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Pagalbos Čečėnijai negalima 
patikėti Rusijai

Išvažiavo traukinys su 
Lietuvos pagalba Čečėnijai

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis išplatino pareiškimą dėl 
humanitarinės pagalbos nuken- 
tėjusiems Rusijos kare prieš 
Čečėniją, paramos Rusijos de
mokratijai ir atsisakymo remti 
Rusijos militarizmą. „Didžiulius 
politinius Rusijos kolonijinio 
karo nuostolius lydi materiali
niai sunaikinimai, ir išlikusių 
gyvųjų, pirmiausiai sužeistųjų 
ir benamių pabėgėlių reikmės”, 
teigiama pareiškime. Tačiau, 
pažymi V. Landsbergis, skir
damos lėšų humanitarinei pa
galbai, Vakarų šalys neturėtų 
gaivinti nuostolius patyrusio 
Rusijos militarizmo.

„Lietuva savo ruožtu neturi 
nei aptarnauti tokių jėgų, nei 
tiesiogiai talkinti žudynėms, 
jeigu leistų naudoti savo te
ritoriją ir oro erdvę Rusijos kari
niams pervežimams Kaukazo 
kryptimi, kaip tai jau yra 
atsitikę”.

„Atsižvelgiant į dabartinės 
Rusijos valdžios nepatikimumą 
ir apgaules, matant svyruo
jančią ten aroganciją ir pakri
kimą, humanitarinė pagalba 
turėtų būti pačių ją teikiančių 
šalių nugabenama ir kontro

»

JBANC reikalauja, kad JAV 
pasmerktų Rusijos veiksmus 

Čečėnijoje
Vašingtonas, sausio 5 d.— 

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas JBANC ketvirtadie
nį paskelbė pareiškimą, kuria
me šaukiasi, kad Amerika pa
smerktų „kraštutiniškus Rusi
jos veiksmus” Čečėnijoje ir 
skatintų spręsti konfliktą smur
tą nepanaudojančiomis priemo-
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Rublio vertė toliau 
krinta

Maskva, gruodžio 27 d. (Elta) 
— Rusijos tarpbankinėje rinkoje 
rublio kursas pradėjo smarkiai 
kristi: kur anksčiau mokėdavo 
3,496 rublių už 1 dolerį, dabar 
moka jau 3,525 rublių.

Prekiautojai pinigais sako, 
kad rinkoje daugiausia buvo 
sudaromi smulkūs sandoriai, 
kurie ir pakėlė dolerio kursą, 
nes rinkoje jaučiamas kaip tik 
šios valiutos trūkumas.

Dauguma rimtų rinkos opera
torių šiuo metu tvarko savo 
buhalterines knygas ir suvedi
nėja ketvirčio rezultatus.

Į areną išėjo mažesni bankai, 
kurie fiziškai negali operuoti 
didesnėmis sumomis. Jeigu stai
ga kam nors prireiktų penkių 
milijonų dolerių — per visą 
rinką nebūtų galima gauti to
kių pinigų”, pasakė vienas pre
kiautojas pinigais.

Prekiautojus pinigais stebina 
ir tai, kad rublio kursas nukrito 
taip smarkiai, kai bankams 
labai reikia rublių naujiems fi
nansiniams metams. Kiti sako, 
kad tai pirmieji karo su Čečė
nija atspindžiai rinkoje.

Tačiau dauguma rinkos eks
pertų sako, kad centrinis Rusi
jos bankas paprasčiausiai nori 
„patvarkyti” rublio kursą taip, 
kad jis atitiktų pagrindinius 
ekonomikos rodiklius metų 
pabaigoje. Jie mano, kad centri
nis bankas planuoja mažinti 
rublio kursą 110% per metus.

liuojama. Tai liečia ir Lietuvos 
žmonių bei organizacijų suren
kamą ir vyriausybės vadovo 
pažadėtą humanitarinę pagalbą 
Čečėnijai. Visokeriopą moralinę 
politinę paramą būtina teikti 
negausioms Rusijos demokrati
nėms jėgoms”, savo pareiškime 
teigia opozicijos vadas.

Komentuodamas spaudos 
konferencijoje šį pareiškimą, jis 
sakė, kad „Maskvoje matome 
kruviną valdžią, Vilniuje — 
meluojančią”. Lietuvos vyriau
sybė ketina susitarti su kruvi
nąja valdžia, o prieš savo 
žmones slapukauja. Iškyla rim
ta problema: ar Lietuva sutiks 
su vaidmeniu, kuris jai supro
jektuotas — aptarnauti Rusijos 
militarizmą — klausė Vytautas 
Landsbergis, paaiškindamas, 
jog tas aptarnavimas — tai ga
limas Lietuvos teritorijos ir oro 
erdvės suteikimas Rusijos kari
niams kroviniams.

Demokratinėms Rusijos jė
goms būtina parama, pabrėžė 
Landsbergis, tačiau jokiu būdu 
ne jos militaristams. Tai pra
deda suprasti ir Vakarų vyriau
sybės, nusprendusios pačios 
kontroliuoti Čečėnijai teikiamą 
humanitarinę pagalbą. Priešin
gu atveju ja gali pasinaudoti 
militaristinės jėgos.

nėmis — abišalėmis derybomis 
arba tarptautinių tarpininka
vimu.

„Tai, kad Rusija naudoja jėgą 
prieš Čečėnijos civilius, kurių 
tarpe yra ir daug rusų, tiesiogiai 
pažeidžia Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos (ESBK) principus, kurie 
buvo paskelbti 1994 m. gruodžio 
mėnesį vykusiame jos suvažia
vime Budapešte. Juose pažy
mėta: „Jei vykdant vidaus 
saugumo misijas negalima 
išvengti jėgos panaudojimo, 
kiekviena (šiame susitarime) 
dalyvaujanti valstybė užtik
rina, kad jėgos panaudojimo 
dydis bus proporcingas užda
vinio įvykdymui. Ginkluotosios 
pajėgos imsis priemonių išveng
ti žalos civiliams ar jų nuosavy
bei” (ESBK) Budapešto konfe
rencijos dokumentas, VII.36).

Rusijos stoką rūpesčio civi
liais, žmogaus teisėmis ir ESBK 
principais, kurių Rusija buvo 
pažadėjusi laikytis, rodo tai, kad 
Rusijos kariuomenė bombarda
vo „karinius taikinius”, kurių 
tarpe buvo našlaitynas, ligo
ninė, gyvenamieji namai, turga
vietės ir civilių automobiliai. 
Šie veiksmai buvo uždokumen- 
tuoti ir apie juos buvo pranešta, 
pvz. „Wa8hington Post” laikraš
čio straipsnis „Rusų sprausmi- 
niai taiko į civilius taikinius”.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
tylėjimas dėl šių (sutarčių) 
pažeidimų grasina pagrin
diniam principui, kad žmogaus 
teisės yra visuotinės, galio
jančios tiek Haityje, tiek Rusi
joje, ir taip pat ESBK vadmeniui 
Europos saugumo struktūrose.

JBANC baigia pareiškimą ši
taip: „JAV privalo reikalauti, 
kad Rusija gerbtų Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos principus ir 
sugrįžtų prie derybų su Čečė
nija, kad rastų smurto nenau- 
dojantį sprendimą, kuris duos 
teisingą ir patvarią taiką”.

Maskvoje praėjusį sekmadienį žmonės protestavo prieš Rusijos veiksmus Čečėnijoje. Plakate 
užrašyta „Priešai, prispaudėjai ir žmogžudžiai savosios tautos”. Sekmadienį Grozne vyko aršios 
kautynės tarp rusų ir čečėnų. Vienas Grozno profesorius pareiškė nusistebėjimą kodėl visas kultū
ringas pasaulis tyli ir nebando stabdyti „skerdynių”.

Kretingoje rasta naminė 
ginklų dirbtuvė

Vilnius, gruodžio 28 d. (LR) — 
Lietuvos Saugumo departa
mento darbuotojai sužinojo, kad 
kažkas Žemaitijoje remontuoja 
įvairius ginklus, dujinius pisto
letus perdirba į kovinius, 
gamina šaunamuosius ginklus, 
duslintuvus, minas, granatas.

Kaip rašo „Lietuvos rytas” po 
kruopštaus tyrimo buvo nusta
tyta, kad ginklai gaminami ir 
remontuojami Kretingos mies
te. Netrukus, lapkričio 5 d., 
buvo sulaikytas 33 metų kre
tingiškis, buvęs Lietuvos ka
riuomenės savanoris Albertas 
Moceika. Per kratą jo gyvena
majame name buvo rastos visos 
ginklų dirbtuvės, kuriose buvo 
įvairių metalo tekinimo staklių, 
A. Moceikos pasidaryti savos 
konstrukcijos automato brė
žiniai.

Namuose buvo rastas vienas 
toks išardytas automatas, o 
garaže, dar 21 automato detalių. 
Pas Moceiką pareigūnai aptiko 
granatą, nemažai detonatorių, 
bikfordo virvelių, daugiau negu 
penkiasdešimt įvairių šovinių. 
Saugumo departamento ir Lie
tuvos Generalinės prokuratūros 
darbuotojai rado jo paties 
pasigamintą miną, kuri, eks
pertų teigimu, galėjo nuo žemės 
paviršiaus nušluoti penkia
aukštį namą.

Bus kuriamas 
jungtinis taikos

palaikymo dalinys

Vilnius, sausio 5 d. (Elta) — 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
prašyti Lietuvos prezidentą 
pateikti Seimui ratifikuoti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos Res
publikų sutartį dėl jungtinio 
taikos palaikymo padalinio 
kūrimo ir formavimo. Ši sutar
tis buvo pasirašyta 1994 m. 
rugsėjo 13 d. Rygoje.

Estijos parlamentas tokią 
sutartį jau ratifikavo, o Latvijos 
parlamente ji pateikta ratifi
kuoti. Šia sutartimi numatoma 
sukurti trijų Baltijos valstybių 
taikos palaikymo padalinį, ku
ris bus apmokamas ir naudoja
mas dalyvavimui taikos palai
kymo misijose, kurias rengia 
Jungtinės Tautos ir Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija.

Pasak specialistų, kretin
giškio gaminami automatai 
panašūs į specialiųjų tarnybų 
naudojamus ginklus, kurie yra 
pritaikyti artimam mūšiui. 
Savo forma jie primena izraelie- , 
tiškus „Uzi” automatus. Ginklo 
konstrukcįją sukūrė ir brėžinius 
pasigamino pats Albertas Mo
ceika. Detales liedinosi įvairiose 
Klaipėdos įmonėse. Jo automa
tai kainavo per 2,000 dolerių. 
Už panašią kainą galima nusi
pirkti automatą „Kalašnikov”. 
Tačiau lietuviškasis dėl savo 
kompaktiškos formos turėjo 
didesnę paklausą.

Nustatyta, kad ginklus jis 
gamino parduoti, bet tuo užsi
imti nesuspėjo. Užsakovai 
nesuskubo pasiimti namuose 
rastų beveik baigtų gaminti 
automatų. Įvairioms organi
zuotoms nusikaltėlių gaujoms 
jis buvo pardavęs tik kelis 
automatus. Jų užsakymų buvo 
remontuojami ginklai ir 
gaminami sprogmenys.

Netrukus buvo sulaikytas 
kretingiškio bendrininkas, 
Klaipėdos miesto gyventojas, 
buvęs sovietų pasienio tarnybos 

majoras Sergej Račkov (g. 1959 
m.). Jie kartu gamino sprog
menų užtaisus. Pas Račkov 
buvo rasta pusantro kilogramo 
sprogstamosios medžiagos. Bu
vo tikrinama, ar geležinkelio 
tiltas per Bražuolės upelį rudenį 
nebuvo susprogdintas kretin
giškio pagamintu sprogmeniu. 
Tačiau šito įrodyti nepavyko.

Pats Albertas Moceika garsėjo 
kaip nagingas šaltkalvis. Nuo 
pat vaikystės remontuodavo 
šaunamuosius ginklus. Auto
matus, įvairių ginklų detales jis 
gaudavo iš sovietų armijos 
kariškių. Trūkstamas detales 
pasigamindavo. Pats konstravo j 
ginklus, kūrė brėžinius. Anot 
pareigūnų, jo namuose visada 
buvo šaunamųjų ginklų.

Moceika yra baigęs vidurinę 
mokyklą, vedęs, augina nese
niai į mokyklą pradėjusią eiti 
dukrą. Į Kretingą jis persikėlė 
gyventi iš Kauno, iš kur yra kilę 
jo tėvai. Brolis gyvena Tel
šiuose. Žmonės A. Moceiką 
charakterizavo kaip jautrų, 
tačiau užsispyrusį, linkusį kon
fliktuoti žmogų. Su teisėtvarkos 
organais jis buvo susidūręs 
vieną kartą.

Praėjusiais metais po konflik-

Lietuvos Radijas 
bando pritraukti 

jaunimą

Vilnius, sausio 4 d. (Elta) — 
Lietuvos valstybinis radijas nuo 
vasario 1 d. pradės transliuoti 
trečiąją programą. Apklausinė- 
tojų duomenimis, Lietuvoje atsi
radus privačioms radijo stotims, 
valstybinis radijas neteko dalies 
klausytojų, daugiausiai — jauni
mo. Todėl naujoji programa, ku
rioje daugiausiai bus trans
liuojama populiari muzika bei 
trumpos žinios, bandys sudaryti 
konkurenciją komercinėms sto
tims, susigrąžinti klausytojus, 
sakė radijo direktorius V. Mi- 
čiulis.

Naujajai programai, radijo 
vadovo teigimu, papildomų lėšų 
nereikės — bus naudojama jau 
turima technika, siųstuvai. Dirb
ti čia žada Žurnalistikos in
stituto studentai, dabar vedan
tys pramogines laidas antrojoje 
valstybinio radijo programoje.

Pasak jo, pradėjus transliuo
ti trečiąją programą, valstybinis 
radijas turėtų tenkinti pačių 
įvairiausių klausytojų skonį, 

j Pirmojoje programoje ir toliau 
bus galima girdėti išsamias 
žinių programas, šviežias nau
jienas, lengvąją muziką. Antro
sios programos galės klausytis 
mėgstantys kultūrines, publi
cistines, socialines programas, 
rimtąją muziką. Trečioji, skirta 
daugiausiai jaunimui, trans
liuos „fonines” programas, 
kurių klausantis galima skai
tyti, pramogauti...

to su kelių policininkais jį teko 
raminti specialiomis priemonė
mis. Už tai buvo nubaustas pen
kiolikos parų areštu. Po kažko
kių nesutarimų jis metė Lietu
vos kariuomenės savanorio tar
nybą.

Vienas Saugumo departamen
to darbuotojas, panoręs likti 
nežinomu, tvirtino, kad jei lie
tuviškojo automato konstruk

torius A. Moceika būtų dirb- 
bęs valstybei, Lietuva būtų 
turėjusi iš to didžiulę naudą.

Dabar jam yra iškelta bau
džiamoji byla, šalies Generalinė 

prokuratūra jam pateikė kal 
tinimą pagal Lietuvos bau
džiamojo kodekso 234 straipsnį 
— Šaunamųjų ginklų gamyba ir 
jų laikymas.

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Kaip informavo Seimo narys 
Romualdas Ozolas, traukinys, 
kurio dviejuose vagonuose 
vežama Lietuvoje sukaupta 
humanitarinė pagalba Čečėni
jos gyventojams, pirmadienį po 
pietų judėjo iš Charkovo į Ros
tovą.

Traukinys su šiais dviem va
gonais iš Vilniaus geležinkelio 
stoties į Minską išvyko šešta
dienį, o kaimyninės valstybės 
sostinėje tie vagonai buvo pri
kabinti prie sąstato, važiuo
jančio tiesiai į Šiaurės Kaukazo 
miestą Mineraliniai Vandenys.

Romualdo Ozolo teigimu, 
Rusijos geležinkelininkai

Norvegija buvo prašoma 
pripažinti Čečėniją

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Pirmadienį su Lietuvos parei
gūnais susitiko Norvegijos Stor- 
tingo gynybos komiteto delega
cija, kuri taip pat aplankys 
Baltijos šalis, Suomiją bei 
Švedįją.

Pirmiausiai delegacija susi
tiko su Seimo geros valios misi
jos atstovais ir Seimo ryšių su 
Čečėnijos Respublika tarppar
lamentinės grupės nariais. 
Seimo bei misijos narys 
Romualdas Ozolas informavo, 
kad svečiai buvo supažindinti su 
Rusijos agresijos Čečėnijoje pro
blema taip, kaip ji atrodo opo
zicijai. Geros valios misijos ir 
tarpparlamentinės grupės na
riai siūlė, kad Norvegija taptų 
pirmąja valstybe, pripažinusi 
Čečėnijos nepriklausomybę, nes 
Lietuvos oficialioji valdžia to 
padaryti nesiryžta.

Delegacija susitiko ir su šalies 
kariuomenės vadu generolu Jo
nu Andriškevičiumi ir Genera
linio štabo viršininku pulki

Kaliningradas prašė leidimo 
spalvoto metalo tranzitui

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities administracija kreipėsi į 
Lietuvos vyriausybę prašydama 
suteikti srities mašinų gamybos 
ir metalo perdirbimo įmonėms, 
nuolat gaunančioms spalvotuo
sius metalus, jų lydinius, laužą 
ir atliekas, taip pat ferolydinius, 
teisę gabenti juos tranzitu per 
Lietuvos teritoriją atvirais va
gonais ir automobilių transpor
tu be policijos apsaugos.

Lietuvos vyriausybė tik iš

Patvirtintos 
buhalterinės 

apskaitos nuostatos

Vilnius, sausio 9 d. (Elta) — 
Siekdama, kad būtų tinkamai 
tvarkoma įmonių, įstaigų bei 
organizacijų buhalterinė ap
skaita ir finansinė atskaito
mybė, Lietuvos vyriausybė pa
tvirtino Audito Lietuvos Res
publikoje nuostatas ir įsteigė ne 
pelno organizaciją — Lietuvos 
Audito ir Apskaitos Institutą.

Šios nuostatos reglamentuoja 
buhalterijos knygų tikrinimą 
(t.y., auditą) Lietuvoje ir nustato 
teisinius jo pagrindus. Pagrin
dinis audito tikslas — įvertinti 
ar finansinė atskaitomybė rodo
tikrąją įmonių veiklos būklę ir ar 
ši atskaitomybė parengta pagal 
galiojančią buhalterinės ap
skaitos normas.

nuolat mėgina sulaikyti 
sąstatą. Seimo narys sakė, kad 
pirmadienį apie pietus trau
kinys jau turėjo būti Minera
liniuose Vandenyse, tačiau 
traukiniui, nuo sekmadienio 
vakaro stovėjusiam Charkovo 
geležinkelio stotyje, tik apie 1 
valandą po pietų pagaliau buvo 
leista tęsti kelionę.

Pasiekusi Šiaurės Kaukazą, 
9,000 litų vertės siunta, kurio
je yra Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus bei „Lietuvos farmacijos” 
skirtų vaistų, tvarstymo prie
monių, surinktų drabužių, kil
nojamųjų krosnelių, turėtų būti 
perkrauta į sunkvežimius, nu
gabensiančius labdarą Čečė
nijos žmonėms.

ninku Valdu Tautkumi. Svečiai 
buvo supažindinti su Lietuvos 
kariuomenės istorija bei jos 
atkūrimu paskelbus nepri
klausomybę. Pabrėžta, kad Nor
vegija padeda, stiprinant ka
riuomenės materialinę bazę bei 
mokant karininkus.

Pokalbiuose su Seimo Užsie
nio reikalų ir Nacionalinio 
saugumo komiteto nariais ap
tartos NATO plėtimosi per
spektyvos bei Lietuvos gali
mybės greičiau integruotis į šią 
bei kitas Europos organizacijas. 
Svečiai sakė, kad Norvegija, 
NATO narė, taip pat yra už tai, 
kad šios organizacijos ribos būtų 
išplėstos, tačiau pabrėžė, jog 
tam reikės daug laiko ir nema
žai tarptautinių konsultacijų. 
Šiuo metu, pasak jų realiausias 
yra bendradarbiavimas pagal 
Partnerystės taikos labui prog
ramą. Jų nuomone, Lietuva, 
viena pirmųjų pasirašiusi šį 
dokumentą, žengė rimtą žingsnį 
NATO link.

dalies patenkino šį prašymą. Ji 
nustatė, kad spalvotuosius 
metalus tranzitu per Lietuvą 
leidžiama vežti plombuotais 
dengtais vagohais, o pusva- 
goniais, kai krovinio vienetas 
didesnės, kaip 500 kilogramų 
arba kai dėl matmenų jų 
negalima krauti į dengtus 
vagonus. Tokie kroviniai gali 
būti vežami tik su „Lietu’ 's ge
ležinkelių” karinės apsaugos 
tarnybos palyda.

Spalvotuosius metalus, jų ly
dinius, laužą ir atliekas vežant 
sunkvežimiais, privaloma, kad 
jie būtų tik dengti ir tinkami 
plombuoti. Jie gali per Lietuvą 
vykti tranzitu į Kaliningrado 
sritį arba iš jos tik su policijos 
apsauga.

Išimties būdu be policijos ap
saugos tik spalvotuosius meta
lus ir jų lydinius leista per 
Lietuvą tranzitu gabenti 25 
Karaliaučiaus srities įmonėms. 
Jos kiekvieną kartą Lietuvos 
muitininkas turės pateikti 
Kaliningrado srities ad 
ministracijos išduotą garantinį 
pažymėjimą. Nepateikus pažy
mėjimo, policijos apsauga bū
tina.

KALENDORIUS

Sausio 10 d.: Agatonas, Vil
helmas, Ragailė, Gražutis.

Sausio 11 d.: Marcijonas, 
Stefanija, Audrius, Vilnė.

♦ I
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KLAUSIATE - ATSAKOME
Į šiuos klausimus atsako 

dr. Šarūnas Macieka

Klausimas. Kai daugiau pa- 
silankstau, pavaikščioju ar net 
mėginu sportuoti, mankštintis, 
paskui skauda raumenis. Daž
nai matau reklamuojant viso
kius tepalus, kuriais patrynus 
skaudamas vietas, skausmas 
bematant praeina. Aš esu pensi
ninkas, daug pajamų neturiu, o 
tie tepalai gan brangūs. Nesi
nori pinigus išmesti, jeigu ne
veikia. Ar tie preparatai tikrai 
padeda žmonėms, ar tik jų ga
mintojų kišenes pripildo?

Atsakymas. Kai patriname 
skaudamus raumenis kokiais 
vaistiniais tepalais, laikinai 
galime pajusti lyg pagerėjimą. 
Daug tų preparatų sukelia šilu
mos jausmą odos paviršiuje, 
pats trynimo-masažavimo veiks
mas skaudamus raumenis švel
niai judina, brauko ir tas atneša 
palengvėjimą, atsipalaidavimą. 
Tačiau skausmas, sukeltas pasi- 
mankštinimo, lankstymosi arba 
ir artrito, nėra odos paviršiuje, 
o giliau — raumenyse. Kadangi 
tie vaistiniai tepalai neįeina po 
oda, nepereina odos audinius ir 
nepasiekia skaudamos vietos, o 
taip ir lieka paviršiuje, tai il
gesniam laikui pagerėjimo ne
atneša. Jeigu skausmas nėra 
chroniškas, ilgalaikis, o tik 
didesnio judėjimo sukeltas, pra
eis be tepalų. Kartais padeda 
šildomoji pagalvėlė (gali būti ir 
karšto vandens pripiltas plasti
kinis butelis), aspirinas ar kuris 
kitas vaistas nuo skausmo. 
Jeigu su šildomąja pagalvėle ar 
kitu šildymo būdu dar pavarto
site ir gerą masažavimą (su 
tepalais ar be jų), pajusite, kad 
pasidaro lengviau. Po kelių 
dienų raumenų skausmai pra
nyks. Jeigu nepraeina, pvz., 
artrito atveju, jau reikia kreip
tis į savo gydytoją.

Klausimas. Mano tėvas po 
susirgimo širdies liga buvo gy
dytojo perspėtas vartoti kiek 
galima mažiau druskos. Jis yra 
per 70 metų amžiaus ir visą 
gyvenimą mėgo gan sūriai val
gyti, todėl dabar sunku ir jam 
atsisakyti druskos, o man — 
gaminti maistą, kuris yra ne
sūrus ir jam tinkamas. Tėvas 
tvirtina, kad organizmas negali 
be druskos apsieiti — juk ir 
gyvuliai ieško druskos laižyklų 
— tai kodėl jam reikia atsisakyti 
šio malonumo?

Atsakymas. Yra labai sunku, 
galima sakyti, tiesiog neįmano
mas išlaikyti kasdieninę mitybą 
visai be druskos, nes visas 
maistas, paruoštas ar nepa
ruoštas, turi tam tikrą kiekį 
druskos savo natūralioje sudė
tyje. Taip pat reikia labai sau
gotis, jeigu vartojate paruoštus 
maisto produktus tiesiai iš par
duotuvės. Jie turi labai daug 
druskos. Tuo galite įsitikinti, 
paskaitę etiketes.

Paprastai gydytojai pacien
tams, kurie serga širdies liga, 
rekomenduoja nevartoti dau
giau kaip 2,000 miligramų drus
kos per parą. Tai sudarytų apie 
vieną arbatinį šaukštelį (ne 
kupiną) druskos. Jeigu jums 
rūpi tėvo sveikata, turite jį 
įtikinti, kad laikytųsi gydytojo 
nurodymų. Įprotis sūriai valgy
ti gali būti pakeistas, jeigu 
tikrai bus mėginama. Patarčiau 
į maistą dėti kitokių prieskonių, 
tuo jį padarysite įvairesnį, ska
nesnį, o valgytojas tuomet ma
žiau pasiges druskos. Tarp kitko 
kava ir arbata neturi druskos, 
tai pacientas gali šiuos gėrimus 
vartoti, jei gydytojas mano, kad 
dėl kitų priežasčių jie pacientui 
nekenkia. Patartina saugotis ir 
vaistų nuo skrandžio rūgščių 
(kai po valgio „ėda riemuo”), 
nes daugumas turi savo 
sudėtyje daug druskos. Reikia 
paskaityti etiketes, tai 
sužinosite, ką naudoti, o ko ne.

Klausimas. Prieš metus aš 
turėjau skrandyje žaizdą, bet su 
vaistų pagalba jau viskas pra
eityje. Dar esu gydytojo prie
žiūroje ir jokios ypatingos dietos 
nereikia laikytis. Mano draugė, 
kurios vyras taip pat turėjo 
skrandyje žaizdą, tvirtina, kad 
būtina laikytis tam tikros dietos 
ne tik ligos metu, bet visą gy
venimą, kitaip žaizdos vėl pasi
kartos. Ar skrandžio žaizdos 
atsiranda nuo įtampos, nuo aš
traus maisto, ar dėl kitų prie
žasčių? Ar būtina visą gyveni
mą laikytis griežtos dietos?

Atsakymas. Kol nebuvo 
išrasti efektingi vaistai, dieta 
vaidino labai svarbų vaidmenį 
skrandžio žaizdų gydymui. 
Dabar jau ji mažiau svarbi, bet 
vis tiek pacientui reikėtų kreip
ti dėmesį į kasdieninę mitybą ir 
susilaikyti kai kurio maisto bei 
gėrimo. Patartina vengti ko
feino, alkoholio, aštrių prie
skonių (pvz.,meksikietiškų, ry 
tietiškų), gėrimų su burbuliu
kais (carbonated). Jeigu pacien
tas rūko, tai labai svarbu at
sisakyti cigarečių, nes jos pa
greitina simptomų grįžimą. O 
dėl skrandžio žaizdų priežasčių 
tai galima pasakyti, kad šiuo 
metu jau žinomas dar vienas 
simptomų kaltininkas — bakte
rijos. Tokios, bakterijų sukeltos 
skrandžio žaizdos gydomos anti
biotikais.

Klausimas. Skaičiau, kad vi
taminas D rekomenduojamas 
vyresniems žmonėms, norint iš
vengti kaulų susilpnėjimo, kau
lų masės praradimo. Kartu su 
vitaminu D reikia ir saulės švie
sos. Man jau sunku išeiti lau
kan, nes esu per 80 metų am
žiaus, tai kiek ilgai reikia pa
būti saulėje, kad vitaminas D 
atliktų savo darbą?

Atsakymas. Jeigu kasdien 
saulėje galėtumėte praleisti bent 
15 minučių, būtų pakankama.

Klausimas. Ar galima pajus-

,.Lietuvos Vaikų vilties” komiteto narės (iš kairės) Alė Kėželienė ir Dana Kaunienė su Michael 
Gournoe, LW ženklelio projektuotoju.
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Mažylis lietuviukas gydomas Lithuanian Mercy Lift atsiųstais vaistais Gaila kad jo motina net du mėnesius „neranda” toiko jį apl^J ’

Nuotr. Pranės Slutienės

Mes, Lietuvos medikai kata
likai, labai susirūpinę stebėjome 
Lietuvos kunigų poziciją svar
biausiais tautos apsisprendimo 
momentais po Atgimimo, ypač 
renkant Lietuvos Seimą ir 
prezidentą, kurie ilgiems me
tams sutrikdė Lietuvos valsty
bės laisvėjimą ir žengimą į prie
kį. Mums ši pozicija buvo nesu
prantama, kai, žlugus okupaci
niam režimui, šviesiausioji Lie
tuvos dalis, Bažnyčios hierar- 
chai, ypač Vilniaus, nusišalino 
nuo švietėjiškos, auklėjamosios 
ir tautos laisvinimo veiklos, 
teisindamiesi nenoru kištis į 
politiką. Suprantame ir tai, kad 
jie buvo užsiėmę specialiais 
dvasios reikalais, kurių atsirado 
begalės, suplyšus geležinei už
dangai, skyrusiai juos nūn Baž
nyčios, t.y., nuo tikinčiųjų. 
Todėl mes, Lietuvos t; ytojai 
1993.01.18-19 d. kreipėmės 
Lietuvos parapijų J- ’nigu 
ragindami nei i i i abej i 
ir padėti susivokti šalia esą 
tiems parapijieči" " T 
prezidento rink
metu, „paremti g- • ai 
buvusio Liefo ., iv 
Sv. Sosto,
kandidatūrą’ . M< buvom >• 
ri, kad „pati Dievo apvaizdų i 
siuntė jį išvargintai Lietuv u' i,- 
tikėjome, kad „kunigu subtili 
darbas dar gali padary ti lobu 
lą, kurio laukė visi dori Lietu 
vos žmonės”. Dėkojam atsilie 
pusiems ir prisidėjusiems prie 
darbo.

Mūsų nuomone, Bažnyčia yi 
sulygintina su valstybe, nes pir 
mąją sudaro tikinčioji antrosios 
dalis. Todėl mums negali būti 
vis viena, ką veikia mūsų rinkti 
atstovai, mūsų valdžia. Ir jeigu 
ji amorali, mūsų pareiga apie 
tai priminti. O jeigu dabartinė 
Lietuvos valdžia, save sutapa
tinusi su valstybe, mumis, savo

ti, kai staiga pakyla kraujospū
dis? Mano daktaras sako, kad 
ne, bet aš kartais jaučiu, lyg 
mano kraujospūdis pakilo: kai 
susijaudinu, supykstu, stipriai 
pavalgau ir pan. Išpila staigūs 
karštis, veidai parausta, kartais 
net prakaitas visą išrasoja. Esu 
53 metų moteris ir pradedu rim
tai rūpintis, kad negaučiau šir
dies smūgio nuo to padidėjusio 
kraujospūdžio. Kai nueinu pasi 
tikrinti, viskas yra normalu.

Atsakymas. Žmogus pap
rastai negali pajusti, jeigu jo 
kraujospūdis pakyla ar sumažė
ja. Ar jūsų gydytojas atkreipė 
dėmesį į jūsų paminėtus simpto
mus? Mano nuomone, tai ne 
kraujospūdžio staigus paki
limas, o jūsų amžinos iššauktas 
moteris
timas organizme Pasikalbėkit* 
su savo gydytoju apie estrogeno 
terapiją.

piliečiais, nepasitiki ir nekrei
pia į mus jokio dėmesio, mes ne
matome prasmės ja pasitikėti.

Ypač džiaugiamės ir prita
riame Lietuvos kunigų kreipi
muisi į ministrą pirmininką 
Adolfą Šleževičių („Dienovidis”,
1994.11.18, „Lietuvos aidas”,
1994.11.29 ir 12.18), kuris savo 
kalboje, pasakytoje Seime 
1994.11.30, sovietiniu ateistiniu 
papratimu kunigus išvadino 
„Bažnyčios kulto tarnais”, dir
bančiais „šventvagišką” darbą.
Mat, ministrą pirmininką labai 
supykdė kunigų, lygiai tokių 
pat valstybės piliečių kaip ir
mes, pasisakymas „už referen- ypač keičiant valstybės ir baž- 
dumą”. Beje, žodis „šventvagiš- nyčios santykius per reglamen-

Nuotr. Jono Tamulaičio

ferendume dalyvauti, ir para
ginti savo parapijiečius balsuoti 
pagal sąžinę. Šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II neseniai primi
nė visiems katalikams, tad ir 
kunigams, uoliai rūpintis savo 
visuomenės gerove, „neatsisa
kyti dalyvavimo krašto gyveni
me pasireiškiančio įnašu į kraš- 

'to atkūrimą, ypač atitinkamais 
pasisakymais ir institucine 
veikla” (kalba pasakyta, sveiki
nant Lietuvos Respublikos pre
zidentą, Vatikanas, 1994,12.02). 
Beje, Lietuvos vyskupai šio re
ferendumo metu kunigams ne
draudė veikti, tad nejaugi A. 
Šleževičius nutarė vyskupus už
vaduoti?

Mes, medikai, manome, 
. kad šie išpuoliai prieš kunigus 
Į rengia dirvą žymiai drastiškes- 
niems jų teisių suvaržymams,

MONS. K. VASILIAUSKAS 
LAIMINO KŪDIKIUS

Artėjančių šv. Kalėdų proga 
Vilniaus gimdymo namus aplan
kė Vilniaus arkikatedros klebo
nas, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas.

„Kiekviena palata — tarsi ma
žytis betliejukas”, pasakė mon
sinjoras K. Vasiliauskas. „Pa-

ka” reiškia šve: tų dalykų nie
kinimą, o referendumas yra 
laisvas piliečiu ‘sisprendimas 
moralių klausi < požiūriu. Tai
gi, išein: ka*! unigai, raginę
pili us pasis yti .moralę,
buv išvadinti šventa giais (dėl
sav*
mas t' 
lės refer 
pilu i*’ 
išreikšt i 
vimas 

: IR *.!
re i !*■* 
lito

P
t

mostatų buvęs ferendu- 
ie ’ „mora- 

’). M.ybės 
įsę r< durnu 

iVO valią ir kiek- 
as v i ės va- 

i rbt tos valios 
imą, o ne bijoti savo 

^aidžia turi džiaugtis,
piii< u nori prisidėti prie 

v, Istvlr valdymo ir nopamirš- 
id . aklž.i, yra laikina, 

kitu įtikimų. Ir jeigu dabar - 
’iai trinktieji būtų raginę, o 

ne trukdę piliečiams, ypač kai- 
eikšt i savo valią, refe- 
is bū* n tiki i pasisekęs, 
ie balsavo, aiškiai pa-

•o pasitenkinimą dabarti
nes valdžios politika, o kas ne
balsavo, tai savo pasyvumu ne
parodė pritarimo tai politikai.

Esame įsitikinę, kad LDDP 
pirmininkui nedera mokyti ku
nigus, kaip jie turi elgtis. Tai tik 
rodo gilius jo sovietinius komu
nistinius įpročius. Kunigai irgi 
yra Lietuvos Respublikos pilie
čiai, tad turi teisę ir patys re-

tuojančius įstatymus. Tai yra, 
bus siekiama vę,V apriboti 
valstybės piliečių teises per 
įstatymus, nukreiptus prieš 
Bažnyčią, mus tikinčiuosius. 
Pavyzdžiu gali būti „alternaty
vus” įstatymo projektas „dėl 
turto grąžinimo religinėms 
bendruomenėms”, gavęs „ne
grąžinimo” pavadinimą. Todėl 
mes, gydytojai, remiame Bažny
čios hierarchų ir kunigų pasisa
kymus prieš tokį „teisinį” vals
tybės ir bažnyčios santykių su
reguliavimą, t.y.,visų piliečių 
santykiais su tikinčiąją dalimi. 
Šių santykių jokia valdžia nebe
gali reglamentuoti, nes jie jau 
surašyti ir priimti, taip pat 
referendumu, į Lietuvos Res
publikos Konstituciją.

Džiaugiamės, kad mūsų švie
suomenė, išsivadavusi iš 
komunistinės prievartos ir 
apsnūdimo, vis daugiau rodo 
sąmoningumo ir aktyvumo, 
sprendžiant mūsų vargingo gy
venimo problemas ir stengiasi 
energingiau šalinti visas vi
suomenės blogybes. To mes lin
kime ir savo kunigams, todėl 
nuoširdžiai pritariame jų veik
lai, kuriant mūsų tėvynės viso
keriopą gerovę.

TS/LK Vilniaus Medikų 
klubas

Šv. Kryžiaus ligoninės administratoriui Mark Clement įteikiamas žymuo už 
geriausiai pavykusį ligoninės įvaizdžio pakeitimą, atliktą 1994 metais. Kaip

«a F •>oir
gununų * up <go. c i to metu . m J geriausių ligoninių
sąraše (pagal parteri* ų j nsitenkinimą). Prieš dvejvr> metus ji buvo penkių blo
giausių krašto ligoninių skaičiuje. Iš kairės: Irwin Press, Mark Clement ir 
Rod Ganey.

-n.’. me A nnnrikos li-

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 8. Rldgaland Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

706-636-6622 
4149 W. 63rd 8t. 

312-735-7709

šventinau visus mažyčius žmo
gučius, tik vakar, užvakar iš
vydusius šį pasaulį, pašventi
nau ir mamytes, ir kelionėje iš 
palatos į palatą mane lydėjusius 
medikus. Pabuvau kiekvienoje 
palatoje, sveikinau su artėjan
čiomis Kalėdų šventėmis, linkė
jau visiems laimės, o patiems 
mažiausiems — gražiai augti, 
gyventi pagal Jėzaus Kristaus 
mokymą”

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Suporlor, Sulto 402

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

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

DR. VILIJA KERELYTČ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlem, tel. 708-884-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng

6132 S. Kadžio
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulsskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. »5 St. Tai. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
6132 8. Kedzle Avė., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAI7DAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tel. (312) 478-2112*.
9525 S 79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (706) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llele, IL 60532
Tel. 708-963-1410

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

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

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

Namų 706-448-8548
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
8635 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955
172 Sehlller St., Elmhurat, IL 60126 

708-841-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadžio, Chicago 60682 
Tai. 312-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 t. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60682

Good Samarttan Madlcal Contae- 
Napervllle Campua

1 1020 r Ogd^n Ava., Sulta 310,
Napervllle IL 60863 \
Tai. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą
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Jaunimo centro valdyba ir taryba, susitikusi su svečiais jėzuitais iš Lietuvos. I eil. iš kairės: Albina 
Ramanauskienė, Aleksandra Likanderienė, kun. Jonas Boruta, SJ, jėzuitų provinciolas, Salomėja 
Endrijonienė, kun. Antanas Gražulis, SJ; II eil.: Antanas Paužuolis, kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
Vaclovas Momkus, Zuzana Žilevičienė, Juozas Masilionis, Pranė Masilionienė ir Stasys Džiu
gas; III eil.: Stasys Žilevičius, Viktoras Lesniauskas, Viktoras Endrijonas, dr. Petras Kisielius, 
Jonas Paronis, Aleksas Lauraitis, Viktoras Jautokas ir Adolfas Dirgėla.

Nuotr. Jono Tamulaičio

KURDŲ PARTIZANAI 
NENORI PASIDUOTI

ZENONAS PRŪSAS

Paskutiniu laiku pasaulinėje 
spaudoje yra gana daug rašoma 
apie karą Čečėnijoje, kur didelė 
Rusija vykdo teroro veiksmus 
prieš mažą čečėnų tautą. Tačiau 
beveik nieko nerašoma apie 
Turkijos vykdomą genocidą 
prieš daug didesnę kurdų tautą. 
Kurdų likimas yra tragiškas: 
grobuoniški kaimynai neleidžia 
20 milijonų tautai sukurti savo 
valstybę. 1920 metais, išardant 
Otomanų imperiją, kurdams 
buvo prižadėta nepriklau
somybė, bet vėliau, pasiprieši
nus Turkijai, Iranui ir Irakui, ji 
nebuvo duota. Kurdais ap
gyventa teritorija (Kurdistanas) 
taip ir liko padalinta tarp šių 
valstybių ir Sirijos. Apie pusė 
teko Turkijai. Visose šiose vals
tybėse prasidėjo kurdų diskri
minacija ir nutautinimo poli
tika. Dėl to nuo 1925 metų kur
dai pradėjo bruzdėti ir ruošti 
partizaninio pobūdžio suki
limus. Tam buvo geros sąlygos: 
labai kalnuota teritorija. Buvo 
daug aukų, ypač per Irano-Irako 
karą 1980-1988 metais, kada 
buvo išžudyta apie 400,000 kur
dų, jų tarpe daug moterų ir 
vaikų. Kai 1991 metais jie 
bandė atsiskirti nuo Irano, žu
vo apie 25,000 kurdų. Per Gulfo 
karą 1991 metais jie užsitraukė 
ir Sadam Husein kerštą. Tik šį 
kartą jie buvo iš dalies išgelbėti: 
jiems buvo įkurta „saugioji 
zona” už 36 paralelės. Čia dabar

kurdai turi dalinę autonomiją. 
Gal labiausiai kurdus yra

skriaudusi Turkija. Turkų sie
kis: nutautinti visus, rytinėje 
Turkijos dalyje kompaktiškai 
gyvenančius, kurdus. Viena 
priemonių: iškėlimas kurdų iš 
jų apgyventų rajonų į vakarinės 
Turkijos miestus, kur jie, netu
rėdami nei kurdų kalba mokyk
lų, nei laikraščių, nei organi
zacijų, palengva nutaustų. Per 
praėjusius 70 metų Turkija, 
nors ir save laikydama demok
ratiška valstybe, su kurdais 
elgėsi labai nedemokratiškai. 
Visoje Turkijoje, įskaitant ir ry
tinę dalį, kurdų kalba yra įsta
tymais uždrausta. Kurdams 
neleidžiama turėti nei savo or
ganizacijų, nei politinių partijų. 
Leidžiama dalyvauti tik turkų 
politinėse partijose. Netgi nelei
džiama dėvėti tautinių kurdų 
drabužių. Neleidžiama turėti 
savo laikraščių ir leisti knygas 
kurdų kalba. Be reguliarių yra 
ir specialūs teismai, kur kurdai 
baudžiami už „kurdiškumą”.
Kurdams tvirtinama, kad jie 
esą ne atskira tauta, o tik 
„kalnų turkai”, kalbą tik kiek 
skirtinga tarme. Ar ne taip 
lenkai aiškino lietuviams? Ši 
prievartinė asimiliacija iš dalies 
buvo sėkminga: daugelis nuo 
tautos kamieno atskirtų kurdų 
nutauto, ypač miestuose. Nu- 
tautusiems kurdams daromos 
visokios lengvatos. Bet visgi yra

nelengva 32 milijonams turkų 
suvirškinti 10 milijonų kurdų, 
ypač tuos, kurie bando 
išsilaikyti kompaktiškai 
rytinėje Turkijoje. Esant to
kioms sąlygoms, daugelis kurdų 
patriotų buvo priversti eiti į po
grindį. Turbūt veiksmingiausia 
pogrindžio organizacija yra 
PKK, arba Kurdistano Darbi
ninkų partija. Ji jau 10 metų 
veda partizaninį karą prieš Tur
kijos valdžią. Veikimo apimtis 
yra labai panaši kaip ir buvusių 
Lietuvos partizanų 1944-1953 
metais. Jie užpuola Turkijos 
valdžios įstaigas, policiją ir bau
džia labiau pasižymėjusius ne 
tik turkų pareigūnus, bet ir nu- 
tautimui pasidavusius kurdus, 
pavyzdžiui, kurdų kilmės moky
tojus, kurie mokyklose bando 
nutautinti kurdų vaikus. Šie 
partizanai yra aktyvūs tik pa
vasarį, vasarą ir rudenį. Žiemos 
metu jie išsiskirsto ir apsi
gyvena pas vietinius gyvento
jus.

Atrodo, kad paskutiniu laiku 
Turkija nutarė „išspręsti” kur
dų problemą. Vyksta teroro 
kampanija. Pavyzdžiui, gruo
džio mėnesio 3 dieną Ankaroje 
ir Konstantinopolyje buvo su
bombarduotos kurdams palan
kaus turkiško laikraščio (Ozgur 
Ulke) būstinės. Spėjama, kad tai 
yra Turkijos saugumo darbas. 
Aštuoni kurdai, Turkijos par
lamento nariai, buvo nubausti 
kalėjimo bausmėmis iki 15 
metų vien dėl to, kad viešai 
gynė kurdų teises. Padažnėjo 
kurdų aktyvistų ir intelektualų 
nužudymai. Pavyzdžiui, gruo
džio 14 dieną buvo rastas veik
laus kurdo advokato lavonas.

Paprastai tokių nužudymų 
kaltininkai nesurandami. Bet 
didžiausi šios kampanijos smū
giai tenka partizanams. Kad 
juos sunaikintų, pradėta per 
prievartą iškeldinti vietinius 
kurdus gyventojus, ypač Tunceli 
provincijoje, kur partizanai 
buvo labai aktyvūs. Net 62 kai
mai buvo evakuoti ir sunaikin
ti, sudeginant namus. Gyvento
jams liepiama išsikraustyti per 
labai trumpą laiką. Tik jų nie
kur nedeportuoja sunkveži
miais, kaip kad darė Lietuvoje: 
jie gali eiti, kur nori. Ypač 
nukenčia seni žmonės. Šį 
genocidą vykdo Turkijos armi
ja ir saugumo darbuotojai. Išvie- 
tinti žmonės daugiausia keliasi 
į miestus. Pavyzdžiui, pagal 
„Economist” žurnalą (1994 m. 
gruodžio mėn. 17 d.), Dijarbar- 
kir mieste, esančiame kurdais 
apgyventoje teritorijoje, per pra
ėjusius ketverius metus gy
ventojų skaičius padaugėjo nuo 
380,000 iki 1,250,000. Be abejo, 
čia laikinai žiemos sezonui atsi
kelia ir daugelis partizanų, kad, 
atėjus pavasariui, galėtų vėl 
grįžti į kalnus.

UŽ VYRIAUSYBINĮ 
ŠANTAŽĄ TIK DVEJI

METAI?
Lietuvos pilietis Kęstutis Ma- 

žuika, šantažavęs Švedijos vy
riausybę Ignalinos atominės 
elektrinės (AE) susprogdinimu, 
Stokholmo 13-tame teisme nu
teistas kalėti dvejus metus. Nu
teistojo advokatas G. Bergas iš
reiškė pasitenkinimą tokia švel
nia bausme, nes grėsė bausmė 
iki 6 metų. Pasitenkinimo ne
slėpė ir pats nuteistasis.

Alytaus gyventojas K. Mažui- 
ka prisipažino Švedijos premje
ro Ingvar Carlsson raštinėje rei
kalavęs 8 milijonų dolerių išpir

Jaunimo centro tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus (kairėje) ir lietuvių 
jėzuitų provinciolas kun. Jonas Boruta.

Nuotr. Jono Tamulaičio

kos, kad Ignalinos AE susprog 
dinimo akcija neįvyktų. Prisipa-i 
žinęs kaltu, jis, tačiau, teigė, jog 
buvo priverstas nusikalsti. Teis
me jis pakartojo tardymo metu 
duotus parodymus, esą taip pa
sielgti jį privertė Lietuvoje 
veikianti grupuotė NUC-41 
„W”.

Pasak advokato, teismas šiuo 
teiginiu nepatikėjo. Lietuvos 
specialiosios tarnybos teigia, 
kad apie tokią organizaciją nėra 
nieko girdėjusios. Daugiau kaip 
dvi valandas trukusio teismo 
proceso metu K. Mažuika buvo 
klausiamas, ar nenorėtų būti 
teisiamas Lietuvoje, tačiau jis 
kategoriškai to atsisakė. Už 
gerą elgesį nuteistojo įkalinimo 
laikas gali būti sutrumpintas 
trečdaliu.

Kęstutis Mažuika gali būti 
išduotas Lietuvai po to, kai 
atliks bausmę Švedijoje. Tačiau 
jo advokatas abejoja, ar tai bus 
padaryta.

NAGRINĖTA UŽSIENIO 
LIETUVIŲ KŪRYBA

Vilniuje, Valstybinės M. 
Mažvydo bibliotekos Vaikų lite
ratūros centro skaitykloje įvyko 
seminaras „Lietuvių išeivijos 
kūryba vaikams”. Seminarą or
ganizavo Tarptautinės vaikų ir 
jaunimo asociacijos (IBBY) Lie
tuvos skyrius.

Pranešimuose buvo mėginta 
įvertinti emigracijoje sukurtus 
kūrinius vaikams, aptarta 
prieškario laikų sukurta vaikų 
literatūra. Seminaro dalyviai 
buvo informuoti apie Vaikų li
teratūros fonduose esančias 
užsienyje sukurtas knygas, 
veikė vaikų knygų paroda.

Vienas iš seminaro tikslų 
buvo paskatinti leidėjus meniš
kiausius kūrinius išleisti ir 
Lietuvoje.

Danutė Bindokienė

Dabar jau mūsų
rankose

Jeigu kas abejoja, kad užsie
nio lietuviai tarp savęs palaiko 
glaudų ryšį, turėtų paleisti kokį 
„sultingą” gandą ir stebėti jo 
nepaprastai greitą plitimą. Per 
labai trumpą laiką „žinią” jau 
bus girdėję ne tik to miesto ar 
apylinkės lietuviai, bet ir gero
kai tolimesnės vietovės. Visi ke
liautojai žino, kad kelionėje 
kažkaip nejučiomis „pasidau
gina” bagažas ir namo grįžtama 
su daug sunkesniu krūviu, negu 
iš namų išvažiuojant. Panašiai 
ir su gandais: juo plačiau sklin
da, tuo istorija darosi „riebes
nė”, nes žmonių vaizduotė pri
deda savas puošmenas.

Neseniai per Čikagą ir apy
linkes nubangavo naujų gandų 
ratilai: Jaunimo centras (JC) 
mirtiname pavojuje! Iš Lietuvos 
atvyksta jėzuitų provinciolas su 
ekonomu, JC parduos už 10 mil. 
dolerių, vietinius jėzuitus išsiųs 
į tėvynę ir, susižėrę visus tuos 
milijonus į krepšį, patenkinti 
iškeliaus už jūrių marių. Tai 
viena versija. Kitos dar įdo
mesnės, įskaitant, kad JC pa
status perka prez. Brazauskas ir 
čia įsteigs kažkokią „kultūrinę” 
įstaigą užsienio lietuviams 
kontroliuoti...

Kadangi JC žinomas visoje 
Amerikoje, galbūt visame už
sienio lietuvių pasaulyje, galime 
įsivaizduoti šurmulį, o su juo ir 
pasipiktinimą, gandų sukeltą. 
Mūsų tautiečiai, kaip toje 
Maironio dainoj, „galando kir
vius, kalavijus aštrius” ir ruo
šėsi bet kokia kaina pavojų at
remti. Nors pastaraisiais metais 
JC šiek tiek „išcentrėjo”, bet jis 
tebėra labai svarbus. Pirmiau
sia — tai vienintelė, visiems pri
einama ir priimtina salė, ku
rioje kas savaitgalį kas nors 
vykstą. O ką bekalbėti apie šeš
tadieninę mokyklą, Pedagoginį 
institutą, patalpas repeticijoms, 
sueigoms, kavinę vakaronėms, 
jėzuitų koplyčią, Tyrimų ir 
studijų centrą, lietuvybės lobių 
sandėlius — archyvus? Tiesa, 
nors mums JC yra labai bran
gus, bet 10 milijonų vargiai kas 
už jį mokėtų...

Pagaliau atvyko ir svečiai iš 
Lietuvos: jėzuitų provinciolas 
kun. Jonas Boruta ir provincijos 
ekonomas kun. Antanas Gra
žulis. Kun. Borutą daugelis 
pažįsta iš anksčiau. Jis 50 metų 
amžiaus (pagal mūsų stan
dartus — dar visai jaunas kuni

gas), bet jau daug sunkios gyve
nimo patirties ragavęs. Baigęs 
slaptąją kunigų seminariją bol- 
ševikmečiu, slaptai ir kunigu 
įšventintas, apie 10 m. darba
vosi pogrindyje. Kai kun. (dabar 
vyskupas) Sigitas Tamkevičius 
buvo suimtas ir ištremtas, kun. 
Boruta perėmė „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” re
dagavimą ir tą darbą dirbo 6 
metus. Provinciolu išrinktas 
1989 m., yra Vilniaus arkivys
kupijos tarybos narys, Vilniaus 
un-te dėsto katechetikos kursą. 
Tai ramaus būdo, tolerantiškas 
asmuo, gerokai nustebintas jį 
atlydėjusio „garso”, todėl sten
gėsi padėties ūkanas išsklaidyti.

JC problema yra dvilypė, 
sumažėjęs būrelis jėzuitų, kurių 
dauguma — ir seni, ir ligoniai. 
Jiems išlaikyti vietinių lėšų ne
beužtenka, todėl turi pridurti 
provincija, kuri pati galo su 
galu nesuveda. Iš sekmadie
ninių rinkliavų koplyčioje nepa 
kanka nei už elektrą atsilyginti. 
Jeigu ši problemos dalis iš viso 
išsprendžiama, tai vis tiek labai 
paini. Antroji pusė — pats JC. 
Pasak kun. Borutos, kol centras 
bus reikalingas lietuviams, jis 
nebus uždarytas, parduotas, iš
keistas ai’ atiduotas. Jis lieka jė 
zuitų josavybė (tai susieta su 
federaliniais mokesčiais), bet 
jame vietą — kaip ir anksčiau — 
ras įvairi veikla, archyvai ir kt. 
Tačiau centras jaučia savo „am 
žiu”, reikia naujos šildymo sis
temos, reikia kitų remontų. Kur 
gauti pinigų?

Atrodo, kad lėšų klausimas 
neturėtų būti neišspren
džiamas. Kai pajutome JC tikrą 
ar tik tariamą pavojų, visi šoko 
protestuoti, dūsauti, kad dabar 
visai lietuviškai veiklai — galas. 
Be abejo, visi buvo žinių sukrės
ti ir priversti dar kartą atkreip
ti rimtą dėmesį į nepamainomą 
J(" svarbą. Nors „pavojus” tam 
tikra prasme praėjo, bet jis ir 
liko: reikia centrą — ir lietuvius 
jėzuitus — išlaikyti. Reikia ak 
tyviai, konkrečiai, kiekvienam 
lietuviui — ir Čikagoje, ir apy
linkėse, ir visur kitur — 
prisidėti prie JC išlaikymo. Iš jė
zuitų provincijos tur ime užtikri
nimą, kad JC ir toliau tarnaus 
lietuviams, nebent mes patys 
per savo neapdairumą ar apatiją 
jį paleisime iš rankų. Jeigu tai 
atsitiks, negalėsime nieko kal
tinti, tik save.

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS
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Bet nereikia manyti, kad Weimare vien tik kultūra 

tebuvo. Taip buvo tais laikais, kuomet hercogai valdžią 
turėjo. Dabar jau laikai pasikeitę. Ir Weimaras nebėra 
vien tik poetų ir muzikų miestas. Visai netoli nuo kul
tūrinio ir istorinio centro, milžiniški naujai pastatyti fab
rikai: „Gustav Adolf Werk”. Tai Kruppo ginklų kalvės. 
Taip pat netoli Weimaro buvo garsioji Buchenwald kon
centracijos stovykla. Vėliau, jau karui pasibaigus, buvo 
skelbiama, kad po ta stovykla buvo požeminės amunici
jos įmonės, kuriose dirbo kaliniai. Taip pat jau žymiai 
vėliau sužinojau, kad joje buvo ir lietuvių. Galbūt, 
kuomet mes „kultūrą sėmėmės”, kiti kaip vergai dirbo.

Vakarop grįžtame į geležinkelio stotį, nes reikia 
toliau važiuoti. Nors jau esame ne per toliausiai nuo 
mūsų, dar Kaune pasirinkto, Sonneberg.

Pasirodo, kad dar reikės vieną kartą persėsti, nes 
Sonneberg nėra ant pagrindinės geležinkelių magistra
lės. Vadinasi, būsime nuošaliau nuo pagrindinių kelių. 
Iš dalies tai ir gerai, nes pagrindinės geležinkelių lini
jos yra ir bombonešių taikiniai. Mažą galiuką pavažiavę, 
turėsime išlipti Saalfeld, o iš ten jau yra tiesioginė lini
ja į Sonneberg.

Į Saalfeld atvykstame jau temstant. Atidavę laga
minus į apsaugą, dar spėjame į bufetą nubėgti. Bufete 
maistas nepalyginamai blogesnis, negu buvo Posene ir 
net blogesnis, kokį gavome Weimare.

Kadangi geležinkelio stotis nėra labai didelė, tad ir 
žmonių spūsties nebuvo. Mes ant suolo atsisėdę, prade

dame galvoti apie miegą. Nespėjus dar akių sumerkti, 
pradeda sirenos kaukti. Mes jau prie to pripratome, tad 
irgi bėgame kartu su srove. Šįkart jau skirtingai, 
bėgame ne į požemį, bet į stoties aikštę. Patamsyje, 
kažkaip mes nuo srovės atitrukome ir pasimetėme. Buvo 
nejauku. Ir staiga iš patamsio pasigirdo vokiškai: 
„Lietuviai eikite čia”. Akys tamsoje jau apsiprato ir 
įžiūrėjau vokietį kariškį, tad jį ir pasekėme. Slėptuvė 
buvo visai skirtinga nuo kitų, kuriose teko būti. Šįkart 
mes lindome į apkasus nuo skeveldrų. Tamsu ir nieko 
nematyti. Einame į apkasus apgraibomis, vienas į kitą 
įsikibę. Padarius posūkį, kabo mažutė lemputė, tad jau 
galime įžiūrėti, kaip tie apkasai atrodo. Tai maždaug 
2 metrų platumo tunelis, kurio sienos ir lubos surem
tos iš rąstų. O kiek giliai esame po žeme, tai negalėjau 
susiorientuoti. Pagaliau koks skirtumas?! Jeigu bom
ba pataikytų, tai vis tiek neatlaikytų!

Pradedame su pavojais apsiprasti
Pradedame su vokišku gyvenimu apsiprasti. Kiek

vieną naktį kažkur vyksta oro puolimai ir bombarda
vimai, bet mes ant savo kailio dar nepatyrėme. Gerai, 
kad Vokietįja yra tokia didelė. Kol iki mūsų ateis, tai 
gal ir karas pasibaigs. Vokiečiai viską, ką daro, tai daro 
apskaičiuotai. Atrodė, kad tuneliai galėtų būti, kiek 
siauresni. Bet kur tau! Buvau užsimiršęs, kad mes jau 
riunngijoje esame. Tik kuomet pamačiau vieną vokietę, 
su „korb” sėdinčią, o taip pat kitą su „korb” bandančią 
praaisprauati, supratau, kad viskas buvo beveik centi
metro tikslumu apskaičiuota.

Po gero pusvalandžio pavojų atšaukia. Einame vėl 
į savo seną vietą. Beveik nespėjome atsisėsti ir vėl 
sirenos kaukti ėmė. Atrodė, kad kas nors susimaišė, nes 
išėję jau girdėjome galingą motorų ūžimą. Pirmą sykį 
pąjutome žmonių paniką. Žmonės, patamsyje beskubė

darni vienas kitą net parstūmė. Bėgantieji buvo dau
giausia seni žmonės. Kažkas pargriuvęs pametė akinius, 
bandė su kišenine lempute pasišviesti, tai iš visų pusių 
pasigirdo: „Licht aus! Licht aus!” (šviesas užgesinti!). 
Slėptuvėje patylomis, bet seni žmonės vis tiek apygar- 
siai kalba, tad užgirdau, kad ir vokiečiai susirūpinę, 
kodėl taip staiga bombonečiai atsirado. Tuomet aš 
maniau, bet tai buvo tik mano nuomonė, kad grįžtantieji 
bombonešiai ir nauja banga vienu metu perskrido per 
oro apsaugos zonas. Tad sekimo punktai jų nepastebėjo. 
O tai galėjo būti ir sąmoningai padaryta, kad vokiečių 
oro gynybą sumaišius.

Baigiasi mūsų kelionė
Iš ryto apsiskutę ir vadinamosios kavos išgėrę, pa- 

siimame savo lagaminus ir einame į traukinį paskuti
niam kelionės tarpsniui. Pagal mano turimą žemėlapį, 
atrodo, kad mūsų kelionė nebus ilga — galbūt tik 60 km. 
Pro traukinio langus matyti miškingos ir kalnuotos vie
tovės. Kur ne kur kaimeliai, kurių statyba jau visai skir
tinga nuo iki šiol matytų. Mūrinių pastatų sienos su 
sukryžiuotais balkiais. Labai daug pastatų apkalti 
galbūt grafito plokštėmis. Gamtovaizdis labai gražus, 
tik labai mažai matyti dirbamų laukų. Protarpiais vie
nas kitas miestukas. Mums labai įdomu, kaip atrodys 
mūsų pasirinktas miestukas?

Kaimukų ar priemiesčių daugėja, traukinys stoja 
kas 5-10 min. Matyti jau didesni pastatai ir pagaliau, 
mūsų didžiausiam nustebimui ir išgąsčiui, daugybė 
rūkstančių kaminų. Tačiau tai ne Sonneberg. Bet mažas 
džiaugsmas — pasirodo, kad tai tik Sonneberg priemies
tis. „Vadinasi, štai tau, Jurgi, ir Devintinės!” Į kokį 
„miestuką” mes dabar važiuojame? Traukinys ilgai ne
stovi ir vėl toliau važiuoja. Dabar jau iš abiejų pusių mie
stas. Dešinėje pusėje jau aukštesnis kalnas, kurio šlai

tai nusėti tarp medžių ir sodų paslėptais namukais. Styri 
fabrikų kaminai ir ta stotelė „ne ant magistralės”, ne 
tokia jau maža. Iš abiejų pusių po kelias bėgių eiles ir 
visur vagonai, vagonai ir vagonai.

Į savo paskyrimo vietą atvažiuojame sekmadienio 
ryte. Su savo lagaminais ir kuprinėmis įsikraustome į 
laukiamąją salę. Salė visai skirtinga nuo iki šiol matytų. 
Visos sienos išdažytos žiemos ir kalėdiniais vaizdais. 
Kalėdų seniai, nykštukai, briedžiai ir įvairūs žaislai. 
Atiduodame savo bagažą į apsaugą. Nusiskutame ir šiek 
tiek apsitvarkome, žinoma, rūbai ir mes patys susivė
lę. Nereikia nė stebėtis. Šešios paros, praleistos ant 
platformų ir geležinkelio stočių salėse. Su tais pačiais 
rūbais ant grindų ar ant suolų miegota. Vokiečiai to dar 
nesupranta. Visos vokietės iškrakmolintomis ir mez
giniais papuoštomis apykaklėmis, o mūsų baltiniai sa
vaitę laiko nekeisti.

Vos spėjus mums susitvarkyti ir savo mažą lagami
nėlį su skutimosi priemonėmis bei rankšluoščiais į 
apsaugą atiduoti, pradeda kaukti sirenos. Kadangi buvo 
sekmadienis, žmonės tuo metu bažnyčiose, o čia sirenos 
kaukia, maždaug per patį pakylėjimą. Mums besidai
rant, kur yra rodyklės į slėptuves, atsiranda civilinės 
apsaugos pareigūnai ir visus iš pastato varo. Išbėgame 
į aikštę, o aikštės šone ir priekyje stūkso didžiuliai 
penkių aukštų pastatai. Tuos pastatus pamačius, širdis 
beveik į užkulnius nukrito. Tai tau ir miesteliūkštis, 
kuris pagal žemėlapius, mūsų supratimu, turėjo būti nei 
bombos nevertas. Aikštėje pora šalmuotų policininkų su 
motociklais ir daug civilinės apsaugos pareigūnų. Mums 
jau kelio rodyti nereikėjo, kadangi žmonių srovelė į tuos 
didžiuosius pastatus skubėjo. Ir mes nuskubėjome į pa
statą, kuris buvo aikštės dešinėje.

(Bus daugiau)



4

t

4. DRAUGAS, antradienis, 1995 m. sausio mėn. 10 d.

AMŽINAS MOKINYS IR 
MOKYTOJAS

VALENTINAS MARKEVIČIUS

Ieškodamas tinkamesnio api
būdinimo prof. Pauliaus Galau
nės asmeniui, supratau, jog Jis 
ne tik mūsų meno kultūros 
pamatas, bet ir kolona, laikan
ti platų ir tvirtą stogą po 
sukrautais dailės ir istorijos tur
tais.

Šio reto ir brangaus žmogaus 
veiklos sintezę bandysime kuo 
glausčiau apibrėžti. Jis — praei
ties ir dabarties grožio kaupėjas, 
saugotojas ir puoselėtojas, o 
reikalui esant — šių vertybių iš
manantis reprezentantas užsie
nio kraštuose. Jis — amžinas 
Mokinys ir Mokytojas. Reiklus 
sau ir nenuolaidžiaujantis ki- 
tiems. Tai neeilinis organiza- 

■ cinio talento, darbštumo, nuo-
* seklumo, įžvalgumo ir kompe- 
I tencijos žmogus.

Jo darbas visuomeninėse ir 
- valstybinėse įstaigose liko mūsų 
; kraštui, asmeninės kolekcijos ir 
; rinkiniai — mums, gausybė jo 
? mokinių ir dar didesnė minia jo 
u įtakotų žmonių skaidrina mūsų 

padangę ir padrąsina ateičiai...
• Važiuojant į Ukmergę (nuo 
Z Kauno pusės) pro Pageležius,
Z apima nejaukus nerimas. Juk 
£ čia, prieš 105-rius metus gimė

Paulius Galaunė. O nerimas ne 
dėl to, kad nėra memorialinės 

T sodybos — muziejaus r dėl 
Z kuklaus koplytstulpio je vie- 
; toje. Nesmagumas širdžiai dėl 

mūsų nežinojimo. Kalbu apie 
paprastus keliauninkus, ku
riems paminėjus taip nusipel
niusios asmenybės pavardę, dar 
tenka aiškinti jį buvus ne kar
vedžiu, ne politiku, ar vietos 
kolūkio pirmininku.

Na, bet nepulkim į sumaištį. 
Istorija visada susirikiuoja taip, 
kaip dera. Verčiau grįžkime 
prie mūsų herojaus.

Kai Paulius Galaunė gimė, jo 
tėvui, Pageležių kalviui, Kons
tantinui, buvo šešiasdešimt 
metų. Kaip žinia, tokie „vėly- 
vukai” esti protingi ir gabūs 
vaikai. Jie viską pastebi ir 
nieko neužmiršta. Taip ir Pau
lius Galaunė ryškiai atkuria 
kaimynų pasakojimus, turėju
sius lemiamos reikšmės jo gyve
nime.

„Tiktai daug vėliau supratau, 
kad tokiais prisiminimais, į is
torinius faktus įpindami savo 
fantazijos ar iš kitų girdėtų 
anekdotų, jie pagražindavo savo 
gyvenimo kasdienybę. O man 
visa tai buvo pirmos istorijos pa
mokos”. („Muziejininko nove
lės”, P. Galaunė p. 9).

Tėvelis, nors mokėjo tik skai
tyti, buvo surinkęs nemažą bib
lioteką, kolekcionavo seno
vinius pinigus, įvairiausias 
etiketes. Turėjo stiprų meninį 
pojūtį. Apkalinėdamas skrynias 
geležinėmis ornamentinėmis 
skardelėmis, aiškindavo, kad jo 
darbas turi derintis su skrynios 
„maliavone”.

„Ėmęs bręsti, pradėjau rink
ti knygas, rinkti senas monetas, 
domėtis lietuvių liaudies menu 
ir visokiais kitais muziejiniais 
dalykais. [...] Ne kartą pagalvo
davau ar tik čia nebus lėmęs ir 
tėvelio būdas”. (MN p. 26).

Būtina pastebėti, kad Paulius 
Galaunė brendo ne lietuviškoje 
aplinkoje. Trylikametis pateko 
į žydišką, lenkišką, rusišką ir 
vos vos lietuvišką Vilnių, po 
metų, 1904-aisiais išvyko į Pe
terburgą, kur mokėsi mokykloje 
iki 1910 m. Baigęs mokyklą, tris 
metus studijavo Peterburgo psi
chologijos institute ir iki 
1914-ųjų mokėsi meno mokyk
lose Peterburge ir Maskvoje. 
Bestudijuodamas bendradarbia
vo „Aušrinėje”, „Lietuvos žinio
se” ir „Lietuvos ūkininke”. 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 
tarnaudamas rusų kariuome
nėje, 1916-17 m. dirbo Lietuvių

Prof. Paulius Galaunė.

centriniame komitete ir kartu 
su kitais lietuvių veikėjais 
registravo Lietuvos kultūros pa
minklus, kad juos būtų galima 
pergabenti į mūsų kraštą.

Sakydamas, kad Paulius Ga
launė brendo ne lietuviškoje ap
linkoje, noriu pabrėžti, kokios 
stiprios buvo jo lietuviškos šak
nys, kurių per keturiolika metų 
niekas nesugebėjo paplauti ar
ba išrauti. Galų gale, tai buvo 
tik svetima padangė, o mintys, 
darbai, siekiai — visados lietu
vininko!

Rūpestis, pačio tikriausio kan
kinio rūpestis, dėl mūsų kultū
ros turtų likimo, lydėjo Paulių 
Galaunę nuo Pirmojo pasaulinio 
karo iki pat garbingo gyvenimo 
pabaigos.

Jau 1918 m. lapkričio 29 d. 
Švietimo ministerija paskyrė 
Paulių Galaunę įgaliotiniu 
Lietuvos dailės ir meno turtams 
grąžinti iš užsienio, o po metų 
jis buvo Švietimo komisariato 
komandiruotas į Maskvą ir Pet
rogradą įgaliotiniu Lietuvos 
kultūros turtams iš Rusijos 
grąžinti.

Apie sunkų derybų darbą ir 
pastangas išjudinti prisnūdusią 
Lietuvos valdžios pusę, matome 
paskaitę atsišaukimą į mūsų vi
suomenę, kurį paruošė lietuvių 
komisija, kovojusi dėl kultūros 
vertybių grąžinimo.

„Aiškiai reiškiasi rusų nusi
statymas — arba visai nieko 
neatiduoti, arba jeigu ir atiduo
ti, tai mažiau kaip maža. Todėl 
ir reikia [...], kad į tą mums opų 
klausimą įsimaišytų galingas 
Lietuvos visuomenės balsas. O 
į jį rusai kreipia domės. Taigi lai 
Lietuvos visuomenė paskelbia, 
kad ji sutiktų pakelti didžiau
sias medžiagines aukas palaiky
ti geriems kaimyniniams san
tykiams su Rusija. Bet tada, 
kada klausimas eina apie Lietu
vos tautos sielą, jos veidą ir gar
bę, apie pačią jos būtį, tuomet 
apie nusileidimus negali būti 
kalbos”. (MŽ 1923 Nr. II, p. 
352).

Ak, kad mūsų laikų diploma
tams nors lašelį tokio tvirtumo, 
pasiryžimo ir aiškios pozicijos 
kovoje už teisėtus siekius, su 
mūsų neramiaisiais kaimynais.

Nuo pat pirmųjų nepriklauso
mybės dienų, Lietuvos meno 
žmonėms rūpėjo, kaip geriau 
susirinkt į vieną būrį ir spręst 
iškilusias kultūros problemas. 
Pilnaties valanda išmušė 1920 
m. sausio 29 d., kuomet įvyko 
pirmasis Lietuvių meno kūrėjų 
draugijos susirinkimas. O jų 
programoje — „Lietuvių meni
ninkai, susibūrę Lietuvių meno 
kūrėjų draugijon, pasiryžo pasi
imti į savo rankas meno aprūpi
nimo reikalą tvarkyti ir kelia 
šitokį aiškiai nustatytą tikslą: 
auginti ir sergėti lietuvių 
meną”.

Tame pirmąjame susirinkime 
išrinkta pirmoji valdyba. Išliku
sioje istorinėje nuotraukoje 
matome autoritetingą valdybos 
sudėtį: Maironis, P. Galaunė, J.

Naujalis, B. Sruoga, A. Sutkus,
P. Vaičiūnas, St. Šilingas. 
Geriau įsižiūrėję ant stalo pa
statytą nuotrauką, įžvelgsime 
dailininko Adomo Varno atvaiz
dą — jis, tos pirmos valdybos 
pirmininkas.

Džiugu, kad tai buvo ne rėks
nių, o darbščių žmonių draugįja. 
Per 1920-22-uosius metus drau
gijos dėka buvo įsteigti Dramos 
ir operos sambūriai, paskatinę 
kurtis profesinius teatrus, įkur
ta Meno mokykla, 1921 m. pa
tvirtintas Draugijos paruoštas 
M. K. Čiurlionio galerijos 
įstatymas.

Paulius Galaunės vaidmuo 
šiuose kapitaliniuose darbuose 
tikrai neeilinis. Kitas dalykas, 
kad jis nemėgo afišuotis. Nie
kam ne paslaptis, kad visose 
sferose daugiausiai plušėdavo 
ne garbės pirmininku, o tuo 
„nematomuoju”.

Respublikos vadovybė, maty
dama jaunojo veikėjo gabumus, 
dar 1921 m. paskyrė P. Galau
nę Valstybinio muziejaus direk
toriumi. Po dviejų metų, kaip 
valstybės stipendininkas jis 
siunčiamas studijuoti į Luvro 
muziejaus mokyklą. P. Galaunė 
pirmasis muziejininkas pro
fesionalas, įgavęs atitinkamų 
kvalifikacijų užsienyje.

Iš Paryžiaus grįžus, P. Ga
launė 1924 m. kovo 15 d. paski
riamas Čiurlionio galerijos ir 
Valstybinio muziejaus direkto
riumi. Jo pastangomis surinkta 
nemaža M. K. Čiurlionio pa
veikslų, išvežtų į užsienį arba 
buvusius pas privačius asmenis 
Lietuvoje. Svarbiausia, šioje vie
toje, reikia prisiminti, kad P. 
Galaunė šias pareigas priėmė 
tarsi neapčiuopiamoje realybėje.

Būtent P. Galaunės milžiniš
komis pastangomis pastatytas 
minėtas muziejus. Dar nebaig
tuose rūmuose surengiama M.
K. Čiurlionio kūrinių paroda ir 
išleistas vienas pirmųjų M. K. 
Čiurlionio paveikslų katalogas. 
Kiek vėliau, 1938-aisiais, P. Ga
launė, kaip redaktorius ir su
darytojas, reprezentavo M. K. 
Čiurlionį pirma ir išsamia mo
nografija.

Knygų rašymas atskira, di
delio nagrinėjimo tema. Tačiau 
verta paminėti, kad vien 1926 
m. P. Galaunė išleido „Lietuvos 
kryžiai”, „Senoji tapyba”, „Ex 
librisas Lietuvoje”. Po metų — 
„Lietuvių liaudies raižinių 
katalogas”, „Tapytojas Juozas 
Oleškevičius”, 1928 m. — „Vil
niaus meno mokykla”. Vytauto 
Didžiojo metais pasirodė ilgų ap
mąstymų, tyrinėjimų ir darbo 
universitete vaisius — „Lietu
vių liaudies menas”. Ir iki mūsų 
dienų šis veikalas nėra pralenk
tas. Tai tarsi liaudies meno stu
dijų kertinis akmuo. Kur dar 
studijos šia tema švedų, danų, 
prancūzų kalbomis! Sovietinės 
okupacijos laikais P. Galaunė 
bene reikšmingiausiai prisidėjo 
leidžiant leidinį „Lietuvių liau- I 
dies menas”. Iššios serįjosjopa- 1 
ruošti išėjo po du tomus „Medžio 
dirbiniai”, „Skulptūra”, po 
vieną tomą — „Keramika” ir 
„Grafika, Tapyba”. Jau biblio
grafine retenybe tapo „Muzieji
ninko novelės”, o iš straipsnių 
rinkinio „Dailės ir kultūros ba
ruose”, galima rasti aibes pamo
kančių pavyzdžių.

Tiesiog neįmanomas ir be
viltiškas triūsas, viename 
straipsnyje apžvelgti visus bent 
kiek žymesnius P. Galaunės 
darbus. Kiek nuveikta šio žmo
gaus iniciatyva įkūrus XXVII 
Knygos mėgėjų draugiją... Prieš 
visa tai ir daug ką kita, pakyla 
rankos ir nusvyra galva (tik ne 
iš nuovargio — iš gėdos, kad mes 
jaunieji, tiek maža tesugebam 
atlikti...).

Sunku aprėpti ramiu protu, 
kaip Paulius Galaunė sugebėjo 
pernešti tiek karų, valdžių, oku
pacijų ir asmeninių sukrėtimų? 
Kaip reikėjo jaustis tokios aukš
tos kultūros žmogui, dar prieš 
tarybine okupaciją Lietuvos 
banko seifuose (pasitinkant 
lemiamus pavojus) slėpusiam

vertingiausius paveikslus, 
nepabūgusiam tremčių, nacių 
žiaurumo ir tarybinės „inteli
gentijos” nesiskaitymo. O 
tiksliau tariant — bolševikinio 
paniekinimo.

Iš tęstinio leidinio „Lietuvos 
archyvai” (parengėjas Ričardas 
Čapas), sužinome kokiomis dva
sinėmis represijomis buvo žlug
domas Paulius Galaunė lem
tingaisiais 1948-50 m. „[..J Ide
ologinę madą visoms veiklos sri
tims diktavo Maskva, kiek
vienas naujas ideologinis vajus 
buvo nuleidžiamas nuo pirami
dės viršūnės žemyn. [...] Re
miantis šiuo įstatymu išleidžia
mas 1948 m. gruodžio 11 d. 
Meno reikalų valdybos prie 
LTSR MT viršininko J. Banai
čio įsakymas. Minėto Maskvos 
įsakymo vykdymą įpareigoja 
savo pavaldinius Z. Kumpienę, 
J. Lupšicą, M. Krinickaitę: (....) 
Galutinai išvalyti vadovau
jančių bei meninių darbuotojų 
kadrus nešančių į tarybinį 
meną antiliaudines formalisti
nes tendencijas, susikompravi- 
tavusių, neturinčių pakankamo 
idėjiniai — teoretinio paruošimo 
ir nesugebančių pertvarkyti 
meno įstaigos veiklą naujose 
sąlygose — asmenų; nutraukti 
šitų žmonių perkėlimą iš vienos 
įstaigos į kitą”.

Pauliui Galaunei tuo laiku 
buvo prikišama jo pritarimas 
bei savo straipsniais palaiky
mas „Ars” dailininkų grupės 
veiklos nepriklausomybės me
tais, kuri sovietmečiu buvo 
apkaltinta „kosmopolitizmu bei 
formalizmu”. Šitų savybių įžiū
rėta net M. K. Čiurlionio mene. 
Jomis buvo kaltinami dailinin
kai S. Ušinskas, A. Gudaitis, L. 
Truikys ir kiti menininkai bei 
muziejų darbuotojai.

„Turint omenyje, kad dailės 
muziejai nėra vien meno kū
rinių sandėliai, bet įstaigos, ku
rios turi didelės auklėjamosios 
reikšmės darbo masėms, vado

vavimas tų įstaigų tokiems as
menims, kaip prof. Karsavinas 
ir Galaunė, gali būti tik žalin
gas”. (ten pat, 142 p.)

Meno reikalų valdybos virši
ninkas J. Banaitis 1949 m. kovo 
23 d. įsakymu P. Galaunę, 
Kauno dailės muziejaus direk
torių iš einamų pareigų 
atleidžia”.

„1950 m. birželio 5 d. MRV 
viršininkas J. Banaitis Vilniaus 
dailės instituto meno istorijos 
katedros docentą P. Galaunę iš 
einamų pareigų atleidžia „kaip 
netinkantį dėstyti aukštojoje 
tarybinėje mokslo įstaigoje”.

Ką ir bekomentuosi, kai 
stalinistiniais laikais esi palie
kamas be darbo. Kur toliau? 
Prof. L. Karsaviną ištrėmė į 
Sibirą. Per plauką nuo panašios 
žūties buvo ir Paulius Galaunė.

Tačiau bandykime baigti 
linksmesne gaida. Prieš pat 
mirtį buvo suskubta išleisti ir 
pačiam jubiliatui į rankas 
įteikti dailėtyrininkės ir jo 
mokinės Zitos Žemaitytės mono
grafiją — „Paulius Galaunė”.

Kelios dienos prieš atsisveiki
nant su šiuo pasauliu, P. Galau
nė sulaukė tautinės trispalvės 
iškėlimo Vilniuje ir Kaune. Jo 
vardu pavadinta viena Kauno 
gatvių.

Tarybiniais laikais buvo drau
džiama, o nūnai galima ir reikia 
priminti kokiais ordinais ir 
medaliais jis apdovanotas:

Vytauto Didžiojo ordinas 
(1931 m.); Lietuvos Nepriklau
somybės medalis (1928 m.); Šve
dijos Karaliaus Vazos II laipsnio 
ordinas (1932 m.); Belgijos Ka
raliaus Leopoldo II ordinas 
(1939 m.); Latvijos trijų žvaigž
džių ordinas; Prancūzijos Aka
demijos palmių medalis ir Pran
cūzijos garbės legiono ordinas 
(1930 m.).

Tegu puošia jo atminimą dar
bai ir apdovanojimai.. O mums 
tai tebūnie pavyzdys — ką gali 
vienas pasišventėlis.

Čikagos Lietuvių Tautodailės instituto narė s. Kristina Vaičikonienė 
„Dubysos” draugovės paukštytes supažindina su audimo menu. Iš k. — s. K. 
Vaičikonienė, Natalija Skvirblytė, Viktorija Biskytė ir Nina Connolley. Už 
jų - Kristina Badaraitė ir Alina Meilytė. Danog Mikužienės

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui.
MAISTO SIUNTINIAI

Aukštos kokybės maisto produktai
Nuo $29.- iki $98.- Du patys populiariausi:
$39 - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98 - dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tcl. 312-436-7772

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED

Ieškoma lietuvė prižiūrėt seną 
moterį, paruošt valgį ir gyvent kar
tu Barrington, IL.

T«l.: 708-382-1413

Lietuvių kompanija „DAZZIJE” Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse. Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 1-913-379- 

'9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

CLIPPERS

SORTERS
Full time positions for people 

who work well with hands and 
are neat and careful workers. 
We will train you to elip or sort 
magazine & nevvspaper articles 
for our press clipping bureau. 
No typing. Loop location. Good 
benefits and $5.5Q/hr. to start.

CALL 312-986-2730
FOR INTERVIEVV BETVVEEN

9:00 A.M. AND 3:00 P.M.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

PADĖKA
Dr. Žibutei Zaparackaitei ,kuri taip nuoširdžiai 

ir rūpestingai iš geros širdies gydė mūsų dukrelės 
PATRICIJOS akis ir padarė sėkmingą operaciją, 

liekame begaliniai ir amžinai dėkingi

Rūta ir Tomas Kirvaičiai

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta ,,Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 

autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų s, wdoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODA

F
RE/MAX 

REALTORS 
l(3T2) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

IEŠKO BUTO

Suaugusių ielma ieško 
3 miegamų buto. 

Skambinti 312-847-2943 ar 
(312) 247-0190

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p-, tel. 312-476-8727.

VILEIŠIAI

TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas Kučys

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

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

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

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

i I
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LAIŠKAI
LAIKAS GYDYTI ŽAIZDAS

Algimanto Gečio („Draugas”, 
1994.12.06) pasisakymas, kad „I 
žydų genocidą nacių okupacijos 
metais žvelgiame, kaip į valsty
biniu mastu padarytą žalą 
Lietuvos valstybei, sunaikinant 
200,000 Lietuvos piliečių”, yra 
nesąmonė.

Kaip galima sunaikinti 
200,000 Lietuvos piliečių, jeigu 
tuo metu iš viso Lietuvoje (be 
Vilniaus) buvo 155,000 žydų? 
Vilniuje buvo sunaikinta kelias-

( dešimt tūkstančių žydų, bet jie
nebuvo Lietuvos piliečiai, todėl 
patys žydai juos priskiria prie 
Lenkijos (visi skaičiai paimti iš 
„Encyclopedia Judaica”, 1971 
m.). Teigimas, kad „Su pirmųjų 
trėmimų banga, pagal procen
tus į Sibirą ištremta daugiau 
žydų negu lietuvių” irgi neturi 
jokio svorio. Iš kur tuos skaičius 
A. Gečys paėmė?

Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo pradžioje visas ekspor
tas ir importas buvo žydų ran
kose. Kadangi tokia padėtis bu
vo žalinga kraštui, todėl įkurtos 
bendrovės „Maistas”, „Lietū
kis”, „Linas”. „Pieno centras” 
ir kitos, bet vis tiek dar 1939 m. 
20% Lietuvos eksporto ir 40% 
importo buvo žydų rankose. Štai 
ką rašo „Encyclopedia Judaica”, 
p. 377; „The years 1919 to 1922 
were the golden age of Jewish 
national autonomy in Lithu- 
ania, when the political and citi- 
zenship rights of the Jews were 
recognized and confirmed”. 
Vadinasi, Lietuvos nepriklauso
mybės metais žydai Lietuvoje 
turėjo visas pilietines ir poli
tines teises be jokių varžymų ir 
persekiojimų.’

Pirmame nepriklausomos Lie
tuvos ministrų kabinete Vilniu
je 1918 m. buvo 2 žydai: J. Wy- 
godsky (ministras žydų rei
kalams), Shimshon Rosenbaum 
(Užsienio reikalų ministro pava
duotojas) ir M. Rachmilevich 
(prekybos ministro pav.) 1922 
m. Kauno universitete iš 1,168 
studentų buvo 368 žydai (31%). 
1933 m. iš 3,334 studentų — 591

, žydas. Tuo tarpu žydai Lietuvoje
sudarė apie 8% visų gyventojų.

Mano nuoširdus patarimas 
tiems, kurie, nežinodami tikros 
padėties, buvusios to meto oku
puotoje Lietuvoje, ir kurie tik 
mato lietuvių kaltę, kad jie, 
prieš atsiprašinėdami žydų, 
pasiskaitytų pačių žydų aprašy
tą (jau nuo Gedimino laikų) is
torinį lietuvių-žydų santykių 
įvertinimą.

Alfa Mykolėnas
Beverly Shores, IN

TALPAINIS - KAIP 
SALDAINIS

i
Kažkuri siuntinių agentūra 

savo skelbimuose anglišką 
„konteinerį” ėmė ir pavadino 
talpintuvu. Uolūs mūsų parapi
niai korespondentai, ilgai galvų 
nedžiovinę, ėmė linksniuoti tą 
žodį. Jau ir redaktoriai (Paulius 
Jurkus „Darbininke”, Danutė 
Bindokienė „Drauge) neseniai 
tą talpintuvą pavartojo.

Taigi, posakis: įpratimas yra 
, antras prigimimas, šimtu pro

centų pasitvirtino: jeigu šimtą 
kartų melą pakartosi, jis virs
gryna tiesa.

Trumpai drūtai tarus, visi 
daiktai, kurių vardai vienaskai
tos vardininke baigiasi —uvas, 
yra veiklūs: aušintuvas aušina, 
džiovintuvas džiovina, šaldytu
vas šaldo, tai ir talpintuvas 
turėtų talpinti, bet jis, galgonas, 
nė piršto nepajudina — kas 
man, žinokitės...

Mano sena dzūkiška galva, ši
tam neraliuotam „žvėriui” ge
riausias vardas būtų talpainis, 
analogiškas riestainiui, saldai
niui. Talpainis talpus, riestainis 
suriestas, saldainis saldus. Pats 
žodis lankstesnis, skambesnis ir 
tinkamesnis. Kadangi redak

toriai gautus rašinius taiso savo 
nuožiūra prieš spausdinimą, tai 
net drįsčiau prašyti ateityje 
pasitaikančius rašiniuose tal- 
pintuvus taisyti į talpainius. 
Tik šitokiu būdu mes to žodžio 
atsikratysime.
Stasys Griežė Jurgelevičius 

Dudley, MA

KAI SKAITOME „DRAUGĄ”

Leiskite padėkoti mūsų žemie- 
tei Elenai Vaišnienei, praeitais 
metais užsakiusiai mūsų biblio
tekai užsienio lietuvių dienraš
tį „Draugą”. Jos gerumo dėka 
mes turime galimybę sužinoti, 
kaip ir kuo gyvena lietuviai, ne 
savo noru atsidūrę toli nuo tė
vynės. Jų tarpe ieškome buvu
sių klasės draugų, giminių, arti
mųjų. Labai norėčiau surasti 
buvusias klasės drauges: Mildą 
Skorobogataitę ir Žibutę Sadau
skaitę. Jos 1944 m. pasitraukė 
iš Lietuvos kartu su tėvais. 
Abiejų šeimose buvo po tris 
mergaites. Milda turėjo sesutes 
Janiną ir Ireną, Žibutė — Stasę 
ir Reginą. Žinau, kad Žibutė 
Sadauskaitė-Masaitis yra gydy
toja. Jos sesutės taip pat gydyto
jos. Apie Mildą nežinau nieko. 
Kaip būtų malonu sužinoti.

Šie metai „Draugui” — jubi
liejiniai. Nors ir pavėluotai, 
leiskite pasveikinti dienraštį ir 
visą redakcijos kolektyvą, gar
bingo jubiliejaus proga, palinkė
ti ilgų kūrybinių metų visiems. 
Mane stebina ir žavi dienraščio 
redaktorė Danutė Bindokienė 
savo universaliais vedamaisiais 
kiekviename numeryje. Tokio 
kūrybiškumo, darbštumo, suge
bėjimų ir uolumo darbe aš dar 
nesutikau!

Neseniai Jūsų dienraštyje per
skaičiau Igno Medžiuko straips
nį „Ar istorija vėl kartojasi? 1 
(„Draugas”, 1994 rugsėjis 30, 
Nr. 190). Jame rašoma apie Lie- 
tuvoš kareivėlius nuo 1919-20 
m., atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, iki šių dienų. Ne
galiu neatsiliepti. Noriu parašy
ti apie savo brolio Antano tra
gišką žūtį sovietų armijoje. No
riu, kad Amerikos lietuviai su
žinotų apie dar vieną juodą ir 
skaudų mūsų gyvenimo istori
jos puslapį. Siunčiu Vytautės Ži
linskaitės knygą „Prašė neverk
ti” ir straipsnelį ta pačia tema. 
Šioje knygoje tik maža dalelė 
žuvusiųjų sovietų armijoje karių 
motinų skausmo, sielvarto ir 
kančios.

Didelį darbą, išaiškinant žu
vusius bei sužalotus ir suluošin
tus sovietų armijoje karius, at
lieka Lietuvos Kareivių motinų 
sąjunga, kuriai vadovauja žuvu
siojo motina Birutė Kairienė, 
energinga, iniciatyvi, aktyvi 
organizatorė. Ketinama išleisti 
antrą tokią knygą, kuri apimtų 
visus žuvusius. Planuojama jų 
atminimui pastatyti Lietuvoje 
paminklą, kuriame būtų 
surašytos visos žuvusiųjų 
sovietų armijoje karių pavardės. 
Nors maža dalele įamžintume 
tragiškus Lietuvos vaikinų liki
mus, tėvų bei artimųjų netektį, 
skausmą ir kančią, tačiau kol 
kas šį garbingą užmojį stabdo 
lėšų trūkumas.

Vadovauju Lietuvos Kareivių 
motinų sąjungos rajono ini
ciatyvinei grupei. Žuvo 23 ra
jono vaikinai, grįžo suluošinti ir 
sužaloti 47, jų tarpe 16 invalidų, 
11 afganistaniečių, 19 černoby- 
liečių. (Duomenys negalutiniai). 
Netekties, skausmo, sielvarto ir 
kančios palaužtos, kai gurios 
motinos tapo invalidėmis, viena 
po kitos išeina Anapilin kentė
damos, kad negalėjo atsisveikin
ti, kad niekada neuždegė žvaku
tės ant sūnaus kapo, nes jie 
amžiams liko dūlėti svetimose 
sovietų Sąjungos platybėse. Ne
lengva šiuometinėje Lietuvoje ir 
likusioms gyvoms motinoms.

i Tokia liūdna sovietmečio lai
kų statistika iš sovietų armijos 
taikos metais.

i
Aldona Kiršanskienė — 

Baumilaitė
Radviliškis

Kun. A. Saulaitis, dažnai besilankydamas Europoje, nepamiršta užsukti ir 
į Vasario 16 gimnaziją. Čia jį matome vadovaujant pokalbiui su gimnazijos 
ateitininkais.

• Nuotr. M. Šmitienės

DEGUTO ŠAUKŠTAS 
MEDAUS STIKLINĖJE

Taip galime palyginti J. Ko
jelio puikų straipsnį, skirtą kun. 
A. Bučmiui pagerbti. Baig
damas tą savo straipsnį, Kojelis 
įkiša nevykusį palyginimą, 
tikriau sakant, melą. ...„Darbi
ninkas” lietuviškąsias pro
blemas sprendė solidarumo su
rezistuojančia lietuvių tauta kad Pranas Kūris tapęs „Lietu- 
dvasioje, pasisakydamas prieš vos Teisingumo ministru” 1977
Bobelio „reorganizuotos’’ gru
pės politinės veiklos suvulgari- 
nimą”... („Draugas”, 1994 m. 
XII.29, citata I.P.). Šiuo sakiniu 
J. Kojelis tik parodė save, nes 
dr. Bobelis su Reorganizuota 
liet.'bendr. nieko bendra netu
rėjo. Kad RLB atsirado, yra kitų 
bendruomenininkų nuopelnas.

Tikiu, kad kunigas Bučmys 
skyrė Reorganizuotos liet. 
bendr. veiklą nuo VLIKo veik
los. Manyčiau, kad A. Bučmiui 
garbės nedaro į straipsnį įkiši- 
mas J. Kojeliui nepatinkančio 
asmens pavardės.

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL

APGAULI REGIMYBĖ

„Draugas”, pasiremdamas 
Vilniaus „Elta” ir pranešdamas 
savo 1994 m. gruodžio 16 d. lai
dos pirmajame puslapyje, kad 
prezidentas Algirdas Brazaus-

m., o Vladas Nikitinas — „Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
jo Teismo teisėju” 1976 m. Betgi 
jų į aukštąją sovietinę pareigybę 
įkopimo metai juk išduoda, kad 
abudu daugiau negu dešimtme
tį (ligi Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo) iš 
tikrųjų buvo Maskvos okupaci
niai statytiniai, bet ne Lietuvos 
valstybės pareigūnai, kaip ap
gauliai porina jų biografijos.

Suprantama, kodėl preziden
tas Algirdas Brazauskas, jo par
tija ir dabartinė Lietuvos val
džia stengiasi nepastebėti,pra
leisti savo komunistinę praeitį, 
dar daugiau — drįsta regėti ir 
suktai rodyti ją, apvilktą net 
Lietuvos rezistencijos rūbu. 
Tačiau nesuprantama, kode f gi 
dar iiį „Draugas” užpila 
vandens ant jų apgaulės ma
lūnėlio.

Bronius Nemickas
Maspeth, NJ

PRAŠĖ NEVERKTI...
Šiemet jam būtų šešiasdešimt i metų vyko gyvenimo ir mirties

dveji. Gyveno tik dvidešimt 
vienerius. Palaidotas Krasno- 
daro krašte, Sovietų Sąjungoje. 
Negrįžo iš tarybinės armijos. 
Tai mano brolis, Antanas Bau- 
milas.

Mano rankose rašytojos Vy
tautės Žilinskaitės knyga 
„Prašė neverkti”. Vartau ir var
tau. Vis prisimenu viską iki 
smulkmenų.

1953-ųjų gegužės tryliktoji. 
Diena saulėta, graži. Mokytoja
vau Kaišiadorių rajone, Palome
nės septynmetėje mokykloje. 
Išėjome su drauge lankyti mo
kinių. Direktorius J. Cibulskas 
pavijo mus ir, keistai žiūrėda
mas į mane, pasiūlė grįžti namo.

, Yra telegrama iš Antano.
— Jo nėra?! — sušukau.
Direktorius perskaitė tele

gramą. Viduryje lauko. Išgir
dau, supratau ir įsidėmėjau tik 
vieną baisų žodį: „Skončialsia”. 
Galėjau tik verkti. Per ašaras 
nemačiau kelio. I Kaišiadoris 
mane lydėjo geroji mano draugė 
Regina Petrauskaitė. Neguodė, 
neramino. Matyt, žinojo, kad tai 
beprasmiška, gal manė, kad iš
siverkus bus lengviau. Nebuvo. 
„Kodėl? Kodėl? Kas atsitiko? 
Kaip išgyvens mama?” — suko
si mintys.

Tai buvo tuo metu dar reto, 
tačiau baisaus neatsakingumo, 
aplaidumo, girtavimo, savivalės 
tarybinėje armijoje pradžia. 
Nenugalimosios armijos puvimo 
pradžia.

Neblaivus lakūnas, pilotavęs 
lėktuvą, nesugebėjo sėkmingai 
nusileisti. Viskas baigėsi 
tragiškai. Daugiau kaip pusę

MALONI STAIGMENA

Kokia maloni staigmena buvo 
„Drauge” vėl susitikti seną 
bičiulį — „spyglišką” puslapį. 
Manau, kad visi sugebėjimai 
pasijuokti — ypač iš savęs — jau 
pas mus išnyko, tad sveikinu re
daktorę, kad mums padovanojo 
vertingą Naujų metų dovaną 
„Spyglius ir dyglius”.

Tikrai negalėčiau pasakyti 
(bijau prašauti pro šalį...), bet 
numanau, kas ta Plunksna 
Graužytė yra. Rodos, prisimenu 
iš senesnių laikų, kad ji kai ką 
parašydavo, daugiausia eiliuo
tai. Būtų dar maloniau, jeigu ji 
pasiryžtų dažniau „paspygliuo- 
ti”. Mūsų visuomenėje darosi 
tokie smagūs dalykėliai, kad 
tikriausiai kas savaitę galė
tume „dygliais” smaigstytis. 
Galbūt pažiūrėjus į save per

kas ketinąs skirti Lietuvos 
ankščiausiojo teismo pir
mininku Praną Kūrį, o genera- humoro prizmę, pradėtume įgy- 
liniu prokuroru-rusą Vladą (gal tį kiek nuolankumo ir ragai 
išvirtusį iš Vladimiro?) Nikitiną 
— suteikia apie juos ir biografi
nių žinių pluoštelį.

Abiejų kandidatų biografinės 
žinios išdailinamos, suktai su- 
šiandieninamos. Rašoma (be 
jokios „Draugo” pastabėlės),

ir
taip neišaugtų.

Visa širdimi linkiu „Draugui” 
dažniau „suspyglėti” ir prieš 
mus pastatyti humoro veidrodį, 
kuriame pamatytume tikrąjį 
savo veidą.

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL

„DŪMUOTA” ATMOSFERA

Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte suruoštame Naujųjų 
metų sutikime Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos klebonas kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, invoka- 
cijoje taikliai apibūdino metų 
keitimosi prasmę. Pobūvio 
šeimininkų gražiai išpuoštoje 
salėje visi buvo šventiškai nusi
teikę. A. Šoliūnienės paruoštos 
vaišės tirpte tirpo burnoje, o 
Sauliaus Gylio muzika visus 
vertė šokti. Tačiau malonią at
mosferą sudrumstė keletas 
prisiekusių rūkorių, kurie nie
kaip negalėjo bent keliom va
landom atsisakyti savo įpročio. 
Šiuo reikalu buvo kreiptasi į po
būvio šeimininkus, bet padėtis 
nepasikeitė.

Jeigu dar nėra arba dar nepai
soma rūkorius varžančių — ir 
baudžiančių — įstatymų, tai 
bent geravališkai turėtų būti 
respektuojama nerūkančiųjų 
dauguma.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

kova. Niekas nepranešė, neiš
kvietė tėvų, neatsakė į mūsų 
laiškus. Trinktelėjo telegrama: 
„skončialsia”. (mirė).

Mama raudojo ir alpo. Baisus 
netekties skausmas palaužė jos 
sveikatą. Likusį gyvenimą 
mama labai kentėjo todėl, kad 
negalėjo atsisveikinti, kad nie
kada neuždegė žvakutės ant sū
naus kapo.

Vyresnieji kaišiadoriečiai dar 
prisimena Antaną — jauną, 
linksmą, aktyvų sportininką, 
gerą dviratininką — lenkty
nininką, ne kartą gynusį kaišia
doriečių garbę įvairiose sporti
nėse dviračių varžybose.

Sovietinės armijos išsigimi
mas ir nužmogėjimas kasmet 
darėsi vis akivaizdesnis. Žuvo ir 
buvo žudomi jauni vaikinai 
sąjungos platybėse. Cinko 
karstai tik daug vėliau pa
siekdavo gimtuosius namus. 
Anuomet į tėvų maldavimą at
vežti sūnaus palaikus nesure- 

| agavo. „Vozmožnosti pereslat v 
lietnich uslovijach ne imieju” 
(Galimybių persiųsti vasaros 

| sąlygomis neturiu”), — „sausai” 
atsakė telegrama. Jokios užuo
jautos, tik pranešimas. Sovietų 
valdymo metais kalbėti apie 
brolio žuvimą sovietinėje ar- 

j mijos buvo negalima.
Aš, kaip ir daugelio žuvusiųjų 

ir nužudytų karių motinos ir 
seserys, esu labai dėkinga rašy
tojai Vytautei Žilinskaitei. Jos 
knyga „Prašė neverkti” mano 
mamai būtų tapusi maldakny
ge. Deja, ji nesulaukė knygos 
išleidimo dienos.

Aldona Kiršanskienė- 
Baumilaitė

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.

PETKUS LEMONT CHAPEL
12401 S. ARCHER AVĖ (AT DERBY RD.)
LEMONT, II. 60439
706-257-6667

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455
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A.tA.
SESUO MARIA GABRIELĖ 

VAIČAITYTĖ, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. sausio mėn. 7 d., 9:14 

vai. ryto, sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvoje, Naujamiesčio valsč., Panevėžio 

apskrityje.
Vienuolyne, Šv. Kazimiero Seserų įžaduose, išgyveno 40 

metų, o Lietuvoje 23 metus, kaip seselė Kotrynietė.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji gimi

nės: pusbroliai Chicagoje ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marųuette Rd., Chicago, pirmadienį, sausio 9 d. 10 vai. ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje sausio 9 d., pirmadienį, 7 vai. vakaro.
Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse antradienį, 

sausio 10 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Vaičaičių šeima.

Laidotuvių dir. D. A. Petkus/D. M. Petkus, tel. 312- 
476-2345.

Lietuviškos Skautijos draugui, kapelionui ir skau
tiškų renginių apibūdintojui

A.tA.
Kun. PETRUI DAUGINČIUI, SJ,

Amžinybėn išėjus, jo ŠEIMOS NARIAMS ir TĖVAMS 
JĖZUITAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Lietuvių Skautų sąjunga

Mielam ilgamečiui skyriaus nariui ir dosniam rėmėjui

A.tA.
JUOZUI RASTENIUI,

staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, mirusio 
brolio VINCO našlei ELEONORAI, jos dukroms: 
ALDONAI RASTENYTEI PAGE ir LAIMAI RAS
TENYTEI LAPINSKIENEI su šeimomis, Lietuvoje 
mirusios sesers ONOS dukroms: GRAŽINAI, MEILU
TEI ir ROŽYTEI su šeimomis, mirusio brolio AN
TANO vaikams: KAZIMIERUI ir DANUTEI su šei
momis, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Hot Springs ALTO skyrius ir valdyba

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. Šie 
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į 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 Bei ryn 
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butku ~ 
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

PETKUS MARQUETTE CHAPEL
2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629 

312-476-2345

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

Nationwide Toli Free 
(Nemokamas) Tel. 800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

BALFo Cicero skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
29 d., sekmadienį, tuojau po 11 
vai. lietuviškų šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje, Cicero, IL. Mi
šios bus aukojamos už gyvus ir 
mirusius skyriaus aukotojus bei 
darbuotojus. Susirinkimas ir pa
bendravimas bus parapijos 
salėje, 50 Avė. ir 49th CT.

Lietuvos Vyčių 112 kuopos
susirinkimas įvyks antradienį, 
sausio 17 d., 7:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje Marąuette Parke. Numa
tyta įdomi programa su svečiu 
kalbėtoju, adv. Vyteniu Lietuv
ninku. Jo paskaitos tema: 
„Kodėl kiekvienam reikalingas 
testamentas”. Po programos bus 
vaišės. Visus kuopos narius ra
giname susirinkime dalyvauti.

Tauragės lietuvių klubo'
metinis susirinkimas šaukia
mas š.m. sausio 15 d., 2 v. p.p., 
šaulių namuose. Nariai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Čikaga ir apylinkės pasi
žymi muziejų gausumu. Vienas 
įdomesniųjų, skirtas specialiai 
vaikams, yra „Kohl Children’s 
Museum”, 165 Green Bay Rd., 
Wilmette, IL. Muziejuje nuolat 
vyksta ir įvairios programos, 
įdomios jauniems ir vyresniems 
lankytojams. Lankymo valan
dos: (savaitės dienomis) nuo 10 
vai. r. iki 5 vai. p.p., sekma
dieniais nuo 12 iki 5 vai. p.p.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
valdyba praneša, kad sausio 
mėn. susirinkimas atšauktas ir 
nebeįvyks. Visi kuopos nariai 
gali užsisakyti bilietus į 35-tąjį 
metinį „Prisiminimų” banketą 
pas Mary Kinčius, tel. 927-4990.

ALTo Čikagos skyrius ren- 
,gia Sausio 13-tosios žuvusiųjų, 
ginant Parlamento rūmus, pri
siminimą — pagerbimą sausio 
13 d., penktadienį, šia tvarka: 
10 vai. ryte pamaldos Jėzuitų 
koplyčioje, Jaunimo centre. Po 
pamaldų trumpas prisiminimas 
žuvusiųjų ir kavutė Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

x Tauros Underienės nau
jos akvarelės bus eksponuo
jamos Byron Roche galerijoje, 
grupinėje „Aųueous Solutions 
parodoje. Atidarymas penkt., 
sausio 13 d. 6-10 v.v., į kurį vi
suomenė kviečiama atvykti. Ga
lerijos adresas: 1446 N. Wells, 
Čikagos šiaurinėje dalyje.
Tel. 654-0144. Paroda tęsis iki 
kovo mėnesio.

(sk.)

x Nemira Šumskienė, Chi- 
cago, jau antrus metus remia 
našlaitę Giedrę Panevėžyje.

siuntė $450 ateinantiems me
tams. Dėkojame! „Lietuvos 

Dėkojame už metinį $150 Našlaičių Globos” komitetas, 
našlaičio paramos mokestį!
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

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

(sk) (sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Sės. Maria Gabrielė (Mika
lina Vaičaitytė) mirė š.m. sau
sio 9 d. Šv. Kazimiero vienuo
lyne. Ji gimusi Lietuvoje, Nau
jamiesčio valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje 1914 m. lapkričio 11 
d. Mokėsi Panevėžyje, Krakėse 
ir Kaune. 1932 m. spalio 22 d. 
įstojo į Šv. Kotrynos vienuolyną 
Krakėse. 1944 m. — II pasauli
nio karo audrų išblokšta iš 
tėvynės, gyveno Vokietijoje ir 
Kanadoje. Negalėdama grįžti į 
Lietuvą, 1955 m. perėjo į Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyną 
Čikagoje. Dirbo mokyklose, o 
vėliau buvo paskirta slaugyti 
ligonių Šv. Šeimos Viloje, 
Lemonte. Po 35 m. darbo pasi
traukė į poilsį motiniškame vie
nuolyno name. Senukai sako, 
kad ji buvo Vilos „geroji 
dvasia”, nuo ryto iki vakaro 
slaugydama, guosdama ir 
linksmindama visus vilos 
gyventojus, norėdama
palengvinti jiems senatvės 
dienas.

Algis Strikas, Goldman, 
Sachs & Co, investicijų firmos 
viceprezidentas, Draugo fondo 
investavimų komisijos narys, 
padėkodamas už kalėdines kor
teles ir kalendorių, atsiuntė 100 
dol. auką. Širdingai dėkojame!

Vyresniųjų lietuvių centre, „Seklyčioje”, renginių vadovė E. Sirutienė ir 
nuolatinis trečiadieninių dainų popiečių vadovas muz. Faustas Strolia.

Nuotr. Zigmo Degučio

x William Unakis, iš Morton 
IL Lietuvos našlaičiams at
siuntė $100. Dėkojame „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas.

(sk)

x Jonas ir Vitalija Dunčiai,
iš Wilmington DE, trims našlai
čiams iš Anykščių paremti at-

2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Teresė ir Jurgis Alens- 

kai, Lemont, jau antri metai 
remia našlaitį Tomą Lietuvoje, 
kurį globoja senelis. Už metinį 
$150 našlaičio mokestį dėko
jame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, II 60629.

Prof. Vytautas Lands
bergis, ALTo Čikagos skyriaus 
kviečiamas, atvyks į Čikagą ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 12 d. 
Maria aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje pasakys pagrindinę 
kalbą. Čečėnijos vyriausybės 
prašomas, jis yra sutikęs tarpi
ninkauti su Rusija čečėnų lais
vės byloje. Kai Rusijos prez. 
Jelcinas užvakar įsakė sustab
dyti Čečėnijos sostinės Grozno 
bombardavimus, čečėnų vyriau
sybė kreipėsi į Rusijos valdžią 
dėl naujų derybų, pasiūlydama 
toms deryboms Vilnių arba 
Stambulą. Tuomet Landsbergis 
savo laiške Jelcinui pasiūlė 
„derybų būdu pervesti Čečėni
jos Respubliką į Sandraugos na
rio statusą”. Tokiu būdu Rusi
ja galėsianti išsipainioti iš susi
dariusios padėties.

Jūrų šaulių kuopa „Klaipė
da” sausio 15 d., sekmadienį, 
Šv. Antano parapijos salėje 1500 
S. 49 Ct., Cicero, rengia Klaipė
dos Krašto atvadavimo 72 metų 
sukakties paminėjimą. Tą dieną 
11 vai. ryte Šv. Antano 
bažnyčioje bus pamaldos, kurių 
laike bus prisiminti žuvusieji 
vadavimo kovose. Tuoj po 
pamaldų minėjimas salėje. Pa
skaitą skaitys E. Vengianskas. 
Meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis ir Alfonsas Seniūnas. 
Po minėjimo kavutė. Maloniai 
kviečiame organizacijas su 
vėliavomis ir visuomenę minė
jime dalyvauti.

x Sekantys asmenys suži
noję iš „Bridges” žurnalo apie 
vargstančius Lietuvoje naš
laičius pasiėmė juos globoti at
siųsdami po $150, tai: Alfred 
Baran iš Monroe CT, James J. 
O’Neil iš Phoenix AZ; Susan M. 
Barzda iš Cambridge, OH; 
Adolph Chaplic iš Ft. Myers, 
FL. Dėkojame jiems! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Visi produktai 
užsienietiški. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)
x Eleanor Clemons iš Reno 

NV, savo motinos Salomėjos 
Klimaitis atminimui pagerbti 
atsiuntė Lietuvos našlaičiams 
paremti $100. Salomėja Klimai- 
tienė gimė 1898 m. Barzduose, 
mirė 1983 m. Kalifornijoje. 
Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Dėkojame jos dukrai už tokį 
prasmingą savo motinos prisi
minimą. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

Grožvydas Lazauskas,
ALTo centro valdybos pirm., iš 
Baltųjų rūmų gavo kvietimą 
dalyvauti Clevelande ren
giamoje prekybos ir inves
tavimų konferencijoje, skirtoje 
Centrinės bei Rytų Europos 
kraštams. Į šią konferenciją sau
sio 13 d. atvyks ir prez. Bill 
Clinton, kuris pasakys kalbą. 
Konferencijoje dalyvauti 
pakviesti Albanijos, Bos- 
nijos-Herzegovinos, Bulgarijos, 
Kroatijos, Čekijos Respublikos, 
Estijos, Vengrijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, 
Slovakijos ir Slovėnijos atstovai.

JAV LB Švietimo taryba 
per savo antrąjį posėdį, kuris 
įvyko sausio 4 d. išskirstė 
paramą lituanistinėms mokyk
loms: Lietuvių fondo 30,000 dol. 
ir iš Švietimo tarybos (rudenį) 
paskelbto aukų vajaus 14,000 
dol.

Taip pat posėdyje nutarta, kad 
minint partizanų 50-metį dova
noti kiekvienai lituanistinei 
mokyklai tautinio auklėjimo 
skyriaus išleistas „Partizanai” 
knygeles, kad šių dienų jauni
mui būtų primintas tas kru
vinasis Lietuvos istorijos 
laikmetis.

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošia 
savo 35-tąjį metinį banketą, 
pavadintą „Prisiminimo banke
tu”, sekmadienį, vasario 5 d., 
4:30 vai. p.p. Martiniąue po
kylių salėje. Banketo metu bus 
pagerbtas muzikas profesorius 
dr. Leonardas Šimutis. Prašome 
vietas rezervuoti kaip galima 
greičiau, paskambinant Evelyn 
Oželienei tel. 312-254-7553 ar
ba Algirdui Braziui — 708-- 
361-5594.

GYVENIMO REALYBĖS 
PADIKTUOTAS 
SPRENDIMAS

Prieš 90 metų lietuvių pasta
tyta didinga Šv. Kryžiaus baž 
nyčia atliko svarbų vaidmenį 
Čikagos lietuvių religiniame, 
visuomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime. Metų tėkmėje, 
gyventojams keičiantis ir lietu
viams parapijiečiams mažėjant, 
ši parapija prieš maždaug 
tuziną metų Čikagos bažnytinės 
vadovybės buvo pavesta ispa
niškai kalbančių apylinkės 
gyventojų dvasiniams patarna
vimams. Likusių lietuvių 
parapijiečių ryžtingomis pastan
gomis buvo išsirūpintos vienos 
sekmadienių šv. Mišios lietuvių 
kalba, kurias daugiau negu 
dešimtmetį čia aukojo Čikagos 
lietuviai jėzuitai.

Laikui beatodairiškai re
tinant maldininkų ir kunigų 
gretas, Šv. Kryžiaus parapijos 
lietuvių parapijiečių komiteto ir 
tėvų jėzuitų pasitarimuose 
praėjusių metų pabaigoje buvo 
prieita bendros išvados, kad pri-

Didingoje Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, prieft 90 metų pastatytoje Čikagos lietuvių, pasku
tinės lietuvių kalba Sv. MiSios bus aukojamos sekmadieni, sausio 15 d., 9:30 vai. ryte.

Kūčių vakarienės metu „Seklyčioje” programą atlieka „Lietuvos Vaikų vilties” globojami vaikai 
ir jų mamytės. Iš kairės: A. Steponavičienė (ji paruošė programą), G. Miciulevičiūtė, B. Miciu- 
levičienė. A. Vitulskytė, V. Memkevičienė ir J. Milkevičius.

JAUNIMO CENTRE VAKARONĖ SU 
LIETUVOS JĖZUITAIS

Snaigėms leidžiantis iš aukš
tybių, o vėjui jas negailestingai 
blaškant, vakaronių mėgėjai 
rinkosi penktadienio vakare į 
Jaunimo centrą pasiklausyti 
pranešimų apie Lietuvos jėzui
tų veiklą Lietuvoje. Pranešimus 
pateikė kun. Jonas Boruta, SJ, 
dabartinis Lietuvos Jėzuitų pro- 
vinciolas ir kun. — Antanas 
Gražulis, SJ, ekonomistas.

Vakaronei vadovavo A. 
Likanderienė, pakviesdama 
kun. Juozą Vaišnį, SJ, einantį 
Čikagos jėzuitų vyresniojo 
pareigas, pristatyti svečius 
vakaronės dalyviams. Kun. J. 
Vaišnys, SJ, labai įdomiai ir su 
humoru nušvietė abiejų kunigų 
gyvenimą, mokslą, lankant po
grindžio seminariją, KGB

brendo laikas šv. Mišias lietu
vių kalba šioje parapijoje nu
traukti.

1994 m. gruodžio 11 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje įvyku
siame susirinkime lietuviai 
parapijiečiai, vispusiškai ap
svarstę esamą padėtį ir sutikę 
su neišvengiama realybe, nuta
rė šv. Mišias lietuvių kalba Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje baigti 1995 
m. sausio 15 d.

Per ilgametį Šv. Kryžiaus 
parapijos gyvavimą daugelis 
Čikagos lietuvių religiniais, 
visuomeniniais ir asmeniško 

fvenimo ryšiais yra susiję su 
Kryžiaus bažnyčia. Visi jie 

kviečiami šį sekmadienį, sausio 
15 d., dalyvauti 9:30 vai. ryto 
šioje bažnyčioje aukojamose 
paskutinėse lietuvių kalba šv. 
Mišiose. Visi dalyvaukime šioje 
šv. Mišių aukoje, prisimindami 
ir pagerbdami Šv. Kryžiaus pa
rapijos steigėjus ir amžinybėn 
išėjusius lietuvius parapijiečius.
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siautėjimo metu.
Po to į susirinkusius prabilo 

kun. Jonas Boruta, SJ. Jis pir
miausiai užtikrino vakaronės 
dalyviams, kad jie čia atvažia
vo neperduoti ar išdraskyti Jau
nimo centro bei jėzuitų vie
nuolyno. Atvykimo tikslas yra 
išsikalbėti su Čikagos visuome
ne, jos organizacijomis, sužino
ti pageidavimus ir gauti pata
rimų tolimesnei Jaunimo centro 
veiklai.

Kun. J. Boruta, SJ, pasa
kojo apie jėzuitų veiklą Lie
tuvoje. Ši veikla buvo pra
dėta 1569 m. Vilniuje. Per tą 
visą laikotarpį įvyko daug pasi
keitimų. Jų veikla buvo keletą 
kartų uždaryta, bet jie nepabū
go sunkumų ir dirbo slaptai.

Komunistų siautėjimo metu, 
kada įstojimas į kunigų semina
riją buvo labai varžomas, daug 
jaunų vyrų, pasiryžusių savo 
gyvenimą atiduoti Dievo garbei, 
stojo į pogrindžio kunigų 
seminariją. Tą patį padarė ir Jo
nas Boruta. Pogrindžio semina
rijoje mokslas buvo labai 
sunkus, varginantis, reika
laująs didelio pasišventimo ir 
nepalaužiamo troškimo būti 
kunigu.

Jis dėkojo užsienio lietuviams 
už „Lietuvos katalikų Bažny
čios Kronikos” leidimą ir pla
tinimą užsienio valstybių dar
buotojams, bibliotekoms, vysku
pams, universitetams ir dauge
liui kitų. Tik šios „Kronikos” 
dėka pasaulis sužinojo apie ko
munistų vykdomą terorą prieš 
katalikus ir laisvės siekiančius 
darbuotojus. Komunistai dėjo 
dideles pastangas surasti „Kro
nikos” leidėjus ir juos izoliuoti. 
Komunistams likvidavus du 
kunigus, prisidėjusius prie 
„Kronikos” leidimo, jaunas

kunigas Jonas Boruta apsiėmė 
būti jos leidėju. Jam ir kitiems 
„Kronikos” darbuotojams 
talkindavo vienuolės. Tik 
„Bažnyčios Kronikų” leidėjų 
savęs atsižadėjimas, nebijojimas 
aukoti net savo gyvybę, kad 
galėtų skelbti pasauliui apie ko
munistų žiaurumus, daromus 
Lietuvių tautai, jos jaunimui ir 
religinei bendruomenei, iš 
palies privertė valdžios organus 
būti nuosaikesniais. Bet tas dar 
nereiškė, kad teroras užsibaigė.

Jėzuitų vyriausybė, įver
tindama Jono Borutos darbą, 
pasiaukojimą, paskyrė jį būti 
Lietuvos Jėzuitų provincijos 
valdytoju. Jis painformavo 
vakaronės dalyvius apie 
rūpesčius, spaudžiančius Jėzui
tų draugiją, susijusius su ap
griuvusių pastatų atstatymu, 
naujų mokyklų steigimu , 
mokytojų šioms mokykloms 
ruošimu ir didžiulį kunigų 
trūkumą katekizacijai. Prie šių 
rūpesčių prisideda ir lėšų trūku
mas, stabdąs darbą.

Po provinciolo pranešimo į 
susirinkusius kreipėsi kun. An
tanas Gražulis, SJ. Jis yra kilęs 
iš šeimos su 15 vaikų, iš kurių 
trys tapo kunigais. Jam taip pat 
teko baigti pogrindžio semina
riją ir šiuo metu šalia kunigo 
pareigų, veikimo su jaunimu, 
dirba kaip ekonomistas Lietu
vos Jėzuitų draugijai. Jis taip 
pat užtikrino susirinkusius, kad 
atvyko ne uždaryti ar parduoti 
Jaunimo centro, bet ieškoti 
būdų šio centro ilgam išsilai
kymui. Jo didžiausias rūpestis 
— paruošti jaunąją lietuvių 
kartą krikščioniškam gyve
nimui. Todėl daug laiko skiria 
jaunimo organizacijoms: skau
tams, ateitininkams ir kitoms 
jaunimo grupėms. Lietuvos atei
tis yra tik augančio, moraliai ir 
katalikiškai išauklėto jaunimo 
rankose.

Kun. A. Gražulis taip pat 
dėkojo už teikiamą paramą jė
zuitams. Be užsienio tautiečių 
paramos ir pasaulio Jėzaus 
draugijos vienetų pagalbos ne
būtų įmanoma nugalėti lėšų, 
reikalingų užbrėžtiems dar
bams, trūkumo.

Abiem prelegentams baigus 
pranešimus, buvo prieita prie 
klausimų, kuriuos atsakyta 
nuoširdžiai ir norint suteikti 
kuo daugiau informacijos.

Vakaronės pravedėja A. Li
kanderienė visų susirinkusių 
vardu dėkojo kun. Juozui Vaiš- 
niui, SJ, jėzuitams, atvyku- 
siems iš Lietuvos, suteikusiems 
naujų minčių ateities veiklai. 
Taip pat dėkojo susirinkusiems 
į Šią vakaronę, kad nepabūgo 
šėlstančios žiemos ir gausiai 
susirinko.

Vakaronę ruošė Jaunimo 
centro moterų rėmėjų būrelis. 
Jos taip pat paruošė užkandžius. 
Kol bus darbščių moterų, admi
nistracijos pareigūnų, jėzuitų, o, 
svarbiausia lietuviškos vi
suomenės, Jaunimo centras dar 
ilgai gyvuos ir skleis lietuvišką 
Šviesą. ‘Ant. Paužuolis
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