnojant kavos puoduką, 

tes. įteikdama gėles daininin 
kams ir visiems, kurie remia 
Pasaul io l ietuvių centrą. 
padėkojo Bronė Nainienė. 

Br. Juodel i s 

• Ger iausia vestuvinė do
vana yra dienraščio „Draugo* 
prenumerata. 

Linas Gierštikas, Nijolės ir 
Raimundo Gierštikų sūnus, 
Anastazijos Riškienės ir Danos 
Gierštikienės vaikaitis, baigia 
Oak Lawn gimnaziją ir mokslą 
toliau tęs, lankydamas Uni
versity of Illinois Circle Cam
pus, studijuodamas kompiuterių 
inžineriją. 

Linas baigė Kristijono 
Donelaičio aukštesniąją lit. 
mokyklą. Nuo mažens aktyvus 
skautas ir jaunesniųjų skautų 
vadovas. Mėgsta muzika ir yra 
„Žaibo" orkestro narys. Pasižy
mi linksmumu ir gera nuotaika. 

Zigmas H. Woodward, Vio
letos Pabarčiūtės-Woodward ir 
Harry H. Woodward Jr.. sūnus, 
baigia New Trier gimnaziją, ku
rioje jis buvo Honors programoje 
ir garbės sąrašuose. Už gerą 
mokslą pateko į Illinois State 
Scholar eiles. Zigmas mėgsta 
sportą, dalyvavo gimnazijos 
Lacrosse Varsity komandoje ir 
Football Varsity komandoje. 
Priklausė: Japanese Club, Pep 
Club. History Club, French 
Club, Class Steering Com-
mittee. 

Zigmas su pagyrimo lapu bai
gė K. Donelaičio lit. mokyklą 
Priklausė skautams ir ateiti
ninkams. Šoko tautinius šokius, 
groja gitara, yra įrašytas į 
„Who's Who in High School 
Students". Jo pomėgiai yra: 
skaitymas, muzika, filmai ir 
LaCrosse. 

Zigmas lankys Tulane uni
versitetą. 

• Draugauk su „Draugu"! 

Stasys Liutkus, Waterbury, 
CT, būdamas nuolatiniu dien
raščio skaitytoju, kai atėjo me
tas atsilyginti už prenumeratą 
atsiuntė ir dar 110 dol. auką 
„Draugo" išlaikymui. Jam ta
riame nuoširdų ačiū už tai. 

Dr. Albertas M. Drukteinis 
iš tolimojo Bedford, NH, su savo 
žmona Jūra, atsilygindami už 
laikraštį, kartu atsiuntė dar ir 
110 dol. čekj savo dienraščio 
išlaikymui padėti. Nuoširdžiai 
dėkojame jiems už auką. 
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