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Maskva kelia naujus 
reikalavimus Lietuvai

Vilnius, sausio 25 d. (LA- 
AGEP) — Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj 
Kozyrev mano, kad „yra visos 
prielaidos prekyboje su Lietuva 
įvesti palankiausią režimą”, ta
čiau galutinis sprendimas dar 
nepriimtas. Sausio 23 ir 24 
dienomis jam lankantis Balta
rusijos sostinėje Minske su 
oficialiu vizitu ir ten parafavus 
draugystės su Baltarusija sutar
tį, jo pasisakymuose spaudos 
konferencijoje pasirodė, kad 
Maskvai nepakanaka LDDP jau 
padarytų nuolaidų, kad palan
kios prekybos režimas įsiga
liotų. Dabar Maskva jau reika
lauja oro koridoriaus, strate
ginių objektą, dvigubos pilie
tybės ir nedeportuoti 1992 m. 
sausio 13-osios įvykių vadovo V. 
Ivanovo, rašo „Lietuvos aidas”.

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras spaudos konferencijoje 
sakė, kad visi palankios preky
bos tvarkos įvedimo reikalai bus 
galutinai suderinti, kai netru
kus Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius Maskvoje susitiks su 
Rusijos premjeru Viktor Čerao- 
myrdin.

Premjeras Šleževičius spaudos 
konferencijoje Vilniuje sausio 
24 d. irgi sakė, kad derybos dėl 
karinio tranzito nėra baigtos, 
nes reikia „tikslinti oro skry
džių virš Lietuvos teritorijos 
tvarką”. Tai padaryti, pasak 
Šleževičiaus, įsipareigota ir Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos notoje Rusijai. Kaip ži
noma, Rusija reikalauja tokio 
pat nevaržomo oro tranzito, 
koks jai suteiktas sausumoje.

Neoficialiais duomenimis, 
Maskvoje iš Šleževičiaus taip 
pat bus pareikalauta, kad Ma
žeikių „Naftos” bei kai kurių 
kitų strateginių objektų kontro
liniai akcijų paketai būtų per
duoti rusijos valstybinėmis įmo

Prez. Brazauskas priėmė 
Rumunijos delegaciją

Vilnius, sausio 24 d. (Elta). 
Antradienį prezidentas Algir
das Brazauskas priėmė Rumu
nijos Nacionalinės Asamblėjos 
delegaciją, kuriai vadovauja 
Senato (Aukštesniųjų parla
mento rūmų) pirmininkas Oli- 
viu Gherman. Delegaciją trijų 
dienų vizitui pakvietė Lietuvos

Pasirašyta sutartis 
dėl nuteistų 
užsieniečių

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) —
Lietuva pasirašė konvenciją dėl 
nuteistų užsieniečių perdavimo, 
trečiadienį pranešė Europos Ta
rybos spaudos tarnyba.

Pranešime pažymima, kad šia 
konvencija siekiama paleng
vinti socialinę kalinių reabili
taciją, suteikiant galimybę už
sieniečiams, nuteistiems už 
įvykdytą nusikaltimą, atlikti 
bausmę savo šalyse. Tai parem
ta ir humaniškumo principais, 
kadangi kilę sunkumai dėl kal
bos barjero ar kontaktų su ar
timaisiais nebuvimo gali turėti 
lemiamą įtaką įkalintam asme
niui.

Prašymą dėl nuteistų užsie
niečių pervedimo atlikti bausmę 
jų valstybių kalėjimuose gali 
pateikti tiek paskyrusi nuo
sprendį valstybė, tiek valstybė, 
kurios pilietis yra nuteistasis.

nėms bei dvigubą pilietybę tu
rintiems „rusakalbiams”.

Kalbėdamas apie Lietuvos pa
skelbtąsias Rusijos karinio tran
zito sąlygas, kuriose atsižvelgta 
į visus iki šiol pareikštus Mask
vos pageidavimus ir kurias 
LDDP vadovai iki šiol slepia, 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Kozyrev pažymėjo, kad 
tokia tvarka suderinta „abiejų 
šalių pasitenkinimui”. Tačiau 
jis perspėjo, kad Lietuva susi
laikytų nuo ketinimų deportuoti 
Rusijos piliečius, V. Ivanovą ir 
kitus jedinstvininkus, kurie 
ruošė sausio 13-osios įvykius, 
bandant nuversti teisėtą Lie
tuvos valdžią. „Lietuvos 
ketinimai iš savo teritorijos 
išsiųsti kelis Rusijos piliečius 
mūsų šalių santykiuose sukuria 
nereikalingą įtampą”, sakė A. 
Kozyrev. Jo teigimu, Rusija sie
kia „civilizuotų geros kaimy
nystės santykių” su Lietuva, ir 
išreiškė viltį, kad ketinimas 
deportuoti Ivanovą, kuris „su
kėlė kritikos bangą”, bus sure
guliuotas.

Tačiau vienas Kozyrevo dele
gacijos narių BNS koresponden
tui pasakojo apie galimą žymų 
Rusijos santykių su Lietuva 
pablogėjimą, jei Lietuva depor
tuotų Rusijos piliečius.

Rusijos Dūmos NVS reikalų ir 
ryšių su tautiečiais komiteto 
pirmininkas Konstantin Zatu- 
lirt pareiškė, kad jei Rusijos pi
liečiai bus deportuoti, tai 
„žymiai pablogins” Lietuvos ir 
Rut ijos santykius, visų pirma, 
ekonomikos srityje. Paprašytas 
šiuos žodžius paaiškinti, K. Za- 
tulin pasakė, kad pirmiausia 
kalbama apie palankios 
prekybos tvarkos įsigaliojimą. 
Pasak Dūmos komiteto pirmi
ninko, „ratifikuojant susitarimą i 
su Lietuva, deportavimo faktas

į turėtų įtakos daugelio deputatų 
I nuomonei”. i

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas.

Oliviu Gherman papasakojo 
apie Rumunijoje vykdomas eko
nomikos reformas, pažymėda
mas, kad susiduriama su tokiais 
pat sunkumais, kaip ir Lietuvo
je. Perėjimas į rinkos ekono
miką, sakė jis, sunkus dar ir dėl 
to, kad nepavyko sukurti ati
tinkamos įstatymų bazės. Įsta
tymų leidyboje, Gherman nuo
mone, Rumunijos ir Lietuvos 
parlamentai galėtų keistis pa
tirtimi. Šie klausimai vizito 
metu bus aptarti su Seimo ko
mitetais ir frakcijomis.

Prez. Algirdas Brazauskas pa
tvirtino, kad Lietuva pasiren
gusi plėsti bendradarbiavimą su 
Rumunija įvairiose politinio, 
ekonominio bei socialinio gy
venimo srityse. Tam nemažas 
galimybes suteikia pernai Vil
niuje jo ir Rumunijos preziden
to Ion Iliescu pasirašyta Lie
tuvos ir Rumunijos draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartis.

Rumunijos parlamentinės de
legacijos nariai taip pat susitiko 
su ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičium, Seimo užsienio 
reikalų komiteto nariais, lan
kėsi Vilniaus universitete.

Trečiadienį delegacija susitiks 
su užsienio reikalų ministru 
Povilu Gyliu, kai kurių Seimo 
komitetų ir frakcijų nariais.

Prancūzijoje, Vokietijoje ir Olandijoje upės pakilo i rekordini lygį, sukeldamos potvynius, kuriuose 
jau žuvo bent aštuoni žmonės. Venio mieste, Olandijoje, vaikinas bando dviračiu važiuoti pat- 
vinusiomis gatvėmis. Paryžiuje Seine upė pakilusi 13 pėdų virš normalaus lygio, daug žmonių 
negali išeiti iš savo namų, jiems laiveliais vežamas maistas ir gėrimui vanduo.

Seime svarstė skirtumą tarp 
valdymo ir tarnavimo

Vilnius, sausio 25 d. (LA- 
AGEP) — Plenariniame Seimo 
posėdyje sausio 24 d. dešinysis 
posėdžių salės parteris padidėjo 
nauju Seimo nariu. Iš kairės į i 
dešinę buvo persodintas Kęstu
tis Gaška, kurį neseniai iš savo 
gretų pašalino LDDP. Kolegos 
Vytauto Petkevičiaus „progra
mos grupės” narį pasveikino, 
netgi siūlė prisijungti prie Cent
ro partijos, kad tos partijos 
nariai Romualdas Ozolas ir Egi
dijus Bičkauskas su juo jau 
galėtų sudaryti frakciją.

Kaip rašo Gintaras Mikšiū- 
nas „Lietuvos aide”, posėdis 
prasidėjo nuo įprastinių 
diskusijų dėl darbotvarkės. 
Nors buvo siūlyta atidėti 
valstybės valdininkų įstatymą, 
LDDP narys Albinas Lozuraitis 
ėmėsi jį pristatyti pirmu dar
botvarkės klausimu. Iš karto 
prasidėjo nesutarimai dėl šio 
įstatymo pavadinimo. Anksčiau 
šis projektas vadinosi kitaip — 
Valstybės tarnautojų įstatymas.

Jokiai frakcijai nepriklau- 
siančiam Seimo nariui Anta
nui Baskui ausį rėžė žodis 
„valdininkas”. Jis siūlė šio žo
džio nevartoti, nes žodis „val
dininkas” yra kompromituojan
tis. Žmogus juk neateina val
dyti, o tarnauti žmonėms, todėl 
tiktų vadinti „tarnautojas”.

Seimo posėdyje sausio 24 d. 
buvo paprašytas kalbėti Lie
tuvoje viešinčios Rumunijos 
Senato delegacįjos vadovas, šios 
valstybės Senato pirmininkas 
Oliviu Gherman. Svečias pami
nėjo, kad sausio 23 d. sukako 
lygiai 136 metai, kai dvi Rumu
nijos valstybės susijungė į 
vieną. Rumunų tautai tai didelė 
šventė.

Savo kalboje jis daugiau 
dėmesio skyrė NATO plėtimuisi 
į Rytus. Rumunija pirmoji pasi
rašė „Partnerystės taikos labui” 
programos sutartį su Šiaurės 
Atlanto karine sąjunga NATO. 
Partnerystė, pasak Rumunijos 
Senato pirmininko, yra tarpinis 
žingsnis, siekiant tikrosios 
narystės. Europoje neturėtų 
likti pilkos zonos, kurias NVS 
šalys norėtų laikyti savo įta
koje.

Sąvoka „valdininkas” tinka 
kitoms santvarkoms ir kitoms 
valstybėms, bet ne Lietuvai. 
„Kaip galima sakyti 'valdo 
tėvynę’ ? Juk yra žodžiai: 'tar
nauja tėvynei’ ”, argumentavo 
A. Baskas.

LDDP nariams patiko „valdi
ninkas”, o LDDP narys Julius 
Veselka siūlė šią sąvoką išplėsti 
ir vadinti įstatymą „valdininkų 
ir pareigūnų įstatymu”, nes 
vieni valdo, o kiti gali ir ne
valdyti, tik atlikti technines 
užduotis.

Konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius siūlė 
paskaityti Konstitucijos 5 
straipsnį — ten parašyta, jog 
„valdžios įstaigos tarnauja 
žmonėms”. Valdžios įstaigos ne 
valdo, bet tarnauja valstybei ir 
jos žmonėms. Centro frakcijai 
priklausantis Seimo narys Ro
mualdas Ozolas, kaip filologas, 
taip pat reikalavo atsisakyti 
ausį rėžiančio „valdininko”.

Albinas Lozuraitis pasakė, 
kad gydytojai ir mokytojai taip 
pat yra tarnautojai, tačiau jie 
nevaldo ir neatlieka valstybinių 
funkcijų. Įstatymas jų veiklos 
nereglamentuoja, nors jie ir tar
nauja.

Po ilgokai užtrukusių disku
sijų dėl pavadinimo, įstatymo 
priėmimas atidėtas.

„Vilties” valstybinė 
spaustuvė

nuostolinga
Vilnius, sausio 18 d. (LR- 

AGEP) -* Valstybinė „Vilties” 
spaustuvė prieš porą metų paė
mė 12 milijonų dolerių paskolą, 
kurią garantavo vyriausybė. 
Spaustuvė įsigijo moderniausią 
spaustuvės įrangą.

Kontrolės metu nustatyta, 
kad spaustuvė negali grąžinti 
paskolos. Įrengimai dirba 
nenašiai, nes spaustuvė turi 
labai mažai užsakymų. Nevals
tybinė spauda piktinasi, kad vėl 
mokesčių mokėtojų pinigai pa
leisti vėjais. Spėjama, kad 
moderni spaustuvė bus privesta 
prie bankroto, o paskui pusvel
čiui privatizuota.

Pasirašytos dvi 
sutartys su Pasaulio 

Banku
Vilnius, sausio 30 d. (Elta) — 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
delegacija lankėsi Pasaulio 
Banke, Vašingtone, kur derėjosi 
dėl naujo Pasaulio Banko siū
lomo įmonių ir finansinio sek
toriaus pagalbos projekto. Lie
tuvos delegaciją sudarė Lietu
vos Banko valdybos pirminin
kas Kazys Ratkevičus, finansų 
ministras Eduardas Vilkelis, 
Pramonės ir prekybos ministeri
jos sekretorius Anicetas Ignotas 
bei kiti valstybės pareigūnai.

Derybos buvo sėkmingos. Su 
Pasaulio Banku pasirašytos dvi 
sutartys — dėl Klaipėdos aplin
kosaugos ir Lietuvos energe
tikos ūkio atstatymo projektų. 
Šias sutartis turės ratifikuoti 
Seimas. Įmonių ir finansinio 
sektoriaus paramos projektui 
reikia 25 milijonų dolerių.

„Dėl šio kredito Pasaulio 
Bankas kelia gana griežtus 
reikalavimus”, sakė sugrįžęs iš 
Vašingtono finansų ministras 
Eduardas Vilkelis. „Kartu tai 
bus ir pamoka mūsų bankams, 
kaip reikia teikti paskolas bei 
atlikti projektų ekspertizę. Be 
to, paskolų pageidaujančioms 
įmonėms bus patariama, kaip 
pertvarkyti veiklą ir parengti 
verslo planą”. Finansų minist
ras tikisi, kad naujai Pasaulio 
Banko paskolai Seimas neprieš
taraus ir greitu laiku suteiks 
įgaliojimą dėl jos pasirašyti su
tartį.

Lietuva ir Rusija 
pasirašė matavimų 

sutartį
Vilnius, sausio 24 d. (Elta) — 

Lietuvos Standartizacijos Tar
nyba ir Rusijos Federacijos 
Standartizacijos, Metrologijos ir 
Sertifikacijos komitetas pasi
rašė susitarimą pagal kurį abi 
pusės pripažins viena kitos ma
tavimo priemonių bandymų, pa
tikrinimo ir kalibravimo rezul
tatus.

Kaip pranešė Lietuvos Stan
dartizacijos Tarnybos direk
toriaus pavaduotojas Stasys 
Brencius, dokumentas padės 
laiduoti abiejose šalyse 
matavimų vienovę, paspartinti 
prekių mainus, didinti impor
tuojamų matavimo priemonių 
naudojimo veiksmingumą.

Baltijos parlamentarų 
kreipimasis dėl 

Čečėnijos
Vilnius, sausio 30 d. (Elta) — 

Trijų Baltijos valstybių parla 
mentų grupės išplatino kreipi
mąsi į pasaulio šalių parlamen
tus bei vyriausybės dėl čečėnų 
tautos teisės į apsisprendimą ir 
nepriklausomybę. Šiame doku
mente nurodoma, jog, nepasira 
šiuši Rusijos Federacijos su
darymo sutarties ir kitų doku
mentų, nedalyvaudama referen
dume dėl Rusijos Konstitucijos, 
Federalinio susirinkimo ir Vals
tybės Dūmos bei prezidento 
rinkimuose, Čečėnija neturi 
jokių teisinių įsipareigojimų 
Rusijai.

Šis kreipimasis buvo priimtas 
sausio 28 d. Rygoje įvykusiame 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tarpparlamentinių ryšių grupių 
pasitarime su Čečėnijos parla
mentu.

Susitikime, kuriame aptarta 
padėtis Čečėnijoje, galima 
politinė ir humanitarinė pa
galba čečėnų tautai, taip pat 
dalyvavo parlamentų frakcijų 
atstovai. Susitikimo dalyviai 
sudarė bendrą Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos tarpparlamentinių 
ryšių grupių su Čečėnijos par
lamentu koordinacinę tarybą. 
Jos pirmininku paskirtas Lietu
vos Seimo narys Algirdas End
riukaitis.

Lietuvos Seimo grupė Lietu
vos ir Čečėnijos tarpparla
mentiniams ryšiams kreipėsi į

Brazauskas kviečia paminėti 
nacių nugalėjimo jubiliejų

Vilnius, sausio 30 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pakvietė šalies po
litines ir visuomenines orga
nizacijas, kultūros švietimo 
įstaigas, visą visuomenę pažy
mėti antihitlerinės koalicijos 
pergalės 50-ąsias metines. Kal
bėdamas apie Vakarų sąjungi
ninkų kartu su sovietais per
galę, jis sakė, kad šios koalicijos 
pergalė daug aukų pareikalavu
siame kare buvo didelės reikš
mės politinis įvykis.

Įprastiniame pirmadienio po
kalbyje per Lietuvos Radiją 
Algirdas Brazauskas apgailes
tavo, jog kai kurios politinės 

jėgos nori visiškai išbraukti šį

Pasirašytas Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių 

susitarimas
Vilnius, sausio 30 d. (Elta) — 

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijoje pasirašy
tas Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybinis susitarimas dėl bendra
darbiavimo ir tarpusavio pagal
bos muitinės veiklos srityje. 
Dokumentus pasirašė Lenkijos 
Vyriausiosios muitinės valdy
bos pirmininkas Ireniusz Se 
kula ir Lietuvos Muitinės de
partamento direktorius Vitali
jus Geržonas.

Po sutarties pasirašymo Lie
tuvos muitinės departamento 
direktorius V. Geržonas pa
žymėjo, kad ši sutartis — 
dar vienas ryškus nuolat stip
rėjančio abiejų kaimyninių vals
tybių bendradarbiavimo įvairio
se srityse pavyzdys. Sutartyje 
numatyta nuolat keistis infor- 
macija apie nusikaltimus, eks
pertais, dalyvauti kitos šalies 
teismuose.

Danijos ministrą pirmininką ir 
užsienio reikalų ministrą, 
prašydama „apginti Europos 
garbę ir sąžinę, užtarti ir padėti 
mažai tautai išlaikyti savo vals
tybę bei jos nepriklausomybę”.

„Kadangi Rusija akivaizdžiai 
nepaiso Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos šalių pasirašyto Elgesio ko
dekso ir kitų dokumentų, kitos 
šalys nuolaidžiauja Rusijai bei 
jos atžvilgiu laikosi baimės ir 
neatsakomybės standart ų, susi
darė sąlygos vykdyti čečėnų 
tautos genocidą, teisinti Rusijos 
elgesį „vidaus reikalu”, separa
tizmu”, „banditų formuotėmis”.

Rusijai sudalytos sąlygos kur
ti marionetinę valdžią Čečėni
joje, kai joje yra ne mažiau kaip 
60,000 kariuomenės, kuriai pa
vesta komunistinės „demokrati
jos” principu organizuoti rinki
mus ir kuriuos marionetiniai 
pareigūnai įformins kaip Čečė
nijos „įsijungimą” į Rusijos 
Federaciją, pateisindami visus 
žvėriškumus bei nusikaltimus”, 
sakoma kreipimesi.

„Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
parlamentuose yra deputatų 
grupės ryšiams su Čečėnijos 
parlamentu ir šių šalių parla
mentarams Čečėnijoje ne kartą 
teko būti. Mes galime paliudyti 
čečėnų tautos valią būti nepri
klausomais”, pabrėžiama krei
pimesi.

puslapį iš tautos istorijos. Pasak 
jo, tai būtų nepagarba tūkstan
čiams lietuvių, kurie žuvo ko
vose prieš fašistus, ir tiems, 
kurie kentėjo koncentracijos 
stovyklose, buvo išvežti pri
verčiamiesiems darbams.

Algirdas Brazauskas sakė, jog 
gauti pakvietimai gegužės mė
nesį atvykti į Londoną, Paryžių, 
Maskvą, kur valstybių ir vyriau
sybių lygiu bus minimos perga
lės metinės. Jis tikisi, kad 
Lietuvos delegacijos dalyvaus 
tuose renginiuose. Tačiau žu
vusiųjų atminimą privalome pa
gerbti ir savojoje šalyje, sakė 
prezidentas.

V. Geržonas priminė, kad pa
našias sutartis Lietuva jau yra 
pasirašiusi su Suomija ir Švedi
ja. Tikimasi, kad dar šiemet jos 
bus pasirašytos ir su kitomis 
kaimyninėmis šalimis.

Direktorius informavo, kad 
toliau vyksta muitinės postų 
statyba, pagrindinis dėmesys 
skiriamas Kybartų ir Kalvari
jos postuose. Pastarąjį postą 
visiškai numatoma atidaryti 
maždaug vasaros viduryje. 
Daug dirbama ir kuriant bei 
diegiant Lietuvos muitinių 
kompiuterinę sistemą.

KALENDORIUS

Sausio 31 d.: Jonas, Marcele 
Liudvika, Liuda, Jaunė.

Vasario 1 d.: Pionijus, Ig 
nacas, Brigita, Gytis, Eidvilė
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SŪRŪS VALGIAI NEGERI!
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Remiantis daugelio studijų 
statistiniais duomenimis, ap
skaičiuota, kad jeigu žmonės 
valgio metu nevartotų papildo
mai druskos, tai žmonių, varto
jančių kraujo spaudimą maži
nančius vaistus, sumažėtų 25% 
ir mirimų nuo širdies korona
rinių indų sutrikimų sumažėtų 
apie 15%. Jeigu daug druskos 
turintieji maisto produktai būtų 
eleminuoti, tai nedaugiau kaip 
vienam procentui gyventojų 
reikėtų imti vaistus kraujo 
spaudimui mažinti (dabar 11% 
žmonių juos vartoja), ir mirimų 
nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse sumažėtų 39%, o nuo šir
dies atakų — 30%.

Druska didina kraujo spau
dimą net ir tiems žmonėms, 
kurių spaudimas yra normalus, 
didina riziką gauti mirtiną 
kraujo išsiliejimą smegenyse, 
didina širdies atakos pavojų ir 
kenkia inkstams. Žmogaus or
ganizmui reikia tik 200 mili
gramų druskos dienoje, tuo tar
pu dauguma Amerikos gyven
tojų vartoja apie 3,000 iki 
4,000 miligramų. Sveiki inks
tai tokį didelį kiekį druskos 
iš organizmo gali pašalinti, bet 
apie 50% tų, kurie turi padi
dintą kraujo spaudimą, to 
atlikti negali. O tie, kurie yra 
druskai jautrūs, gali gauti įvai
rias komplikacijas, nes pakilęs 
spaudimas negatyviai veikia 
svarbius kūno organus. Dau
gumai žmonių spaudimas ne
kinta, priimant kasdieną drus
kos iki 2,400 miligramų. Žmo
nės, kurie yra druskai jautrūs 
ir turi padidintą kraujo spau
dimą, negali imti druskos dau
giau, kaip 2,000 miligramų (apy
tikriai nepilną arbatinį šaukš
telį). Jeigu, imant tokį druskos 
kiekį, jų spaudimas be vaistų 
nemažėja, tai druskos kiekį 
reikia mažinti iki 500 mili
gramų dienoje. Nevartojant 
papildomai druskos valgio metu 
ir valgant tik tuos valgius, 
kurie turi mažai druskos, žmo
gaus organizme druskos kiekis 
būna normos ribose. Valgomoji 
druska (natrio ir kalio junginys) 
reguliuoja vandens kiekį ir
kraujo spaudimą induose. Be to, 
natris kartu su kaliu reguliuo
ja raumenų susitraukimą, 
nervų impulsų praleidimą ir 
palaiko normalų rūgščių bei 
šarmų kiekį kraujuje. Didžiau
sias per didelio druskos kiekio 
pavojus organizmui — tai padi
dintas kraujo spaudimas. Dėl 
nesuprantamų priežasčių inks
tai tų žmonių, kurie yra jautrūs 
druskai, nepajėgia efektingai 
pašalinti natrio (sodium) iš or
ganizmo, ypač senesnių indi
vidų, todėl natris, pasilikęs 
kraujuje pritraukia daugiau 
skysčių iš aplinkinių audinių. 
Tokiu atveju arterijų ir apskri
tai visų indų tūris padidėja. 
Jeigu kraujo indai dėl senesnio 
amžiaus arba dėl cholesterolio 
telkinių negali išsiplėsti, tai 
spaudimas arterijose padidėja ir

Vilnietė Loreta Raulinaitytė, studijuojanti tarptautinę teisę JAV, padeda dr. 
J. Ringui paruošti naujausią Lithuanian Mercy Lift siuntą.

širdies darbas pasunkėja. Tokiai 
būklei ilgiau besitęsiant, širdis 
nusilpsta, susidaro plaučių 
edema arba kraujavimas 
smegenyse.

Per didelis kiekis natrio or
ganizme gali sukelti ir kitas 
problemas, pvz.. osteoporozę, 
skrandžio vėžį ir inkstų ligas. 
Studijos rodo, kad per didelis 
valgyje natrio kiekis padidina 
kalcio išskyrimą iš organizmo. 
Kalcis būna išskiriamas su 
šlapimu per inkstus. Nepaisant, 
kad kalcio su šlapimu yra išski
riama nedaug, apie 1% visos 
kaulų masės metų laikotarpyje, 
bet per eilę metų susidaro 
pakankamas kiekis osteoporozei 
išsivystyti.

Natris erzina skrandį ypač tų, 
kurie turi skrandžio žaizdas ar
ba linkę jas turėti. Tyrimai 
rodo, kad asmenys, kurie turėjo 
skrandžio vėžį, vartojo apie 
3,000 miligramų dienoje dau
giau druskos negu sveiki. Šio 
šimtmečio antroje pusėje skran
džio vėžiu susirgimų ryškiai 
sumažėjo. Prie jų sumažėjimo 
galbūt prisidėjo ir tai, kad Mais
to ir vaistų administracija 
(FDA) sumažino natrio kiekį 
valgio produktuose. Inkstai yra 
ypač jautrūs padidintam krau
jo spaudimui. Padidinto spau
dimo įtakoje inkstų kraujo 
indai-arterijos degeneruoja ir 
inkstų veikimas sutrinka. Susi
daro nefritas. Nors druskos 
sumažinimas ir negarantuoja, 
kad kiekvienas asmuo, suma
žinęs druską valgyje, bus apsau
gotas nuo minėtų ligų, bet tie, 
kurie yra jautrūs druskai, gali 
būti apsaugoti nuo mirtinų 
pasekmių.

Brazilijos indėnai vartoja 
mažai druskos. Jų kraujo spau
dimas yra žemas, maždaug 103 
(65 mm Hg.). Jie beveik neser
ga širdies koronarinėm ligom.

Jeigu žmonės valgio metu ne
vartotų papildomai druskos, tai 
tiems, kurie turi padidintą 
kraujo spaudimą, sistolinis 
spaudimas sumažėtų apie 15 
mm, o diastolinis — apie 5 mm. 
Švieži maisto produktai yra 
sveikiausi valgiai, bet tie, kurie 
yra komerciškai paruošti, kai 
kurie turi gan daug druskos, 
todėl perkant, reikia pirkti tik 
tuos, kurie yra pažymėti kaip 
,,low sodium, very low 
sodium” arba „sodium free”. 
Druskos pakaitalų vartoti nepa
tartina, nes jų daugumas turi 
mažus kiekius natrio. Žmonės, 
kurie tokius pakaitalus vartoja, 
juos vartoja didesniais kiekiais. 
Kai kurie pakaitalai turi kalio 
chloridą (Potassium chloride), 
kuris gali būti kenksmingas 
tiems, kurių inkstai nėra sveiki, 
arba tiems, kurie ima kai 
kuriuos širdies nepakan
kamumui gydyti vaistus, arba 
vaistus šlapimo varymui. Todėl 
yra patartina pratintis prie 
mažai druskos turinčių valgių ir 
nevartoti druskos pakaitalų.

Prie Kauno pilies popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo proga susitiko 
trys lietuviai dvasininkai, nors kiekvienas jų yra gimęs už Lietuvos ribų. 
Iš kairės: arkiv. Jonas Bulaitis, šv. Tėvo atstovas Korėjoje ir Manžūrijoje, 
arki vysk. Paulius Marcinkus, buvęs Vatikano valstybės sekretorius ir 
marijonų vienuolijos provinciolas kun. Donaldas Petraitis, MIC.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

CELIBATAS - TAI 
DIEVO DOVANA

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
žodžiais, kunigų ir vienuolių 
gyvenime skaistybės įžadas yra 
aiškiausias malonės ženklas, 
nes jis „išaukština meilę, 
iškeldamas ją už natūralių žmo
gaus potraukių”. Per 1994 m. 
lapkričio 16 d. visuotinę au
dienciją popiežius sakė, jog 
Bažnyčia, akcentuodama celiba
to ir skaistybės reikšmę, nesu
menkinta santuokinės meilės, 
bet laiko juos ypatingomis malo
nėmis, įgalinančiomis žmones 
visiškai pasišvęsti Dievui ir Die
vo karalystės kūrimui. Ne (Visi 
yra pašaukti laikytis celibato, 
todėl nenuostabu, kad daugelis 
žmonių, nesuvokiančių Dievui 
pašvęstojo celibato reikšmės, juo 
nesižavi ir labai dažnai nepajė
gia jo įvertinti, tęsė jis. 
Popiežiaus teigimu, celibatas 
yra vienas iš daugybės kelių 
sekti Viešpačiui ir tarnauti 
Bažnyčiai.

Būdamas Dievo dovana, celi
batas kelia sąlygą, kad žmogus 
tam įsipareigotų apgalvotai, 
„kad tai būtų jo laisvos valios 
veiksmas”. „Tai nėra papras
čiausias susilaikymas nuo san
tuokos ar nemotyvuotas ir 
beveik pasyvus skaistybės įžado 
uždėtų pareigų vykdymas”, 
sakė Jonas Paulius II. „Spren
dimą atsisakyti santuokos turi 
lydėti tvirta vidinė nuostata 
visiškai pasišvęsti Dievo 
Karalystei, visiškai atsiduoti 
Dievui ir įsipareigoti tarnauti 
Dievo tautai”.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 11)

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VATIKANE

Kaip ir kasmet, Šv. Petro 
aikštėje Kalėdų proga buvo pa
puošta didžiulė eglė. Kalėdinės 
eglės puošimo tradicija priešais 
Vatikano baziliką prigijo popie
žiaus Jono Pauliaus II pontifi
kato metais. Šiais metais 27 
metrų aukščio ir net 7 tonas sve- 
tianti eglė buvo atgabenta iš 
Slovakijos.

Šios šalies vyriausybė pano
rėjo padovanoti kalėdinę eglę 
Šventąjam Tėvui gilios padėkos 
ženklan už jo įnašą į Rytų 
Europos kraštų išsivadavimą iš 
totalitarinių komunistinių re
žimų.

Popiežius Jonas Paulius II 
gruodžio 17-ąją audiencijos 
metu susitiko su 6,000 slovakų, 
kuriems vadovavo pats Slova
kijos prezidentas. Audiencijos 
metu slovakai maldininkai įtei
kė popiežiui slavų kraštų sim
bolį — liepaitę, kuri bus paso
dinta Vatikano soduose.

(„Apžvalga”, Nr. 51-52)

IŠSPRĘSTAS TEOLOGINIS
„NESUSIPRATIMAS”

i t

Pasirašydami bendrąją Kris- 
tologinę deklaraciją, popiežius 
Jonas Paulius II ir Asirijos Baž
nyčios galva patriarchas Dink- 
ha IV 1994 m. lapkričio 11 d. 
formaliai užbaigė tai, ką jie api
būdino kaip nesusipratimą dėl 
Kristaus tapatybės. „Mūsų 
Viešpats u Jėzus Kristus yra 
tikras Dievas ir tikras žmogus, 
tobulas savo dieviškumu ir 
tobulas savo žmogiškumu”, tei
giama deklaracijoje, kuri buvo 
iškilmingai pasirašyta Va
tikane. - i i

Asirijos Bažnyčia, kurios šak
nys siekia apaštalų Tomo ir 
Bartolomiejaus misijų darbą da- 
bartinio Irako teritorijoje, atsi
skyrė nuo visuotinės Bažnyčios 
po 431 m. įvykusio Efezo susi
rinkimo, kuriame buvo polemi
zuojamai; dėl nestoriąnižmo, 
doktrinos, pavadintos jos šali
ninko Konstantinopolio pat- 
riacho Nestoro vardu. Susirin
kimas pasmerkė nestorianizmą, 
norėjusį atskirti įsikūnijusio 
Kristaus dieviškąją ir žmo
giškąją prigimtis.

Pasirašytoji deklaracija skel
bia, kad, Kristaus dieviškoji 
prigimtis nuo pradėjimo mo
mento buvo „neatskiriamai 
susieta” su žmogiškąja prigim
timi. Dėl praeities ginčų, kurie 
baigdavosi individų ir Kristaus 
tapatybę apibrėžiančių formu
luočių pasmerkimu, dokumente 
teigiama, kad „Viešpaties 
dvasia šiandien leidžia geriau 
suprasti, jog tuometinis atsisky
rimas didele dalimi įvyko dėl 
nesusipratimų”. „Kad ir kokie 
bebūtų buvę mūsų kristologinio 
pobūdžio nesusipratimai, šian
dien mes jaučiamės vieningi, 
išpažindami tą patį tikėjimą 
žmogumi tapusiu Dievo Sū
numi, kad per Jo malonę tap
tume Dievo vaikais”, toliau 
rašoma Kristologinėje deklara
cijoje.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 11)

ATIDARYTA 
NAUJA SKAITYKLA

1994 m. lapkričio 18 d. Kauno 
vyskupas augziliaras Sigitas 
Tamkevičius pašventino Sociali
nės rūpybos profesinių studijų 
centro prie Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto skaityklą. 
Šventinimo iškilmėse dalyvavo 
universiteto rektorius prof. Bro
nius Vaškelis, centro vadovas 
prof. Robert Constable iš Illinois 
Šv. Ignacijaus Lojolos universi
teto, Lietuvos Caritas federaci
jos generalinė direktorė Albina 
Pajarskaitė, kiti universiteto ir 
Caritas organizacijos darbuo
tojai.

11)

Šventindamas skaityklą, vys- r 
kūpąs S. Tamkevičius ragino 
„nulenkti galvas tiems, už tūks- Į 
tančių kilometrų gyvenantiems, 
kurie mums neabejingi, kurie 
krikščioniškai ištiesia pagalbos 
ranką”. „Turime būti dėkingi 
visiems, kurie prisidėjo prie jo 
(centro) sėkmingo gyvavimo, bet 
— ypač Amerikos katalikų Vys- 1 
kupų konferencijai”, sakė jis. 
Vyskupas taip pat pažymėjo, jog 
„malonu, kad universitetas ben
drauja su Bažnyčia ne tik per 
Teologijos fakultetą, bet ir per 
šį centrą”. Atidarant naująją 
skaityklą, žodį tarė prof. R. Con
stable ir prof. B. Vaškelis.

Idėjai steigti Socialinės rūpy
bos profesinių studijų ęentro 
skaityklą pritarė Vytauto Di
džiojo universitetas, kuris 
suteikė patalpas ir įrengė jas 
kaip skaityklą. Per Marcos ir 
Sarita Leidermannus centras 
užmezgė ryšius su Olandijos 
katalikų pagalbos fondais 
„Stichting Het R. C. Maagden- 
huis” ir „Prins Bemard”, kurie 
skyrė finansinių lėšų skaityklai 
kompiuterizuoti. Skaityklos fon
dus šiuo metu sudaro apie 600 
tomų knygų bei įvairių socia
linio darbo problemas nagri
nėjančių žurnalų, iš kurių 
daugelis centrą pasiekė prof. Ro
bert Constable pastangomis.

Absoliuti dauguma leidinių 
yra anglų kalba. Skaitykla pir
miausia skirta studentams, 
tačiau sukaupta informacija 
galės pasinaudoti ir asmenys, 
besigilinantys į socialinio darbo 
problematiką. Socialinės rūpy
bos profesinių studijų centras 
prieš trejus metus buvo pra
dėtas kurti Vytauto Didžiojo ir 
Lietuvos Caritas fedei acijos pa
stangomis. Iki šiol šį projektą di
džiausia dalimi finansavo 
Jungtinių Valstijų Vyskupų 
konferencija. Centre šiuo metu 
studijuoja 30 studentų. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, !

N’
PASKIRTI NAUJI 

KARDINOLAI

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė 30 naujų kardinolų. 
Kardinolų kolegiją, kurios pa
grindinis uždavinys yra popie
žiaus išrinkimas, nuo šiol 
sudarys 167 nariai. Iš jų 120 
kardinolų bus jaunesni negu 80 
metų ir turės teisę rinkti 
popiežių. Kardinolai, turintys 
daugiau nei 80 metų, tokios 
teisės neturi. Iš asmenų, 
kuriems dabar buvo suteiktas 
kardinolo titulas, devyni yra jau 
peržengę 80 metų ribą. Kitiems 
dviems kolegijos nariams, kar
dinolui valstybės sekretoriui 
Agostino ir Casaroli ir Romos 
kurijos kardinolui Giuseppe 
Carpio, 80 metų jau sukako 
1994 m. lapkričio 26 d., kai susi
rinko kardinolų konsistorija.

Trys iš dabar paskirtų kardi
nolų nėra vyskupai. Tai buvęs 
dogmatikos profesorius vokietis 
Alois Grillmeier, SJ, (84), 
prancūzų teologas Yves Congar 
(90) ir albanų kunigas Mikei 
Koliqi. Naujai paskirti kar
dinolai kilę iš 24 šalių. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”,

Nr. 11)

TRUMPAI
• Alytaus Šv. Liudviko baž

nyčioje kiekvieną pirmąjį mėne
sio penktadienį vyksta jaunimo 
susikaupimo valandos: skaito
mas šv. Raštas, mąstoma tylo
je, klausoma muzikos. Su vai
kais pradeda ateiti ir kai kurie 
tėvai. „Dieve, laimink tuos, 
kurie ieško artumo su Tavimi”.

• Kaišiadoryse ir Elektrė
nuose viešėjo viešnia iš JAV — 
vienuolė domininkonė sesuo 
Amelįja. Ji susitiko su tikybos 
mokytojais, lankėsi mokyklose, 
dalyvavo tikybos pamokose Ka
techetiniame centre, vedė se
minarą tikybos mokytojams ir 
dvasininkams.

• Birštone 1994 m. lapkri
čio 11-13 d. vyko Kaišiadorių 
vyskupuos katalikų mokytojų 
simpoziumas.

Gruodžio 17 d. Kristaus Ka
raliaus katedros kriptoje įvyko 
Advento laikotarpiui skirtas 
chorinės muzikos ir poezijos 
vakaras. Giedojo Šiaulių peda
goginio instituto muzikos ka
tedros merginų choras „Lit- 
tera”, poeziją skaitė Šiaulių 
dramos teatro aktorė O. Dau
tartaitė.

• „Kaišiadorių vyskupija” 
1994 m. gruodžio mėn. biule-
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tenyje rašo, kad vyskupija 
susirūpinusi Lietuvos jaunimo 
reikalais ir jų dvasiniu gyve
nimu. Kiekvieną mėnesį vysku
pijos katalikiškas jaunimas 
susitinka kurioje nors parapijo
je. Šiais mokslo metais tokie 
susitikimai įvyko Kaišiadoryse, 
Žiežmariuose, Jiezne. Jų metu 
jaunuoliai klausėsi dvasininkų 
paskaitų, dalyvavo šv. Mišiose, 
aptarė savo reikalus, linksmi
nosi.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
100 E. Superlor, Sulte 402
Valandos pagal susitarimą
Tol. — (1-312) 337-1285

T

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

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, m. 60652

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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rez. (706)245-0057; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penki Ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tol. (312) 925-2670

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

Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 778-5000 arba (312) 459-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (705) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisle, IL 60532
Tol. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Mariam, tai. 708-594-0400 
Brtdgevtew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Sehlller St., Elmhurst, IL 00126 

708-041-2800
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Cempus
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 50563
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tol. 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
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ILGAI NEGALI TAIP ŪKTI
VYTAUTAS VOLERTAS

Juoda nuodėmė?
Naujasis JAV Atstovų rūmų 

pirmininkas (Speaker) šio kraš
to padėti štai kaip nupiešė: 
dvylikametės gimdo vaikus, 
penkiolikmečiai vienas kitą 
šaudo, septyniolikmečiai mirš
ta nuo AIDS, aštuoniolikmečiai 
baigia aukštesnes mokyklas ir 
nemoka skaityti — tai liberalių 
demokratų politikos vaisiai; 
tokios tvarkos negalima pa
taisyti, ją reikia visiškai pakeis
ti.

Labai, labai kietas išsi
tarimas, tačiau šių žodžių 
autoriui niekas neišmetinėja, 
kad esąs blogas amerikietis, ne
gražiai tepliojus savo kraštą. 
Blogio nuoroda, jei ji nėra 
paprastas kabinėjimasis dėl 
krislo, nelaikoma patriotizmo ar 
tėvynės meilės juoda nuodėme.

Užtinkame spaudoje apie 
šiandieninės vargdienės Lietu
vos tvarką. Taip, Lietuva yra 
vargdienė, praliejusi upes krau
jo, po velėna priglaudusi begales 
savo jaunų žmonių, apgrobta 
vertybių nuovokoje, sulaužyta 
ekonomiškai, sumaišyta dvasiš
kai, nepajėgianti suburti palai
dos, sujauktos, išblaškytos vi
suomenės. Ir šiandien joje tebe
vyksta kova tarp komunizmo ir 
laisvę kuriančių demokratijos 
jėgų, ir šiandien egzistuoja 
lietuviškosios proimperinės 
salos, kurios drįsta ginti Krem
liaus interesus, jei iš ten ateina 
paraginimas. Lietuva stovi 
vieniša vargdienė tik truputį ge
resnėje padėtyje kaip Čečėnija, 
kuriai reikia daug rimtos 
pagalbos.

O kaip yra su didelę nelaimę 
išgyvenusiu žmogum, fiziškai ir 
psichiškai sužalotu? Gydymosi 
laikotarpiu ne visada jam patai
kaujama. Ar nedraudžiama, dar 
nespėjusiam kaulų sugydyti, 
pramogauti laukiniuose šokiuo
se? Ar psichinės terapijos metu 
yra tenkinami visi jo įgeidžiai? 
Meilė ir lepinimas nėra tas pats. 
Lepinimas iš gero vaiko suku
ria ant žemės krintančią, 
besiskeryčiojančią, dideliu balsu 
šaukiančią baidyklę.

Vargdienėlė Lietuva, baimėje 
besiblaškanti tarp netolimos 
praeities ir jau rytoj laukiančios 
ateities, kurioje vis nematyti ir 
nematyti ryškesnių šviesų... Jai 
reikia daug užuojautos, daug 
pagalbos ir paguodos, bet taip 
pat būtina vienur kitur perspė
ti. Pataikauti, čiulbėti, gailėtis 
ir pasyviai ašarojant stebėti, kai 
pavojingai artėjama prie tarpek
lio, yra nemoralu.

Filosofai ir nuskriaustieji
Žinomame „Literatūra ir me

nas” laikrašty 1994.02.19 Ž. Ka- 
čanauskas skelbė: „Meilė žmo
nėms, altruizmas, nesavanau
diškumas yra laukiniai in
stinktai, archąjinė8, primityvios 
nuostatos, būdingos pirmykš
čiam, laukiniam žmogui, gy
venusiam kolektyvinėj bandoj, 
todėl šių nuostatų pageidautina 
atsisakyti, kitaip dabartinė 
civilizacija ir kultūra būtų su
griautos”.

Po tokių, rimtam laikrašty 
skelbtų, žodžių būtų galima 
svarstyti, ar banditizmas, ko
rupcija, plėšikavimas, apgavys
tės yra didelės blogybės, ar 
civilizacijos saugojimas, nes 
altruizmas, nesavanaudiš
kumas ją griaunąs. Ir štai šioje 
aplinkoje Lietuvos valdžia yra 
įsipareigojusi administruoti 
valstybę. O jei tokių „ka- 
čanauskinių” pragmatikų 
pakliūva į atsakomingesnes pa
reigas? Nors jie gauna algas, bet 
galvoja apie savo naudą, ne apie 
Lietuvą. Žiūri, kad civilizacija 
su kultūra nesubyrėtų... Net ir 
labai akyliai krašto vadovybei 
tokių žmonių į valdančias 
pozicijas praslys.

„Sakysiu atvirai: nūdienos 
Lietuva bjauri. Prisipažinsiu, 
kad ir aš, kaip ir V. Kukulas, 
nebemyliu lietuvių tautos. 
Paprasčiausiai dėl to, kad jos 
nėra. Be to, mane pernelyg 
dažnai kankina mintis, kad 
Lietuva nebeturi jokios ateities, 
nei geros, nei blogos” („Litera
tūra ir menas”, 1994.07.07). Vėl 
tragiškai skaudžios mintys žino
mame laikrašty, išeinančiame 
Vilniuje, vyriausybės pašonėje. 
Lietuva neturi ateities, tai gal 
Rusija ją turi... Turbūt pana
šiais svarstymais savo simpa
tijas buvusiai sovietų imperijai 
grindžia Lietuvos Ateities fo
rumo (LAF) kairieji indivi
dualistai, net po didelių 
pastangų nepakliuvę į valdžią. 
Kiek paspirties ir entuziazmo 
bet kuri vyriausybė susižvejos 
šiuose tamsiuose klaidžio
jimuose, filosofo skleistuose?

Lietuvoje blaškosi didelis 
skaičius nuskriaustųjų, ku
riems „prie komunistų buvo ge
riau”. Žinoma, jiems buvo 
geriau! Kiek dirbo, kiek 
tinginiavo, kiek gėrė, tai prie 
kolūkio daržinės susėdę, tai į 
fabriko sieną nugaras atrėmę, 
bet vis tiek turėjo duonos ir 
druskos. Tačiau jie negalvojo ir 
dabar negalvoja — kažkas 
sąžiningai dirbo, kad tas duonos

kampas su druskos žiupsneliu 
atsirastų. Ir tie sąžiningieji gavo 
tik tiek, kiek tinginio pančiai. 
Ir jie duonos plutą graužė, jei su 
nomenklatūra nesirišo. Šie 
nelaimingieji sako teisybę, prie 
komunistų jiems buvo geriau! 
Tik prie komunistų labai gerai 
gyvenę nesiskundžia, nes ir 
šiandien jiems yra labai gerai.

)rAr balsuosiu, ar nebalsuosiu, 
vis tiek nieko nepakeisiu”. 
Tokias išvadas susidariusieji 
vasarą knaisiojasi daržuose, 
rudenį apdoroja ir į stiklainius 
krauna užaugintas daržoves, 
pavasarį rikiuoja kastuvus, 
žiemą gėrybėmis sotinęsi, ir vėl 
su ilgesiu laukia daržų. Jie 
nieko nesiklauso ir nieko negir
di. Ankstyvesnis dėmesys 
apvylė ir gal net giliai įskau
dino. Jie galėtų ir tyruose be 
valdžios, be rinkimų verstis.

Priešingai rezignavusiems, 
įkarščio garai kyla virš laikraš
tininkų ir politikų galvų. 
Vienas ant kito rėkia, bet 
valdžią pliekia sutartinai. Kai 
ji grius, ant likusių aukštumė
lių ir pakopėlių stengsis atsi
stoti šiandieniniai garsuoliai, 
jau kitų apšūkaliojami. Per 
daug spaudos, per daug mažai 
išmanančių politikų? Ir šie 
Lietuvai mažai padeda.

Išprotėjimo festivalis
Pakrikusioje visuomenėje, 

kuri valstybės gerovės nelaiko 
savo tikslu, egoizmo ir indivi
dualizmo užgožtoje, skurs
tančioje, kriminalizmo vargi
namoje, reginčioje neslepiamą 
kai kurių valdžios žmonių ko
rupciją, aukštumoje išsilaikyti 
yra labai sunku. Visuomenė, jos 
vargas, kriminalistų siau
tėjimas, korupcija ir vyriau
sybės strykčiojimai yra su
aižėjusios tos Europos dalies 
vaisiai. Laikini vaisiai. Taip il
gai tęstis negalės, gyvenimo 
aplinka palengva taisysis. Juk 
baigiasi išprotėjimo festivalis. 
Dalis kriminalistų patys išsi
šaudys, kitus apvaldys visuo
menė. Dejonėms žmonės skirs 
mažiau energijos, nes jos reikės 
pozityviam darbui. Filosofai 
liausis svaičioję, kai pastebės, 
kad jų kalbos jau niekur neatai- 
di.

Vyriausybei dabar yra labai 
sunku. Tačiau baugu, kad ji, 
maišatyje besidarbuodama, 
nepasiduotų Rusuos spaudimui. 
Neįtikėtina, kad taip galėtų 
įvykdyti, nes vyriausybės 
žmonės yra ir asmeniškai atsa
kingi. Rusija, Rusija... Mus 
šimtmečius engusi ir nuo pažan
gos atitverusi, ta pati Rusija 
šiandien slegia baime.

Jau paskelbta priėmimo į 
Vilniaus universitetą tvarka. 
Kaip „Lietuvos aidui” papa
sakojo studijų skyriaus vedėja I. 
Ragelienė, esama pasikeitimų. 
Stojant į kai kurias specialybes, 
reikės laikyti daugiau egza
minų arba tie patys bus išplėsti 
papildomomis užduotimis. Pa
vyzdžiui, stojant į ekonomikos 
specialybę, be matematikos 
reikės laikyti ir užsienio kalbos 
egzaminą; į teisės specialybę 
buvo tik politologijos ir loginio 
mąstymo egzaminas, prisidėjo 
užsienio kalbos. Nutarta šiuos 
egzaminus papildomai laikyti 
todėl, kad nereikėtų dvigubin
ti vieno egzamino vertinimo 

'taškų. Šie pasikeitimai, pasak 
I. Ragelienės, padės objektyviau 
įvertinti stojančiojo žinias, o sto
jamojo egzamino taškai dau
giausia lems studento tinka
mumą.

Studentai bus priimami ben
dru konkursu? Nebebus skiria
ma 50% vietų vaikinams. Nors, 
pasak I. Ragelienės, į kai kurias 
specialybes reikėtų priimti dau
giau vyrų, tačiau daugumą su
daro merginos. Ši, anksčiau ga
liojusi taisyklė pakeista. Pra
ėjusiais metais merginos ir jų 
tėvai yra reiškę didelį nepasi
tenkinimą dėl tų 50%.

Dar viena naujovė būsimiems 
žurnalistams. Panaikintas ne
akivaizdinis skyrius. Pasak I.

Sv. Kazimiero bažnyčios priekinis fasadas.

NAUJOVĖS STOJANTIEMS Į 
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Ragelienės, nebėra norinčių 
(pernai nepatekę į dieninį 
skyrių,studentai veržte veržėsi 
į neakivaizdinį). Apskritai Vil
niaus universitetas pamažu nai
kins neakivaizdinį skyrių, nes 
neakivaizdinės studijos ir esan
čios neakivaizdinės, todėl tur
būt bus padidintas priėmimas į 
dieninį skyrių.

Stojantieji į universitetą, 
turės sudaryti sutartį. Tada ir 
bus numatyta mokėjimo už stu
dijas tvarka pagal pažangumą. 
Mokestį nustato fakultetas, o 
tvirtina senatas. Sutartyje bus 
numatyta, kad mokėti už moks
lą studentui nereikės, jei jo 
pažymių-taškų suma bus ne ma
žesnė, kaip pavyzdžiui, septyni. 
Priešingu atveju bus įmamas 
mokestis. Tokiu būdu nebeliks 
vadinamųjų laisvųjų klausytojų 
ir studentai bus skatinami pa
žangiau mokytis.

Darius Babickas 
(LA 1995.1.18)

• SOS signalas, kaip tarp
tautinis pavojaus ženklas lai
vams, priimtas 1906 m. lapkri
čio 22 d.

• 1963 m. lapkričio 22 d. 
prezidentas John F. Kennedy 
buvo nušautas Dalias mieste, 
Texas.

Danutė Bindokienė

Hiperbolinis

sekmadienis

Verslininkai sugeba žmonėms 
visko įšnekėti, kad tik pagy
vintų savo produktų paklausą, 
sukeltų didesnį susidomėjimą 
įvairiais savo gaminiais. Tam 
tikslui ypač panaudojamos 
bažnytinės bei valstybinės šven
tės, o jeigu kalendoriuje jokių 
gerų progų nematyti — tiesiog 
dirbtiniu būdu sukuriamos 
„šventės” (pvz., Šv. Valentino 
diena, Halloween ar kitos). 
Svarbu įtikinti vartototojus, 
kad jie būtinai turi pirkti pro
gai pritaikytas puošmenas, 
dovanas ir 1.1. Ilgainiui ta 
„šventė” taip įsipilietina, kad 
retas įstengia nepasiduoti rek
lamų traukai.

Atrandama ir kitų progų „pa
kelti krašto — arba bent savo — 
ekonomiją”, suintensyvinant 
prekybą ir įvairias paklausas, 
susietas su išpūstai reklamuo
jamais įvykiais. Vieną tokį 
įvykį matėme praėjusį sekma
dienį, jau senokai pradėtą va
dinti „Super Sunday” vardu.

Šiandien ir vaikas žino, ką tas 
pavadinimas reiškia. Tai dviejų 
geriausių krašto futbolo 
komandų varžybos dėl pirmau
jančios vietos, tai visų futbolis- 
tų svajonių išsipildymo 
viršūnė...

Jeigu visas hiperboles galė
tume „nusunkti”, sakytume, 
kad praėjusį sekmadienį Miami, 
Floridoje, vyko baigiamosios 
futbolo rungtynės tarp dviejų 
likusių geriausių komandų, 
abiejų iš Kalifornijos: San Fran- 
cisco ,,49ers” ir San Diego 
„Chargers”. Rungtynes laimėjo 
,,49ers” ir dabar vadinama 
geriausia iš geriausių komandų
— iki kitų metų „Super Bowl”. 
Bet šiose rungtynėse sportas ar 
laimėjimas buvo tik antraeilis 
dalykas, svarbus nebent tiems, 
kurie karštligiškai klojo pluoš
tus dolerių už vieną ar kitą 
komandą, arba labai jauniems, 
kurie dar į patį sportą žiūri ne 
pro žalių dolerių, bet idealizmo
— sportiško entuziazmo akinius. 
Perėmus „Super Sundays” or
ganizavimą didžiosioms komer
cijos bendrovėms, pagrindinis to 
„Didžiojo sekmadienio” punk
tas pasidarė savo produktų 
reklamavimas milžiniškam var
totojų skaičiui.

Rungtynės transliuojamos ne 
tik šiame krašte, bet 174 vals
tybėms (150 šalių jas matė tie

siai iš stadiono), vartojant 18 
kalbų, 74,000 žiūrovų susirinko 
į stadioną, o kiek buvo prilipu
sių prie televizijos ekranų ir ra
dijo aparatų, kas besuskaičiuos, 
nors manoma, kad rungtynes 
stebėjo apie 120 mil. Sakoma, 
kad net nusikaltimų skaičius 
„Didįjį sekmadienį” sumažėja, 
nes visi užsiėmę futbolu. Vienas 
TV „evangelistas” išsireiškęs: 
jeigu Jėzus šiandien gyventų 
Žemėje, jis, be abejo, sėdėtų sta
dione ir stebėtų rungtynės.

Šių metų „Super Bowl” jau 
buvo 29-tasis. Tradicija prasi
dėjo nekaltai, remiantis futbolu, 
pirmuosius kelerius metus apsi
einant be jokių „super”, kol 
neįsijungė verslininkai ir fut
bolo sezono baigiamųjų rung
tynių nepavertė didžiąja 
„komercijos švente”. Svarbio
sios bendrovės nemažiau tarp 
savęs rungiasi, kaip futbolo 
komandos, kad patektų į „Super 
Sunday”, tik, žinoma, jų tikslas 
yra parduoti — arba bent plačiai 
išgarsinti — savo gaminius bei 
paslaugas. „General Motors”, 
„Ford”, „Seagrams”, MCI, 
„Nissan”, „Doritos” ir daug 
kitų moka nepaprastai dideles 
sumas už televizijos reklamas 
rungtynių metu. Pirmaisiais 
metai minutė TV reklamos 
kainavo maždaug 85,000 dol., 
bet jau 20-tojo „Super Bowl” 
metu už minutę mokėta 1 mil. 
dolerių! Šiemet už reklamą, 
besitęsiančią pusę minutės, 
bendrovės mokėjo 1.2 mil. 
dolerių. Be abejo, tos sumos, 
išleistos reklamoms, atneša 
gerus rezultatus, kitaip jų 
nemokėtų. Nemažą pelną iš 
„Super Bowl” padaro ir vietovė, 
kurioje tos finalinės rungtynės 
vyksta. Apskaičiuojama, kad 
pietinėje Floridoje turistai ir fut
bolo sirgaliai, suvažiavę iš arti 
ir toli, paliks tarp 160 ir 180 
mil. dolerių. O ką bekalbėti apie 
abiejų komandų — ypač laimėju
sios — žaidėjus, kurie vėliau 
uždirba milžiniškas sumas pini
gų, reklamuodami viską, nuo 
skutimosi peiliukų iki automo
bilių, pasirašinėdami autogra
fus, dalyvaudami įvairiuose 
renginiuose. Iš to taško žiūrinti, 
galima sutikti, kad sausio 29 d. 
buvo tikrai „Didysis sekma
dienis”, „Didžiajame dubenyje”. 
Deja, ne iš sporto, o iš komer
cijos pusės.
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Tą sykį begrybaudami nuklydom net ligi Barsukyno. 

Apie Barsukyną buvau daug girdėjęs. Kartais pas les- 
vinčių atvažiuodavo miesto ponai, atsiveždavo tokį žemą 
ilgą šuniuką, kuris mokėjo lįsti į olas ir varyti barsukus 
lauk. Ir išvarydavo, nors kartais barsukai ne vienam 
apkramtydavo ausis. Pats lesvinčius irgi turėjo barsuki- 
nį šunelį. Seniau, sako jis buvo labai geras, bet kai bar
sukai nuplėšė vieną ausį iš išdrėskė akį, visiškai 
atsisakė lįsti į urvus. Tai vasarą taip ir gulinėjo kieme 
prieš saulutę, o žiemą troboje prie krosnies. Barsukynas 
man atrodė kaip labai didelis kalnas. Jo šonuose buvo 
daug senų ir naujų urvelių. Vienas šonas buvo toks sta
tus, kad aš vos vos teužslidinėjau ant viršaus. Kitam 
šone apačioje buvo keli apsamanoję akmenys. Šalia 
vieno buvo duobutė pilna vandens ir iš po akmens į ją 
sravėjo srovelė. Buvau ištroškęs. Atsigulęs ant akmens 
atsigėriau. Vanduo buvo šaltas ir gardus.

— Kaip atrodo? — paklausė Ipatėlis, kai atsitiesiau 
nuo vandens.

— Visiškai kaip iš tamstos šulinio, — atsakiau, 
rankove nubraukdamas vandenį nuo smakro.

— Todėl, kad abu iš tos pačios vietos, — paaiškino 
ir pats, prigulęs ant to paties akmens, ilgai gėrė. Gėrė 
net kelis kartus atsikvėpdamas.

Niekaip negalėjau sumesti, kaip abu vandenys galė
tų būti iš tos pačios vietos. Kur Ipatėlio šulinys, o kur 
tas šaltinėlis. Jis taip toli vidury miško, kad vienas pats 
net kelio namo nebesurasčiau, tai ir pasakiau:

— Kad čia visiškai kita vieta.

Ipatėlis nusišluostė žilais padaigsliais išsibėrusį 
smakrą, nusišypsojo ir ėmė aiškinti.

— Matai, čia po žeme teka didelė upė. Kokio didumo, 
niekas nežino. Čia ji pati prasigraužė į viršų. O gal ir 
ne pati, gal barsukai pragraužė kokią skylutę, kad 
visada turėtų gero šviežio vandens. Tenai tai Rudžio 
Serapinas šulinio dugną į tą pačią upę pramušė.

— Pramušė?! — nustebau.
Mano galvoj netilpo, kaip toks Serapinas galėjo 

šulinio dugną pramušti.
— Turėjo kantrybės ir pramušė. Kitas gal ir nebūtų 

pramušęs, bet Serapinas pramušė.
— Rudžiukas? — dar paklausiau.
Rudžių Serapinuką gerai pažinau. Jis buvo už mane 

keliais metais jaunesnis ir net kelnėmis jį retai teap- 
maudavo. Tik tada, kai kur kitur eidavo. Namie dar 
tebelakstė su suknele.

Ipatėlis iš tokio mano žinojimo net garsiai nusijuokė.
— Ne tas, žmogau, ne tas! — nusijuokęs paaiškino.

— Ką tau toks vabalas pramuš. Jo senelis. Vyras, 
kokio šiandien reikėtų gerai paieškoti. Dabar tokių nebe- 
užauga.

Ir kaip kokiam seniui papasakojo, kad anais laikais 
mūsų kaime Rudžių ir Oželių sodybos buvo greta. Abu 
cielininkai, abu geri ūkininkai, bet atsitiko taip, kad 
Rudžių teužkibo tik vienas Melkįjoras, o Oželių taip pat 
tik viena Uršulė. Tik po tiek iš nemažai vaikų teužkibo, 
bet ir į vienas kitą įsižiūrėjo. Taip dvi dubos ir sukrito 
į vieną. Kai išarė ežias, o Melkijoras ir trobas perkilno- 
jo, kai kas naują Rudynę net dvariuku ėmė pravardžiuo
ti. Viskas ėjo lyg paties Dievo pirštu pavedžiojama, tik 
vaikais nebuvo labai palaiminti. Ir tiems teužsikabino 
tik du. Vyriausias Serapinas ir daug jaunesnis Miko- 
demas. Visi šnekėjo, kad turtingiems ir sekasi: Miką- 
dūką išleis kur į gerą vietą užkuriom, o Serapinas 
ponaus vienas ant tokių laukų, bet tas va ėmė ir

sukvailo: įsižiūrėjo į palaužęs Mortą. Mergaitė daili, 
ilgakasė, gera darbininkė, bet ne tokiam ūkiui. Čia 
reikėjo įnešti, kad Mikadukas brolienės įnešimą galėtų 
kitur nusinešti, o ką vargo mergaitė galėjo atnešti nuo 
savo dviejų dešimtinių. Net tų dviejų dešimtinių negalė
jo atsinešti, nes namie brolių ir seserų dar buvo penkios 
eilės apie pečių. Serapinui tas nei šilta, nei šalta. Jis 
net ir nemanė savo brolio skriausti.

Nuo kažin kurio laiko šiapus miško buvo užsilikęs 
Liaugminų dvaro keliolikos dešimtinių žemės gabalas. 
Dvaras jo nenaudojo, tai taip ir stovėjo mūsų kaimui 
patogi dykynė, kuri buvo tapusi lyg ir bendrom kaimo 
ganyklom. Vienu tarpu Liaugminai pateko į pinigines 
bėdas ir Rudis tą žemės gabalą kaip ir už nieką nupirko. 
Nupirko, bet ir jis nieko nedarė. Taip ir pasiliko viso 
kaimo bandai pagraužinėti. Tik kai tėvai dėl Serapino 
pasirinkimo mėgino paniurnėti, jis labai paprastai 
pasakė:

— Tegu Mikodemas turisi viską, man užteks Liaug- 
mininės. Kai velėną apversiu, pamatysite, kokį javą 
guldysiu. Galėsite visi pavydėti.

Tėvams, kaip tėvams, bet toks Serapino susigal
vojimas visam kaimui tikrai nepatiko: nė vienas 
nenorėjo prarasti patogių ganyklų. Iš pradžių manė, kad 
tėvas ras kaip vaikui karštį išvaryti, bet kai tas ėmė 
Liaugmininėje rinkti sodybai vietą, pasitarę nusiuntė 
pas Rudį porą rinktinių vyrų. Reikėjo senį kaip nors 
paremti.

Nuėjo, pašnekėjo, pašnekėję pamatė, ko nesitikėjo:: 
senis Rudis buvo visai iš kitokio molio krėstas, negu jie 
visi. Jis nė nemanė vaiko valios laužyti. Kai po ilgesnės 
šnekos vienas pasakė:

— Nesupyk, kaimyne, bet jeigu Serapinas būtų 
mano vaikas, grėbliakotį į kuprą sulaužyčiau, ir kaip
mat proto įgautų.

Rudis ne iš karto atsakė. Keletą kartų pypkę

paptelėjo, pažiūrėjo į kurią pusę vėjas dūmą neša, 
paskum nutęsė:

- Grėbliakotį tai greitai galima supoškinti. Tik vėl: 
su kuo begrėbsi, grėbliakotį sudaužęs?

— Jei savo gaila, imk mano, — įšoko kitas.
— Kad, matai, skola ne žaizda, voratinkliu užklojęs

neišgydysi.
— Ne skolon. Dovanoju, — greitai patvirtino savo 

pasiūlymą.
Rudis vėl keletą dūmų paptelėjo.
— Dovana... — nutęsė. — Dovanos labai ilga atmin

tis. Dėkui. Be dovanų užaugau, gal be dovanų Dievas 
leis ir numirti.

Taip pasiuntinystė ir pasibaigė. Ėjo vyrai namo, 
sukdami galvas ir spėliodami, ką Rudžiai žino, kas 
niekam nė į galvą neatėjo. Nebent tikisi kokį pinigų 
puodą, Liaugmininėj užkastą, išarti. Jie net atsiminė, 
kaip Serapinas vyrams juokavo, kad Liaugmininė te
bėra nuo Rojaus metų nejudinta ir niekas nežino, kas 
po jos velėna guli.

Nors niekam nesakė, bet visi matė, kaip Serapinas 
parsinešė iš miško tokį pusvaržį ąžuoliuką, pasodino 
nuokalnėlėj ir kiek įkalniau už kelių žingsnių pradėjo 
kasti šulinį. Netrukus, kastuvus užsimetę, ir draugai 
atskubėjo padėti. Jaunimui buvo įdomu, kaip jų pačių 
Serapinas kursis toje galulaukių dykynėje. Kastuvai 
smego į nuo amžių susigulėjusią žemę, šulinys palydimas 
sąmojų, kartais net ir dainos, irgi smagiai smego gilyn 
į žemę, o žemė juo gilyn, tuo labiau kratėsi kastuvų. Po 
smagaus kasti juodžemio buvo kietokas raudonas molis 
ir toks tąsus, kad nors paukščiukus lipdyk. Paskum atėjo 
toks pilkas, kietas šlynas, labiau panašus ne į žemę, bet 
į padžiūvusi kanapių sūrį. Nuo jo kietumo vyrams delnai 
sproginėjo, ir tokio sluoksnio storumas atrodė bus sto
resnis už kantriausio vyro kantrybę.

(Bus daugiau)
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Į GILESNĮ SAVOS TAUTOS 
PAŽINIMĄ

Sėkmingai veikiant lietuvių 
kalbos kursams Philadelphijoje, 
yra prasminga pasekti kursų is
toriją ir studijuojančių vidinį 
nusiteikimą. Kadangi 1990 m. 
gyventojų surašymo duomeni
mis, Pennsylvanijos valstijoje 
užsirašė, kaip lietuvių kilmės 
amerikiečiai, 109,184 lietuviai, 
o čia pat, gretimoje New Jersey 
valstijoje — 49,010 Amerikos 
lietuvių, tad iš tokio skaičiaus 
lietuvių galime laukti lietuviš
kų kultūrinių apraiškų.

Jau arti dešimtmečio, kai kas
met atsiranda nemaža grupė lie
tuvių, kurie nori pasimokyti lie
tuvių kalbos. Daugelis iš jų pri
simena, daugiausia močiutę 
kalbėjus lietuviškai, nors ji tada 
laikrodį vadino „dziegorium” ir 
veidrodį „zerkolu”.

Pradėjus mokytis lietuvių kal
bos, dalis užsirašiusių atkrinta, 
nes galvota pasimokysią: „laba 
diena, kaip gyvenate”, arba „čia 
mano brolis Bill”, ir viskas. Bet 
mokytojo patyrimas sako, kad, 
jei mokytis kalbą, tai reikia ta 
kalba kalbėti. Peikia tą kalbą 
vartoti — tik tada nepamirši, ką 
išmokai. Taigi reikia mokytis 
sistematiškai. Reikia susidary
ti pagrindus kalbai ir žinoti, 
kodėl žodžių galūnės vienur vie
nokios, kitur — kitokios.

Kai kalbos mokomasi savaitė
je dvi valandas, kurių viena 
skiriama gramatikai įtra pa
sikalbėjimui, tautosc^ai, dai
noms ir poezijai, susidomėjimas 
studijuojančiam ateina, kai, ką 
mokeisi teoriškai, atpažįsti dia
loguose, dainose, praktiškai ir 
tiksliau supranti rašinio ar 
laiško mintis. Šiuo metodu per 
dvejus metus, po 32 dvigubas 
pamokas išeinama liet. kalbos 
pradžios mokyklos lygio grama
tika.

Tikrai susidomėjęs lietuvių 
kalba klausia: „O kas toliau? 
Darbovietėj, aplinkoje — anglų 
kalba. Ką lietuviškai išmokome 
— užmiršime”. Dėl tų svarsty
mų buvę liet. kalbos studentai 
Philadelphijoje susiorganizavo į 
Lietuvių kalbos kultūrinį klu
bą. Jo tikslas: susirinkti kartą 
per mėnesį Lietuvių kultūros 
centre ir pasikalbėti lietuviškai. 
Jau įvyko 29 susirinkimai, ne
praleidžiant nei vasaros atos
togų.

Dvejus metus vadovavusi klu
bui Anastazija Utkienė dabar 
pareigas perdavė Albinui Ra- 
gers (Radavičiui). Klubas svars
to pakeisti vardą į „Lietuvių 
paveldo klubas” (Lithuania He- 
ritage). Klubas turi savo val
dybą, susirinkimai pradedami 
liet. malda, pasimokoma įdomių 
straipsnelių iš dr.A. Klimo kny
gos „Introduction into Modern 
Lithuanian”, daromi vertimai iš 
gautų laiškų iš Lietuvos, pasi
mokoma lietuviškų dainų, pasi
vaišinama atneštais užkan
džiais.

Prašant pagalbos prisidėti 
prie lietuvių kalbą pradedančių
jų programos, klubo nariai atei
na į pagalbą su muzika, daino
mis ir tautiniais šokiais. Dainų

mokytoja A. Utkienė, tautinių 
šokių — Estera Wašauskienė. 
Akordeonu pagroti pasikvietus 
Gintarą Labutį ir Alfredą Fris- 
bį, ateina Lynn Cox. Jie be dau
gelio dainų išmokę ir tautinių 
šokių. Smagūs susirinkimai. 
Net jau kalbama apie 1998 m. 
įvykstančią Lietuvoje tautinių 
šokių ir dainų šventę, ir kelionę 
į ją.

Lietuvių kalbai koordinato
rius — Bronius Krokys. Kadan
gi,besimokant lietuvių kalbos, 
jau nuo pradžios užkliūna tokie 
kūriniai kaip „Eglė žalčių kara
lienė” (tautosaka), „Meškiukas 
Rudnosiukas” (Brazdžionio), 
„Jūratė ir Kastytis” (Maironio), 
o ką jau kalbėti apie Biliūno 
Brisiaus žuvimą ar Vienuolio 
Veroniką, tad kodėl nepaliesti 
lietuvių literatūros briliantų? 
Užklausus Pennsylvanijos vals
tijos Etninių grupių folkloro 
departamente, ar tokį tolimesnį 
lietuvių kalbos studijų kursą 
peremtų finansiškai, gautas tei
giamas atsakymas. Todėl ir bu
vo suplanuota programa dvide
šimčiai dvigubų pamokų — se
minarų kursas, kuriame būtų 
mokoma: 1. lietuvių tautosaka, 
studijuojant knygas: J. Balio 
„Lietuvių tautosakos lobynas”, 
ir literatūros I dalis — tautosa
ka, D. Veličkos; 2. „Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos”, D. Bindo- 
kienės; 3. lietuvių motologija — 
„Ką tikėjo mūsų protėviai” — A. 
Greimo ir 4. „Nuo Karaliau
čiaus iki Čikagos” — lietuvių 
diaspora — Van Reenan-Ado
mėno.

Gavus pritarimą iš Lietuvių
Bendruomenės valdybos (ref. T.
Gečienės), pristačius vieną pa
vyzdinę paskaitą, mokytojui už 
darbą parama gauta. (Prašytos 
paramos už patalpų naudojimą 
ir knygoms įsigyti nepaskirta. 
Penn. valstijos folkloro depar
tamente kursas pavadintas kaip 
„Component of Lithuanian lan- 
guage school”.)

Dabar dirbame. Smagu, kad 
vis atsiranda Amerikos lietu
vių, kurie jaučiasi lietuviais, 
kad myli Lietuvą ir jos žmones. 
Tiesa, turime vieną ir nelie
tuvių kilmės studentą, tai Alfre
das Frisbys (jis nori, kad mes jį 
taip vadintume), kuris pamilęs 
lietuvių kalbą, kultūrą, poeziją 
ir lietuvius žmones. Jis yra mu
zikas, groja čelo instrumentu 
orkestre.

Smagu, kai studentas, patikė
jęs mokytojui, ir melsdamasis 
gali mokytis lietuviškai, klau
sydamas liet. radijo programos, 
būdamas liet. dainų koncerte, ar 
susirinkime, ar minėjime, tad, 
kodėl neateiti į lietuviškos 
parapijos pamaldas, kodėl 
nesiklausyti lietuviško radijo? 
Studentai, būdami aktyvūs 
šiose sueigose, pasijunta jau esą 
lietuviškoje bendruomenėje. 
Žmonės paglosto maloniai to
kius akimis, kai mato, kad jie 
ateina ten, kur jie priklauso — 
į mūsų tarpą.

Gražu, kai antros, trečios kar
tos lietuviai Lietuvą laiko savo

Lietuvių kalbos studentai Philadelphijoje 1994-1995 mokslo metais. I eil. iš kairės: Joana 
Antanavičiūtė, Marijona Lelionytė-Silbertienė; II eil.: Carolė Samsanavičiūtė, Jūratė 
Paulikonytė-Gentleks, Richardas Silbertis, Joana Kvedaraitė-Poset, Albinas Rogers-Radavičius, 
Edvardas Lukšys; III eil.: Martynas Čiurlionis, Antonetė Petronė, Emilija Markauskaitė-Helt, 
Joana Kairiūkštytė-Miller. Kairėje, klasės gilumoje — mokyt. Bronius Krokys. Klasę dar lanko 
Mykolas Duros, Pilypas Bomliauskas, Aušra Maknytė, Wilfredas Frisbys ir Lynn Jocytė-Cox.

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 mokei.it 
pas mus už aparaudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V1 Weat 95th Street 

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

LIETUVIŠKA LIETUVA
Savotiškai keistas išsireiš

kimas, kaip gali būti nelietu
viška Lietuva. Niekas iš mūsų 
tokios Lietuvos nenori ir ne
galime leisti, kad tokia būtų.

1918 m. Lietuva, išsivadavusi 
iš dviejų okupantų jungo, 
nugalėjusi nepriklausomybės 
priešus, tuoj visas jėgas kaupė, 
kad atstatytų nualintą kraštą. 
Niekas neskaičiavo darbo 
valandų, kvietė į darbą visus, 
gyvenančius Europoje ir už ma
rių lietuvius. Darbštumo ir 
sumanumo dėka, per trumpą 
laiką buvo padaryta tokia didelė 
pažanga, kuri nustebino didžią
sias valstybes.

Tuo metu Lietuvos prekyba 
buvo kitataučių rankose. Jie 
kirto Lietuvos miškus, par
davinėjo užsieniečiams, o 
pinigus dėjo į savo asmeniškas 
kišenes. Panašiai elgėsi ir su 
kitais ūkio gaminiais. Amatais 
ir smulkia gamyba vertėsi taip 
pat nelietuviai. Pagaliau tau
tiečiai susiprato ir ėmė steigti 
prekybinius kooperatyvus. 
Sudėję savo kuklias santaupas, 
dar kiek gavę paramos iš 
valdžios, įkūrė visame krašte 
savus kooperatyvus. Greitai 
atsirado ir didieji milžinai 
„Maistas”, „Lietūkis”, „Pieno 
centras”, „Sodyba”, „Lietuvos 
cukrus” ir kiti. Taip gautas 
pelnas jau ėjo į lietuvių kišenes 
ir į valdžios iždą. Okupavę 
Lietuvą rusai — komunistai, 
nustebo, pamatę ko nesitikėjo ir 
Lietuvą pavadino Mažąja 
Amerika.

istorine tėvyne, kad nepamirš
ta Lietuvos žmonių — savo 
tautos. Jie yra gyvi Lietuvai!

Ojų čia nemaža, abipus Dela- 
ware upės Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijose. Kai jau
čiame, kad kiekvienas esame 
maža dalelė pačios lietuvių tau
tos ir tuo gyvename. Tai nuotai
kos lietuvių kalbos pamokose — 
seminaruose.

Bronius Krokys

Kokia padėtis Lietuvoje, 1990 
metais atgavusioje nepriklau
somybę? Jau penkeri metai, kai 
Lietuva nepriklausoma, tačiau 
negalime lyginti su 1918 metų 
Lietuva. Ūkiai apiplėšti, o juk 
buvo galima kolchozus pada
ryti kooperatyviniais ūkiais. 
Žmonių nusavintas turtas ne
grįžo savininkams (gal tik tam 
tikra dalis), pramonė skursta, 
nes yra organizuotų nusikal
tėlių globoje. Panašiai ir su 
prekyba. Valdžios žmonės kalba 
tik apie paskolas ir „inves
ticijas”. Pastarasis žodis ypač 
dažnai linksniuojamas. Kol kas 
į tokį netvarkingą Lietuvos ūkį 
nenori lįsti ir investitoriai iš 
užsienio, nes neturi saugumo 

, garantijos. Jei vietoje koopera- 
tyvų Lietuvoje atsirastų 
užsienio „investitoriai”, pir
miausia jie žiūrėtų savų inte
resų, bet ne Lietuvos. Lietuva 
vėl atsidurtų kitataučių 
rankose.

Teko matyti spaudoje sta
tistiką, kuri nerimą kelia. Jau 
dabar yra daug užsienio bend
rininkų prekyboje ir pramonėje 
ir vis ieškoma daugiau. Blo

Atlanta Import-Export Ine. greitai ir saugiai 
pristatys Jūsų siuntinius laivu ir Air Cargo 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Ukrainą 
ir Baltarusiją. Pristatome tiesiai j namus.
Nuo 1995m. vasario mėn. padidės persiuntimo 
kaina į Lietuvą. Tikslesnę informaciją gausite 
paskambinę į Atlanta IE, Ine. raštines: 
Chicago: (312)434-2121,1-800-775-SEND\
St. Pete Beach: (813)363-7700 "
Cleveland: (216)481-0011
New York: (914)258-5133

T R A N S P A K
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINI AI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$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 j Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

GYVENIMO CIKLAI. Straispnių rinkinys 1944 šeimos
metų proga. Ir. Lukoševičienė. 40 psl......... $ 3.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vaclo
vas Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. $10.00

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVIJOJE.
D. Bindokienė. 364 psl.................................... $15.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran trem
tinio atsiminimai. Pov. Šilas. 319 psl............ $ 8.00

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl. ......................... $ 4.00
ŠALIS TA LIETUVA VADINAS. Eilėraščiai. Vikt.

Šimaitis. 24 psl................................................. $ 5.00
KELIONĖ Į NEŽINIĄ. II pas. karo ir pokario prisi

minimai. Br. Juodelis. 188 psl......................... $ 5.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl. $17.00 
iš ARTI IR IŠ TOLI. Literatūra, kultūra, grožis. Alg.

Greimas. 524 psl............................................... $10.00
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremt. atsiminimai. An

tanina Garmutė. 126 psl................................. $ 6.00
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. Dr.

Petras Jonikas. 454 psl.................................... $20.00
VAIKAS—DIEVO DOVANA. D. Petrutytė. 320 psl. $10.00 
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai. Henrikas

Stasas. 276 psl. ............................................... $12.00
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. An

tanas Klimas. 82 psl........................................ $ 3.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 KAUNE.

Antanas Dundzila. 96 psl............................... $ 4.00
ŠALTINĖLIS. 95 Etiudai fortepijonui lietuviškų dainų

motyvais. Nij. Dėdinienė. 115 psl.................. $16.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. . $30.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai prideda
Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek Illi
nois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

giausia, kad tokių „investi
torių” tarpe didelę dalį sudaro 
buvę mūsų okupantai. Jie bet 
kokia kaina nori įkelti koją į 
Lietuvą, kad vėliau galėtų 
tvarkyti visus reikalus. Jie 
stengiasi prieiti prie pagrin
dinių Lietuvos pramonės viene
tų, kaip Mažeikių naftos perdir
bimo įmonės, Būtingės ter
minalo statybos, Klaipėdos uos
to ir kt. Atrodo, kad valdžia per 
daug jų nesibaido.

Peržvelgus visa, kas čia 
parašyta ir ko neparašyta, 
Lietuva brenda palengva į 
svetimus vandenis. Kas valdys 
Lietuvos kapitalą, tas valdys ir 
Lietuvą. Dar nėra per vėlu 
lietuviams sukrusti, pasiraityti 
rankoves ir kibti į darbą. Tik 
sumanūs vadovai ir intensyvus 
darbas, gali papildyti lietuvių 
kišenes ir išvengti kitataučių 
antplūdžio. Dėka lietuvių suma
numo, Lietuva galėjo iki šiol 
skaičiuoti 80% savųjų, lietuvių, 
ko negali latviai ir estai. Jie. 
būdami tuo atžvilgiu blo- 
gesniame kelyje, pasirinko ge
resnes priemones savo kraštų 
atstatymui. Kas gera kitur, 
reikia pritaikyti ir mūsų kraš
tui.

J. Plačas

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

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

H. Deckys 
 Tai. 585-6624

IEŠKO DARBO

30 m. moteris ieško darbo. Gali pri
žiūrėti senyvo amžiaus žmones, atlik
ti namų ruošos darbus. Gali dirbti įstai
gų, pastatų valymo darbus naktimis. 
Vairuoja nuosavą automobilį. Kreip
tis: 312-737-2030.

„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 spaudoje, 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.

GREIT 
PARDUODA► —

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 žemę
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Išnuomojamas butas; 5 kamb., 2 
mieg. Brighton Pk. apyl. 2540 W. 40 
St. vienas bl. nuo Archer Avė. geras 
susisiekimas.

Tol. 312-523-9174
-1

Išnuomojama*^ kamb. apšildoma* bu 
ta*, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep?’ Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Jkl 3 v. p.p., tol. 312-478-8727.

Lietuvių kalbos besimokančių Philadelphijoje tautinių šokių grupės studentai ir muzikantai. Iš 
kairės: Marijona Lelionytė-Silbertienė, Gintaras Labutis, Wilfredas Frisbys ir Lynn Jocytė-Cox, 
grupės vadove Gintaras Labutis yra atvykęs iš Lietuvos ir studųuoja Tekstilės kolegijoje Jis 
yra buvęs „Ratilio” ansamblio dalyvis

f

mokei.it


I

f

r

*

LAIŠKAI
DAR VIENAS PLIUSAS

„Draugo” dienraštis kaskart 
darosi vis įdomesnis. Ačiū 
redaktorei Danutei Bindokienei 
už naują (o gal tik atnaujintą, 
nes buvo šiek tiek ir anksčiau) 
skyrių „Bažnyčia Lietuvoje ir 
pasaulyje”. Trumpas žinutes 
apie Lietuvos tikinčiųjų 
gyvenimą bei bažnytinius įvy
kius skaitau ir seku su įdo
mumu. Tikiu, kad tas skyrius 
bus nuolatinis.

Marija Remienė 
Westchester, IL

ESAME DĖKINGI

Taip ir norisi pradėti šį laišką 
sąlygine nuosaka: jei ne Jūs ir 
ne Jūsų parama, Kauno Jėzui
tų gimnazija būtų buvusi ap
triušusi ir niūri. Praėjusį rug
sėjo mėnesį mūsų mokykla 
minėjo 345 m. įkūrimo ir 70 m. 
nuo gimnazijos atnaujinimo 
jubiliejus. Jūsų parama, kuri 
mus pasiekė dar vasarą ir 
rudenį, buvo panaudota paruo
šiamiesiems darbams, kuriuos 
buvo būtina atlikti, kad jubilie
jaus šventimas vyktų kaip 
galima žmoniškesnėse sąlygose.

Iš prelato J. Prunskio gautus 
pinigus (10,000 dol.) panaudo
jome: mokyklos išorinio fasado 
perdažymui 40,000 Lt, teatro 
drabužių nusipirkimui (iš teatro 
gavome puikias kiek padėvėtas 
šešias renesanso laikotarpio 
vyriškų ir moteriškų drabužių 
poras), mums tekainavusias vos 
200 Lt.

Iš Amerikoje gyvenančių 
mūsų buvusių gimnazistų 1994 
m. rugsėjo 23 d. per pobūvį su
aukotus 886 dolerius ir priva
čiai atsiųstas dar 250 dolerių 
panaudojome: neturtingiems 
mokiniams — 500 (dengėme 
keturių našlaičių ar gausių 
šeimų vaikų kelionės į Teze 
krikščioniško jaunimo susi
tikimą Paryžiuje išlaidas — 250 
dol. bei vieno našlaičio išlaiky
mui — 25 doleriai kas mėn., viso 
100; kitus išleisime vėliau 
užmokėjimui už maistą ir pra
gyvenimą); video filmo (vaiz- 
dąjuostės) apie mokyklos jubilie
jaus šventimą susukimui — 280 
dol.; atlyginimui už spektaklio 
režisavimą, choreografijos pa
ruošimą, vėliavos pasiuvimą, 
simbolikos (emblemos) paruo
šimą — 286 dol.

Gerai suvokiame, kad šiais 
sunkiais Lietuvai laikais priva
lome liudyti tikėjimą gėrio per
gale ir nepasiduoti nuliūdimui 
bei pesimizmui, kuris yra 
apėmęs daugelį Lietuvos mo
kyklų bei apskritai tautą. Visa 
parama, kurios susilaukiame iš 
Jūsų, leidžia pajusti, kad 
nesame palikti likimo valiai. 
Štai neseniai vėl gavome R. 
Šomkaitės siuntinį, mūsų

1994 m. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus pagerbtas, kaip „pasižymėjęs metų žmogus” Donald 
M. Petkus (I ii kairės). Kiti nuotraukoje: Nancy Petkus, Willard Boyd, Čikagos Field muziejaus 
prezidentas, Stasys Balzekas, Jr., Loreta Višomirskytė.

sunkiai besiverčiantiems 
vaikams.

Mūsų ateities planuose — su
kaupti pinigų Perkūno namo 
galutiniam sutvarkymui. Po 
konsultavimosi su architek
tūros žinovais, nusprendėme, 
jog yra prasminga apšiltinti ir 
sutvarkyti ne vien dviejų aukš
tų menes, bet ir palėpę. Atlikus 
visus darbus, galėsime palėpėje 
įrengti mokyklos biblioteką, o 
kituose kambariuose — koply
čią, mokyklos istorijos muziejų, 
literatūrinių ir muzikinių vaka
rų menes, etnokultūros klasę ir 
keramikos dirbtuvėlę. Šio pro
jekto parengimas ir įgyvendi
nimas kainuos mums bent 
60,000 dolerių. Dalį pinigų 
tikimės gauti iš Vokietijos jėzui
tų. Dar vėliau galvosime apie 
naujos sporto salės ir valgyklos 
statymą.

Dar kartą iš visos širdies 
dėkoju Jums už dosnią paramą. 
Su visais mokiniais meldžiamės 
už Jus mokyklos Mišių metu, 
linkėdami visokeriopos Dievo 
palaimos visiems Jūsų darbams 
ir sumanymams.

Kun. Gintaras Vitkus, SJ 
mokyklos direktorius

Kaunast

NETIKSLUS VERTIMAS

„Drauge” š.m. sausio 28 d. 
išspausdintas mano biografinis 
straipsnis. Buvau Lietuvos 
Vyčių Čikagos apskr. vasario 5 
d. banketo rengėjų paprašytas 
jiems įteikti savo biografiją 
angliškai. Originalas buvo 
mano parašytas angliškai ir bus 
spausdintas Lietuvos Vyčių 
vasario 5 d. banketo programo
je. Kadangi negavau progos per
žiūrėti Virginijos Vaitekony- 
tės-Obando vertimo ir kadangi 
vertimė atsirado netikslumų, 
tad noriu juos patikslinti.

1. Pirmiausia randame „muzi- 
kųlogijos Garbės profesorius” — 
anglų kalba buvo parašyta 
„Professor Emeritus of Music”. 
Gal žodis ‘emeritas’ geriau tiktų 
lietuviškai. Aš niekad nebuvau 
įsigijęs ‘muzikologijos’ pro
fesūros. Prieš išeinant į pensiją, 
buvau užsitarnavęs pilno or
dinarinio muzikos profesoriaus 
laipsnį — ‘professor of music”.

2. Turiu pripažinti, kad ang
liškas tekstas neturėjo metų 
pažymėta, kada dirbau De 
LaSalle (1948-1951) ir Fenvvick 
(1949-1954) mokyklose kaip 
berniukų mokyklų choro ve
dėjas. Vertime buvo galima 
manyti, kad tuos darbus dirbau 
nuo 1954 iki 1969 m.

3. Angliškai tekste buvo 
rašyta „director of malė choir 
(boys and men) at St. Rita 
Church”. Vertime buvo praleis
ta ‘boys’ (berniukų). Svarbu 
žinoti, kad čia buvo mišrus 
choras, kuriame berniukai gie
dojo moteriškais balsais. Čia 
dirbau nuo 1954 iki 1969 m.

4. Kompozicijos srityje „keletą 
sonatų solistui ir chorui ir for-

Čikagos lit. mokyklos Kalėdų eglutės programoje (iš kairės):' Vytas Jurjonas, Tomas Shotas, An
drius Brooks, Algis Paulius, Marius Vygantas ir Andrius Paulius. Eglutė įvyko 1994 m. gruodžio 
mėn.

tepijonui” — anglų kalba buvo 
parašyta „several cantatas for 
soloist, chorus and piano”. Žodis 
‘sonata’ vertime visai netinka, 
nes turi būti kantata.

5. Čia tikrai reikia kiek pa
aiškinti organizacijų vardų 
vertimus:

a. ‘Lietuvos Katalikų bend
ruomenės pirmininkas’ — buvo 
įteikta „a former chairman of 
the Lithuanian Catholic 
Alliance Foundation” (buvęs 
Liet. Katalikų Susivienijimo 
fondo pirmininkas).

jb. ‘Amerikos Lietuvių centro 
valdybos narys’ — buvo įteikta 
„a member of the American 
Lithuanian Council” (Amerikos 
Lietuvių Tarybos narys).

c. ‘Amerikos Muzikologijos fe
deracijos narys’ — angliškai 
įteikta ,,a member of the 
American Federation of Musi- 
cians since 1946”. Organizacija 
yra Amerikos profesionalų 
muzikų federacija (union).

Leonardas J. Šimutis 
Evergreen Park, IL

„POVO” SINDROMAS
. 4

Amerikiečiai priskiria Lietu
vą prie neturtingų kraštų. Gal 
dėl to daugumas mūsų nešioja 
savyje iš anksčiau mums įskie
pytą menkavertiškumo jausmą. 
Bet palaukite!

Tegul mus prileidžia prie mik
rofono pasakyti keletą žodžių, 
paskiria į bet kokius pirminin
kus, ar šiaip jau prasimušam į 
visuomenės veikėjus dideliems 
ir mažiems reikalams, tada jau 
pasipučiam, kaip povas ir švais- 
tomės išskleidę savo spalvingą 
uodegą taip, kad bet kas prie 
mūsų neprieis. Žiūrime į kitus 
iš aukšto ir išdidūs dairomės, 
kad visi mus maloniai pasvei
kintų. Ne visi. Bet yra tokių, 
kurie (dėl stokos norinčiųjų 
dirbti), prasimuša į paviršių, na 
ir lankstykis, mirtingas žmo
gau, prieš jį ^ar ją. Gal čia viena 
priežasčių, kad vengiama ateit 
į parengimus, ar susilaikoma

Nuotr. Ed. Mankaus

nuo piniginių aukų, kai prieš 
akis tau užriesta į viršų nosis.
O „povas”, pasiėmęs geltoną 
portfelį, žygiuoja išdidus per 
salę, tačiau gal visai neseniai 
turėjo pažiūrėt į žodyną ką reiš
kia žodis „portfelis”.

Genė Valantinienė 
Downers Grove, IL

DĖL RŪKYMO „TEISĖS” 
VIEŠOSE PATALPOSE

Karolis Ruplėnas savo cigare
tės dūmais, nori priversti dau
gumą nerūkančių kvėpuoti nuo
dingą smarvę. Jis remiasi „ma
žumos teise” ir tolerancijos 
stoka rūkančiajam.

Visai klaidinga pažiūra — tu
rėti teisę kitus nuodyti, savo dū
mais. Iš viso tokios teisės nėra.

O dėl tolerancijos, tai tikrai 
jos trūksta Ruplėnui, kuris 
nenori laikytis nuostatų dėl 
nerūkymo Viešose patalpose.

Yra mokslo nustatyta, kad rū
kymas kenkia. Nemažiau ken
kia ir nerūkančiam cigarečių 
dūmai, kurie skatina plaučių 
vėžį.

Tfdėl visiškai pritariu dr. 
Leonido Rago nuomonei dėl pri
rūkytos salės Pasaulio lietuvių 
centre Naujų metų sutikime. 
Rūkoriai tegul rūko rūkymo 
patalpose, arba lauke, bet ne 
viešose salėse.

Petras Dirda
Oak Lawn, IL

PAS KĄ ISTERIJA?

Teko „Draugo” laiškų skyriu
je skaityti Leonido Rago nusis
kundimą, kad žmonės, mėgstą 
rūkyti, neatsižvelgia į nerū
kančius. Savo dūmais nuodija 
nerūkančių plaučius.

Į L. Rago laišką labai piktai, 
tiesiog isteriškai, reagavo Karo
lis (Charles) Ruplėnas. Jis net 
griebėsi popiežiaus paramos. Jis 
kalba apie toleranciją, bet pats 
jos nerodo nerūkančiam. Jei K 
(Ch.) Ruplėnas nori rūkyti ir 
svilinti savo plaučius jo reika
las, bet jis turi būti tiek man
dagus ir tolerantiškas tiems,

A.tA.
SALOMĖJAI ENDRIJONIENEI,

mūsų narei, iškeliavus į Amžinosios Ramybės 
Sodus jos vyrą VIKTORĄ, vaikus ir jų šeimas, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
ROMANUI VADOPALUI

Kalifornijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame seseris 
SOFIJĄ RŪKŠIENĘ, IRENĄ VĖBRIENĘ ir gimines.

Vadopalų šeima

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. sausio mėn. 31 d. 5

• 1869 m. lapkričio 17 d. * *®22 m- lapkričio 4 d. ar- 
atidarytas Suezo kanalas Egip- cheologai pagaliau atrado įėji
te. Jis sujungė Raudonąją ir mą i garsiojo Egipto faraono Tu- 
Viduržemio jūrą. tankhameno kapą.

kuriems rūkymas sukelia pasi
bjaurėjimą.

Ne veltui miestų ir valstybių 
administratoriai leidžia potvar
kius, draudžiančius rūkymą 
daugelyje viešų vietų. Net svei
katos apdraudos įstaigos nerū
kantiems duoda nuolaidas nuo 
premijų mokėjimo. Matomai jos 
žino, kad rūkymas yra sveika
tai kenksmingas.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

REIKIA NUOTRAUKOS

Amerikoje prieš keliolika 
metų yra miręs Tėvynės Ap
saugos Rinktinės, kovojusios 
1994 m. liepos-spalio mėnesiais 
Žemaitijoje prieš bolševikus 
vadas kapitonas Izidorius Jatu- 
tis. Ten šiuo metu gyvena jo 
šeima, iš kurios norėčiau gauti 
kapitono nuotrauką. Ji man rei
kalinga patalpinti į rašomą apie 
Sedos kautynes knygą „Kovos 
dvasia”. Prašyčiau padėti man 
susisiekti su mano buvusio vado 
kapitono Izidoriaus šeima. Ma
no adresas: Vladas Kazlauskas, 
Architektų 102-27, Vilnius 49, 
Lithuania.

Dr. Vladas Kazlauskas
Vilnius

PATARIMAS RŪKORIAMS

Noriu atsakyti į laišką „Apie 
dūmus ir isteriją” (sausio 17 d., 
„Draugas”). Jeigu laiško auto
rius negali apsieiti be cigaretės 
pobūvyje, tai tegul eina į lauką, 
ir rūko, nors iki nukritimo. Ar
ba tegul visai neina ten, kur yra 
nerūkančių — pokylyje, suei
goje, susirinkime.

Kas jis toks, kad reikalauja iš 
visos publikos tolerancijos? 
Kaip jis gali prilyginti savo 
pasmirdusius plaučius su šv. 
Tėvo sąžine? Popiežių šiandien 
gerbia visas pasaulis, net ir 
nekatalikai.

Žmogus, kuris tokį laišką į 
„Draugą” atsiuntė, tikrai ne
vertas gero žodžio!

M. Protkelienė 
St. Petersburg, FL

A.tA.
JONAS GVAZDINSKAS, Jr..

Gyveno Philadelphia, PA.
Mirė 1995 m. sausio 28 d., sulaukęs 58 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: žmona Anne Wilson, tėvai Stasė ir Jonas, 

Sr. Gvazdinskai, broliai - Darius su žmona Jūra, Povilas su 
žmona Loretta; dukterėčia Ingrida, sūnėnai Andrius ir Alek
sas; tetos Monika Tritt su šeima ir Teofilė Mišauskienė; taip 
pat daug kitų giminių Lietuvoje ir JAV-bėse.

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 1 d. nuo 5 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S Archer Avė 
(prie Derby Rd.)

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. r. gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
bv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, tėvai, broliai ir kiti giminės.
rr ,direkt 001181(1 A- PetkusJjonald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
KAZIMIERAS JANKAUSKAS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau, 
Marųuette Parko apylinkėje.

Mirė 1995 m. sausio 28 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Žemaičių Naumiestyje. Amerikoje iš

gyveno 45 m.
Nuliūdę liko: artimi draugai — Urbonų ir Kapočių šeimos 

bei daug kitų draugų ir pažįstamų.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Tauragės klubui ir 

kitoms lietuviškoms organizacijoms.
Velionis pašarvotas antradienį, sausio 31 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 1 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinasi Audronė ir Jonas Kapočiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę draugai.

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

A.tA.
VIKTORAS BAČINSKAS
Gyveno Oak Park, IL.
Mirė 1995 m. sausio 30 d., 8:04 vai. ryto, sulaukęs 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Kiršų kaime, Alvito valsčiuje. Ameriko

je išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Eugenija Katkaitė, dukterys — 

Laima Šalčiuvienė, žentas Jonas, Viktorija Tauginienė, žentas 
Kazys; anūkai: Paulius, Ingrida, Teresė Šalčiai, Kazytis 
Tauginas; sesuo Ona Kizlauskienė ir jos duktė Regina Iva
nauskienė. Taip pat daug giminių JAV-bėse ir Lietuvoje.

Velionis pašarvotas antradienį, sausio 31 d. nuo 1 v. p.p. 
iki 8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 31 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, dukterys, sesuo, žentai ir anūkai.

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

AJA.
BENIUS RAZGAITIS 

RAZGYS
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1995 m. sausio 24 d., 4:55 vai. ryto, sulaukęs 71 metų.
Gimė Lietuvoje, Šeduvoj. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Katrytė, duktė Rita Ford, žentas 

Brian, anūkėlis Eric; Lietuvoje brolis Albinas ir sesuo Stasė.
Priklausė St. Petersburg Lietuvių klubui ir Liet. Bend

ruomenei.
Laidotuvės įvyks sausio 28 d., šeštadienį. Velionis bus 

atlydėtas į Šv. Jono bažnyčią, St. Petersburg Beach, kurioje 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. 
Benius bus palaidotas katalikų Calvary kapinėse, St. Peters
burg, FL.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Hospice.

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkas, giminės ir 
draugai.

Tel. 813-345-7052.



DRAUGAS, antradienis, 1995 m. sausio mėn. 31 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vasario 3 d., penktadienį 
7:30 vai. vak., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje dr. Vytautas 
Žalys, Lietuvos ambasados Va
šingtone pirmasis sekretorius, 
skaitys paskaitą „Klaipėdos 
klausimas istorijos ir dabarties 
požiūriu”. Naudodamasis nepa
skelbtais archyviniais do
kumentais, prelegentas kalbės 
apie mažai arba visiškai neži
nomas problemas apie Klaipė
dą. Po paskaitos vaišės.

M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapija Brighton 
Parke ruošia linksmą Užga
vėnių renginį — „Mardi Gras”, 
vasario 25-26 d. mokyklos 
patalpose. Parapijiečiai ir 
svečiai iš tolimesnių vietovių 
prašomi ir kviečiami renginyje 
dalyvauti. Kaip anksčiau buvo 
rašyta, parapijos bažnyčiai 
reikia naujo stogo, o ir kitos 
finansinės bėdos nemažai spau
džia, todėl tikimasi įvairių 
renginių pagalba surinkti bū
tinų lėšų.

Žinomųjų pianistų Sonatos 
ir Roko Zubovų pianino 
rečitalis ruošiamas š.m. vasario 
26 d., sekmadienį, 2 vai. p.p., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje.

Muzikas Ričardas Šokas,
baigęs Lietuvos Muzikos aka
demiją ir vargonų klasę pas pro
fesorių Leopoldą Digrį, tuoj pra
dėjo groti su Lietuvos Filhar
monijos orkestru, atlikdamas ne 
tik vargonų partijas, bet ir 
duodamas vargonų kūrinių 
rečitalius. Jo diplome įrašyta, 
jog baigė fortepijono ir vargonų 
specialybės visą ketverių metų 
kursą, o valstybinė egzaminų 
komisija pripažino jam muzikos 
dėstytojo, koncertmeisterio, 
koncertinio vargonų solisto, 
chorvedžio ir kamerinio an
samblio solisto kvalifikacijas. 
Savo solinius rečitalius turėjo 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Karaliaučiuje ir daugelyje 
Lietuvos miestų. JAV Kali
fornijos universiteto Tarptau
tinių mokslų fakultetas įvertino 
dar kartą išeitą jo mokslą ir su
teikė jam bakalauro laipsnį su 
teise dėstyti muziką ir chor
vedybą šio krašto mokyklose. 
Šiuo metu Ričardas Šokas 
vargonininkauja Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje ir yra 
Lietuvių Operos chormeisteris. 
Jis vasario 12 d. diriguos Lietu
vių Operos vyrų chorui, kuris 
atliks meninę dalį Vasario 
16-osios minėjime Maria 
mokyklos saleje.

Muz. Ričardas Šokas.

x Rožinis ir šv. Mišios pra
šant pagalbos Lietuvai ir žmo
nijai įvairiuose sunkumuose bus 
aukojamos vasario 4 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Kviečiame daly- 

Zi<
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vauti. Židinys.

x Po ALTo rengiamo Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo vasario 12 d., sekmadie
nį, ruošiama vakarienė Garbin
gam Svečiui prof. Vytautui 
Landsbergiui pagerbti Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Organizacijos ir pavieniai as
menys vietas į vakarienę prašo
me užsakyti šiais tel.708- 
499-2172 arba 312-434-4645. 
Paskubėkite, nes vietų skaičius 
ribotas.

(sk)

x Raminta Jelionytė, iš 
Chicagos, rašo: „Gerbdama 
mano senelių prisiminimą, 
siunčiu $150 močiutės Bronės 
Rimavičienė8 pirmųjų mirties 
metinių proga ir dėdulio Vlado 
Rimavičiaus 9 metų mirties pro
ga paremti našlaitį ar našlaitę 
Lietuvoje. Pageidaučiau vaikelį 
iš Ukmergės, nes mano seneliai 
ukmergiečiai”. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)

x Č. Masaitis, iš Connecti- 
cut, rašo: „Siunčiu jums $150 — 
vieno Lietuvos našlaičio metinę 
pašalpą. Kol krutėsiu, kiek- 
vieneriais metais remsiu vieną 
Lietuvos našlaitį”. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalimų mokesčių

Lietuvos Vyčių Vidurio 
vakarų apygardos „Lietuvos) 
prisiminimų” banketas bus va
sario 5 d., sekmadienį, 4:30 vai. 
p.p., Martiniųue pokylių salėje. 
Banketo metu bus specialiai pa
gerbtas muz. Leonardas Šimu
tis. Dar yra likę vietų bankete. 
Jas galima užsisakyti pas Eve- 
lyn Oželienę, 312-254-7553 ar
ba Algirdą Brazį 708-361-5594.

Prof. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Respublikos Seimo 
narys ir opozicijos vadas, sausio 
28 d. grįžta iš Japonijos, į kurią i 
buvo pakviestas praėjusią 
savaitę. Į Čikagą jis atvyksta 
ateinančio mėn. pradžioje ir 
kalbės Nepriklausomybės 

į šventės minėjime, kurį ruošia 
ALTo Čikagos skyrius vasario 
12 d. Maria aukštesniosios ' 
mokyklos auditorijoje. Vasario 
11 d., šeštadienį, jis dalyvaus 
JAV LB Kultūros tarybos 
rengiamame koncerte Jaunimo 
centre.
Dail. Giedriaus Jonaičio 

dailės darbų paroda atidaroma 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje penktadienį, vasario 
10 d., 7 vai. vak. Visuomenė 
kviečiama parodą aplankyti.

Audrius Vilius Dundzila, 
Ph.D. AABS (Association for 
the Advancement of Baltic Stu- 
dies — Baltistikos studijų puose
lėjimo sąjungos) direktorių tary
bos vienbalsiu nutarimu iš
rinktas AABS sekretoriumi- , 
iždininku užbaigti atsista
tydinusio sekretoriaus-iždi- 
ninko kadenciją. Audrius baigė 
Kristijono Donelaičio lituanis
tinę mokyklą, Pedagoginį 
lituanistikos institutą, studijavo 
Lituanistikos katedroje Illinois 
universitete, įsigydamas 
lituanistikos bakalauro ir 
magistro laipsnius, ir įsigijo 
literatūrologijos ir germanis
tikos doktoratą Wisconsin 
universitete, apgindamas diser
taciją garbingu „cum Įaudė” 
pažymėjimu. Jis dėstė Čikagos 
aukštesnioje lituanistinėje 
mokykloje. Wisconsino universi
tete, Beloit kolegijoje, Madison 
apylinkių techninėjej kolegijoje 
ir Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Jis taip pat eina 
Lituanistikos skautų tunto sek
retoriaus pareigas, Romuvos 
senojo lietuvių tikėjimo bendri
jos seniūno pareigas ir dirba 
Pasaulio lietuvių centre.

x Lietuviškų Montessori 
mokyklų buvę auklėtiniai jau 
dabar savo vaikus siunčia į 
„Vaikų namelius” ir į „Ži
burėlio” mokyklą. Koks vaizdus 
įrodymas Montessori auklėjimo 
gajumo ir stiprumo. „Skambėk 
pavasarėli!” madų paroda teikia 
didelę finansinę pagalbą šiom 
mokyklom. Prisidėkime ir mes 
prie tos paramos. Kviečiame 
visus dalyvauti madų parodoje 
sekmadienį, kovo 19 d., 12 vai., 
Lexington House.

(sk)

x Kasmetinės Vasario 
16-tosios meno parodos ati
darymas bus penktadienį, va
sario 10 d., 7:30 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo centre. Parodoje dalyvauja 
„VARTŲ” Galerija su tapybos 
darbais ir dail. Saulius Vaitie
kūnas su „AMULETAI” kolek
cija. Kviečiame dalyvauti ir pa
minėti 77-tąją Vasario 16-tąją. 
Parodą rengia Čiurlionio 
Galerija ir Lietuvių Dailiojo 
Meno institutas. Paroda ati
daryta šeštadieniais ir sekma
dieniais 10 v.r. - 1 v. p.p.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

( (sk)

PAŠNEKESYS 
„SEKLYČIOJE” 

Sausio viduryje vyresnieji 
lietuviai skubėjo į „Seklyčią” iš
girsti dr. Antano Razmos, Sr. 
pranešimą apie užkrečiamas li
gas. Gerai visiems žinomas 
posakis, kad „sveikata bran
giausias turtas, todėl ne veltui 
„Seklyčia” buvo pripildyta 
klausytojų.

Programų vedėja Elena Siru
tienė pakvietė dr. A. Razmą 
paskaitai, kuri buvo pradėta 
vaizdajuoste, pavadinta „lėlių 
žaidimas". Šioje vaizdąjuostėje 
lėlių pagalba buvo parodyta, 
kaip reikia apsisaugoti nuo 
bakterijų. Pasirodo, kad jų yra 
labai daug, įvairių rūšių ir įvai
raus pajėgumo. Žmogaus or
ganizmas yra taip sureguliuo
tas, kad jis pats kovoja su bak
terijomis. Jeigu žmogaus orga
nizmas yra nusilpęs, jis nepajė
gia su bakterijomis kovoti.

Bakterijų nugalėjimui yra 
naudojami vaistai. Reikia įsi
dėmėti, kad šalia žalingų bak
terijų, yra ir labai naudingų, be 
kurių negalėtume gyventi. 
Šalia bakterijų yra dar virusai 
— nežinomos bakterijos, kurios, 
patekusios į kūną, dauginasi 
dideliu greičiu. Jas nugalėti yra 
daug sunkiau, nes reikia atrasti 
vaistus, su kuriais būtų galima 
kovoti prieš jų dauginimąsi. 
Imant vaistus, reikia laikytis 
daktarų nurodymų ir imti tik 
tiek, kiek prirašyta. Šių dienų 
bakterijos darosi „gudrios” ir jos 
išmoksta kovoti prieš vaistus, 
jie tampa neveiksmingi.

Dr. Razma paminėjo septynias 
pagrindines užkrečiamas ligas. 
Taip pat pabrėžė, kad išvengti

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos pirm. Evelina Oželienė 
nuo sausio 1 d. Lietuvos Vyčių 
oficialiam žurnalui „Vyčiui” 

paskyrė naują redaktorę — Ma
rytę Balinskaitę-Abbott. Kuo
pų skyrius redaguos Dalia 
Bulvičiūtė. Redaktorė prašo 
visus rankraščius siųsti jai šiuo 
adresu: M. Abbott, 40-28 44th 
St., Sunnyside, N Y 11104.

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose, pra
šant Dievo, kad jų įsteigėja, Mo
tina Marija Kaupaitė, būtų pa
skelbta palaimintąja. Šv. Mišios 
bus aukojamos šeštadienį, 
vasario 4 d., 9:30 vai. ryte, mo
tiniškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marųuette Rd. Mišias aukos 
kun. Conrad Bomtrager, O.S.M. 
Visuomenė kviečiama atvykti ir 
kartu pasimelsti šia kilnia in
tencija.

Sausio 15 d. Bichnevičių 
namuose vyko šventė: Liuba 
Bichnevičius minėjo savo 75 m. 
gimtadienį. Ta proga žmona 
Vanda ir dukros Nida bei Silvi
ja paruošė vaišes Ateitininkų 
namuose. Susirinko nemažai 
giminių bei artimųjų, ne tik iš 
Čikagos, bet ir iš toliau; atvyko 
Mylita ir Vytas Nasvyciai iš 
Cleveland, OH, Vytautas ir Ona 
Gautauskai iš Hobart, MI, ir 
daug daugiau. Visiems šeima 
yra labai dėkinga. Ta proga 
„Draugui” atsiuntė 50 dol. 
auką, o taip pat 50 dol. paauko
jo „Lietuvos Vaikų vilčiai”. Tai 
tikrai gražus paprotys, kad 
šeima savo džiaugsmu dalinasi 
su paramos reikalingaisiais.

x Lemonto apylinkės gy
ventojai jau dabar gali rasti 
geriausius „Racine Bakery” 
produktus vietinėse krautuvėse 
- „CHIPAIN’S” ir „TOR- 
TURA’S”. Parduodama „Ra
cine” lietuviška duona, pumper- 
nickel „Plyta”, lašiniuočiai ir 
kiti lietuviškos kepyklos gamin
ti.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms j Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
ldenei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-5264)773.

. (sk)

„Meškiukai” ir „Snaigės”, be kurių neapsieitų nei viena mokyklos eglutės programa. Čia jie 
pasirodė Čikagos lit. mokyklos eglutėje pernai gruodžio mėn.

ligų nėra lengva, kadangi atsi
randa nauji virusai, kurie me
dicinai dar nėra žinomi. Uni
versitetai vaistų tyrimo įstaigos 
ir pačios vaistų gaminimo fir
mos išleidžia daug pinigų ir 
laiko naujų vaistų išradimui. 
Daktaras taip pat patarė, kad, 
pradėjus blogai jaustis, kreiptis 
pas gydytojus ar ligonines, nes 
ligai užsisenėjus, daug sunkiau 
nugalėti įsitvirtinusias bak
terijas, o kartais gali būti ir per 
vėlu. Po dr. A. Razmos prane
šimo, buvo pateikti įvairūs 
klausimai, liečią sveikatą.

Programos vedėja dėkojo dak
tarui už atsilankymą į „Sekly
čią” ir suteikimą naudingų 
žinių vyresniesiems. Po 
pašnekesio buvo pasivaišinta 
maistu, pagamintu išradingų 
šeimininkių.

Ant. Paužuolis
I

IŠ ARTI IR TOLI

MIRĖ „DRAUGO” 
BIČIULĖ

Bronė Sirbintaitė-Daunorienė 
mirė praeitų metų gruodžio 16 
d., Caracas mieste, Venezueloje. 
Anksčiau ji gyveno Londone, 
Anglijoje, kur platino lietuvišką 
spaudą ir buvo ilgametė „Drau
go” bendradarbė bei platintoja. 
Apie jos mirtį pranešė Dainora 
Daunoraitė-šovienė.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 
AMERIKIEČIAMS

Denver, CO, veikiančios U.S. 
West firmos pagrindinėje įstai
goje Bernice Feliss pernai Kalė
dų proga vėl papuošė lietuvišką 
eglutę. Firma jai už tai įteikė 
200 dol. čekį, kurį B. Feliss 
padovanojo Lietuvos našlaičių 
fondui.

ĮSTEIGTAS DARŽELIS 
LIETUVIUKAMS

Neseniai Colorado lietuvių 
telkinyje įsteigtas lietuviškas 
vaikų darželis, kuriam vadovau
ja dr. Roma Milušauskienė.

ŠVENTĖ NAUJUS METUS

Delhi-Tillsonburg, Ont., apy
linkės lietuviai š.m. sausio 1 d. 
po Mišių susirinko į parapijos 
salę kartu švęsti pirmąją naujų 
metų dieną, pasikalbėti apie 
praėjusius metus, palinkėti 
vieni kitiems gerų ateinančių
jų. Prieš vaišes maldą pakalbėjo 
klebonas kun. L. Keftiešis. Susi
rinkusius sveikino Kanados LB 
apylinkės pirm. A. Ratavičienė, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino šaulių kuopos vadas 
G. Rugienius, choro vadovė B. 
Vytienė ir kiti. Vaišių dalyviai 
patys atliko ir programą — 
dainuodami lietuviškas liaudies 
dainas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
HIUTENFELDE

Centrinis Vasario 16-osios die
nos minėjimas Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
ruošiamas vasario 18 d. Hiutęn- 
felde. 14:30 vai. katalikams šv. 
Mišias aukos didelis lietuvių 
draugas Augsburgo arkivysku
pas dr. Josef Stimpfle Romuvos 
pilies salėje. Evangelikams tuo 
pačiu laiku pamaldas laikys 
kun. Tamara Šmitienė Hiuten- 
feldo evangelikų bažnyčioje. Mi
nėjimas vyks 16 vai. Hiuten- 
feldo „Buergerhaus” salėje. Pa
grindinę kalbą pasakys Heseno 
parlamento pirmininkas Kari 
Starzacher. Meninę programą 
atliks Vasario 16-osios gimnazi
jos mokiniai, o šokiams vakare 
gros Paulius Petrikaitis su 
žmona. Šį kartą šokius po minė
jimo teks šiek tiek anksčiau 
baigti, nes dar tą pačią naktį 
reikės sutvarkyti salę ir 
aplinką, kadangi rytojaus dieną 
nuo pat ryto čia vyksta rinkimai 
į Heseno parlamentą.

ĮVERTINTA DAILININKĖ

Dail. Nijolė Vedegytė-Palu- 
binskienė, gyvenanti Cleveland, 
OH, Willoughby mieste rengtoje 
grafikų parodoje laimėjo 
pirmąją Amerikiečių grafikų 
draugijos premiją. Tai nebe pir
moji grafikės N. Palubinskienės 
laimėta premija. Paroda vyko 
prieš Kalėdas.

1 SĖKMINGA KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Denver, CO, lietuvių telkinyje 
sėkmingai reiškiasi „Rūtos” 
tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Lionė Kazlauskienė. 
Kalėdų proga grupė vietiniams 
ir tolimesnių apylinkių lietu
viams suruošė malonią staig
meną — Eglutę, paruošė vaišes, 
ypač su Laimos Jarašienės 
talka, ir atliko meninę pro
gramą.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SESIJA

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės metinis tarybos posė
dis šaukiamas š.m. kovo 11 d., 
10 vai., Romuvos pilies konfe
rencijų kambaryje Hiutenfelde. 
Kiekvienas bendruomenės 
narys turi teisę posėdį stebėti. 
Metinis gimnazijos kuratorijos 
susirinkimas vyks kovo 25 d.

MIRĖ
RUTH STAUFENBERGER

1994 m. gruodžio 12 d. po 
sunkios ligos mirė Vasario 
16-osios gimnazijos mokytoja 
Ruth Staufenberger, kuri dau
giau negu 20 metų, iki praeitų 
metų Velykų, dėstė vokiečių 
kalbą mokiniams iš užsienio. Ji 
buvo sulaukusi 65 metų am
žiaus. Laidotuvėse gruodžio 15 
d. Hedesheime dalyvavo visa 
gimnazija ir daug buvusių 
gimnazistų.

Bichnevičių šeimos šventėje. Iš kairės Nida Bichnevičiūtė, Vanda Bichnevičienė, Liuba 
Bichnevičius, šventęs 75 metų amžiaus sukaktį ir Silvija Bichnevičiūtė.


