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Eidintas: Karas nesibaigė 
į rytus nuo Elbės 

gyvenantiems

Rusijos prokuratūra tiria 
E. Ulmanio bylą

Vašingtonas, gegužės 11d.— 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Alfonsas Eidintas gegužės 10 d. 
dalyvavo Vašingtone, Naciona
liniame Spaudos Klube sureng
toje kasmetinėje vakarienėje, 
kurioje dalyvavo ir senatorius 
James Fulbright našlė Harriet 
Mayor Fulbright, buvę Ful
bright stipendininkai, dabar 
dirbantys JAV Atstovų rūmuo
se, Senate, kitose JAV valdžios, 
mokslo ir kultūros įstaigose, o 
taip pat diplomatinių misijų 
atstovai. Vakaro metu pagrin
dinį pranešimą buvo pakviestas 
padaryti Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
dr. Alfonsas Eidintas.

Savo kalboje, kaip praneša 
Lietuvos ambasada, ambasado
rius Eidintas pabrėžė, kad 
pasaulis mini pergalės prieš 
fašizmą dieną, ir kad lietuviai 
kartu su amerikiečiais džiau
giasi pergalės prieš fašizmą 
50-ųjų metinių proga bei pager
bia daugelio tūkstančių ameri
kiečių, kurie žuvo, kovodami dėl 
Atlanto Chartijos idealų, atmi
nimą. Ambasadorius pripažino, 
kad milijonams europiečių,gy
venusių į vakarus nuo Elbės, 
JAV ir Didžiosios Britanijos 
karių atėjimas reiškė naciona
linės nepriklausomybės atsta
tymą, tačiau milijonams rytų 
europiečių Sovietinė kariuo
menė neatnešė taikos, sau
gumo, laisvės ir nepriklauso
mybės. Lietuvos politiniai va
dovai ir tūkstančiai žmonių 
buvo šaudomi, tremiami į 
Sibirą, vykdyta turto kon
fiskacija ir žemės naciona
lizacija, terorizuojama už 
politinius įsitikinimus. Kaip tik 
dėl šių priežasčių Baltijos šalių 
vadovai nusprendė nevykti į 
Maskvą švęsti pergalės šventės, 
nors Lietuvoje ir pagerbtos per
galės prieš nacizmą aukos, karo 
veteranai.

Kalbėdamas Fulbright vaka
rienėje, ambasadorius klausė, 
ar viskas padaryta, kad baisio
sios karo pamokos nepasi
kartotų, nes pasaulyje ne viskas 
yra taip, kaip buvo svajota ir 
tikėtasi. Alfonsas Eidintas sakė, 
kad dabartinu metu daugiausia

Atsistatydino energetikos 
ministerijos vadovai

Vilnius, gegužės 11 d. (Elta) 
— Lietuvos vyriausybė priėmė 
Energetikos ministro Algiman
to Stasiukyno atsistatydinimą 
ir manoma, kad jau kitą savaitę 
prisieks naujasis Energetikos 
ministras, dabartinis Susisie
kimo ministerųos sekretorius 
Arvydas Leščinskas.

Buvęs „Naftos” generalinis 
direktorius Bronislovas Vainora 
taip pat yra padavęs pareiškimą 
atleisti jį iš Energetikos minis
terijos sekretoriaus pareigų, in
formavo ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ketvirta
dienį įvykusioje'fcpaudos konfe
rencijoje. Dviejų ministerijos 
vadovų atsistatydinimas, sakė 
premjeras, yra vien sutapimas, 
kuris neturėtų reikšti krizės 
Lietuvos energetikoje.

A. Šleževičius taip pat infor
mavo apie planus maždaug dvi
gubai padidinti karšto vandens 
ir šildymo tarifus. Jis pasakė, 
kad nuo birželio 1 d. padidinus

dėmesio yra skiriama pasauli
nio, regioninio ir valstybinio 
saugumo klausimams. Būtent 
to dėl senatoriaus Fulbright 
idėjos vis dar lieka tokios ak
tualios ir suteikia pagrindą 
veikimui.

Ambasadorius A. Eidintas, 
daug vietos savo pranešime pa
skyrė didžiųjų ir mažųjų vals
tybių santykiams. Jis sakė, kad 
senatorius Fulbright ragino stu
dijuoti, kodėl kai kurios didelės 
valstybės atneša nelaimę savo 
mažiems kaimynams. Didelės 
valsybės vis dar nesupranta 
savo mažųjų kaimynų baimės. 
Vis dar nėra efektyvaus būdo 
sulaikyti, senatoriaus Fulbright 
žodžiais tariant, didelės valsty
bės .jėgos arogancijos”, ji labai 
pakenkia ir tai valstybei, kuri 
bando pajungti savo valiai 
kitas.

Nors Lietuva sunkiai kentėjo 
50 komunistinio režimo prie
spaudos metų, ji sugebėjo at
gauti savo nepriklausomybę 
nekerštaudama, nenužudžius 
nei vieno okupacinės armijos 
kareivio. Ambasadorius laiko, 
kad Baltijos šalių išsivadavimo 
judėjimo patyrimas pademons
travo inteligencijos ir idealų 
pergalę prieš jėgos aroganciją, ir 
tas patyrimas gali būti geru pa
vyzdžiu kitoms tautoms.

Ambasadorius Eidintas trum
pai apžvelgė dabartinę Lietuvos 
vidaus ir užsienio politiką. Jis 
teigė, kad Lietuva tęsia savo 
kelią, kurį nubrėžė Nepriklau
somybė, vykdo esmines demo
kratines, ekonomines ir socia
lines reformas. Lietuvos už
sienio politikos prioritetas yra 
gerų santykių su visais kaimy
nais palaikymas, ir Lietuva sie
kia jų derybomis ir interesų 
derinimo būdu.

Lietuvoje laikoma didele gar
be tapti Fulbright stipendijatu. 
Lietuva pasiruošusi bend
radarbiauti visose Fulbright 
programose, keistis idėjomis, 
patyrimu, vystyti santykius 
tarp tautų, kokius puoselėjo 
Senatorius Fulbright, pabrėžė 
Lietuvos ambasadorius Alfon
sas Eidintas savo paskaitoje, 
kuriai susirinkusieji pritarė 
karštais plojimais.

Vilnius, gegužės 4 d. (LA) — 
Rusijai reikia vis daugiau karei
vių. Rusijos parlamentas pritarė 
generolų reikalavimui padidin
ti tarnybos armijoje laiką iki 
dvejų metų. Be to, vieniems me
tams bus imami į kariuomenę 
visų aukštųjų mokyklų absol
ventai. Anksčiau šiam nutari
mui pritarė ir Rusijos vyriau
sybė bei prezidentas.

Kaip rašo Arminas Norkus 
„Lietuvos aide”, generolai 
teisinasi, kad jiems nepavyksta 
surinkti naujokų. Savo rašte 
prezidentui Jelcinui jie rašė, 
kad net šis įstatymas leis 
sukomplektuoti tik 80% gink
luotųjų pajėgų. Bet, tos pačios 
Gynybos ministerijos duomeni
mis, šiuo metu Rusijos kariuo
menė sukomplektuota 75%. Iš 
esmės įstatymas leis išlaikyti 
tokią pat kariuomenę.

1995 metų sausio 1 d. Rusijos 
armijoje tarnavo 1.9 milijonai 
žmonių. Iš jų 1.1 milijonas 
kareivių (350,000 tarnaujančių 
pagal sutartį, „Argumenty ir 
fakty” laikraščio duomenimis). 
Kitaip tariant, norint išsaugoti 
dabartinę kariuomenę, vienu 
metu reikia pašaukti 250,000 

karšto vandens kainas, šeimos naujokų. Gynybos ministerijos 
biudžeto dalis mokant už jį duomenimis, 1995 metais pagal
neturėtų viršyti 5%, o prasidė
jus kitam šildymo sezonui, mo
kestis už šildymą ir karštą 
vandenį neturėtų viršyti 20%. O 
jeigu viršys, papildomos sumos 
bus kompensuojamos.

Užkrečiamų ligų didėjimas
- \

Lietuvoje kelia nerimą
Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — 

Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijoje įvyko Respubli
kinės priešepideminės komisijos 
posėdis, kuriame aptartas infek
cinių ligų paplitimas šalyje.

Posėdyje pateikti skaičiai 
kelia didelį nerimą. 1994 metais 
trichinelioze Lietuvoje sirgo 
beveik 70% daugiau žmonių ne
gu 1993 m. kvėpavimo organų tu
berkulioze — beveik 32%, viru

Kikuit mieste, Zaire ligoninės personalas neša naujausios mirtino Ebola viruso aukos karstą — 
italės misionierės vienuolės sės. Dinarosa Belleri, slaugiusios viruso užkrėstus ligonis; ji jau ket
virtoji iš „Poverelle” vienuolijos seselių, dirbančių Zaire, pakirstų naujojo viruso. Kikuit mieste, 
turinčiame 600,000 gyventojų, jau žinoma apie 79 užkrėtimus šiuo virusu, iš jų 59 žmonės jau 
mirė. Į Kikuit suplaukė epidemiologijos specialistai iš Pasaulinės Sveikatos Organizacijos ir įvairių 
mokslinių įstaigų. Šiam užkrėtimui nėra vaistų ar skiepų ir nuo jo miršta 80% užkrėstųjų. 
Mokslininkai dabar bando sustabdyti viruso plitimą, o paskui ieškos „ginklo” prieš šį virusą.

Rusija nemažina 
kariuomenės

seną įstatymą buvo galima pa
šaukti 420,000 žmonių.

Generolai užmiršo, kad nuo 
1995 m. turėjo įsigalioti įsta
tymas, pagal kurį Rusijos gink
luotosios pajėgos turi būti ne di-

siniais hepatitais — beveik 38%. 
Vis daugiau žmonių serga erki
niu encefalitu, kyla niežų ir 
pedikuliozės (utėlėtumo) kreivė.

Nors dizenterija, lyginant 
dvejų metų duomenis, lyg ir 
mažiau plinta, tačiau palyginti 
su kaimyninėmis šalimis, Lie
tuvoje šia nešvarių rankų liga 
serga vis dar labai daug žmonių. 
Ir sunku bus apsaugoti žmones, 
sako higienistai, kol jie patys

Vokietijoje suimtas 
kitas Lingio 

nužudymo dalyvis
Vilnius, gegužės 11 d. (AGEP)

— Mirties bausme nuteistojo 
Boris Dekanidzė bausmės vyk
dymas gali būti atidėtas, nes jo 
gali prireikti kaip liudininko 
kitoje byloje, rašo „Lietuvos 
rytas”. Diuseldorfe, Vokietijoje, 
buvo sulaikytas Igor Tiomkin, 
kuris įtariamas bendrininkavus 
žurnalisto Vito Lingio nužu
dyme.

Beveik viso pasaulio policijos 
ieškojo Igor Tiomkin daugiau 
kaip pusantrų metų. Jis buvo 
vienas „Vilniaus brigados” 
vadų. Teisme nagrinėjant Tiom
kin bylą, Boris Dekanidzė galė
tų būti liudytoju. Tada mirties 
nuosprendžio vykdymas Boris 
Dekanidzei galėtų būti atidėtas.

Prezidento Algirdo Brazausko 
vadovaujama malonės komisija 
trečiadienį atmetė Boris Deka
nidzė malonės prašymą.

LDDP stengiasi 
apsaugoti savo 

valdininkus
Vilnius, gegužės 9 d. (AGEP) 

— Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
Konservatoriai) mano, kad 
valdančioji partija ir vyriausybė 
ketina labai ilgam išlaikyti su
sikompromitavusios nomenkla
tūros viešpatavimą, rašo „Lie
tuvos rytas”.

Pagal Valstybės valdininkų 
įstatymą visi valdininkai skirs-

___________________________ tomi į „A” ir „B” kategorijas.
- Prieš dvi savaites Seimui buvo

, pateiktas nutarimo projektas, 
nesaugos savo sveikatos - pirks kokio8 pareigybės turėtų pri- 
nelėgaliai atvežtus, mikrobais klausyti pirmajai kategorijai, 
užkrėstus maisto produktus, kol Pasak Tėvynės Sąjungos nario,

desnės kaip 1% šalies gyventojų 
(maždaug 1.5 mil. žmonių). Tai
gi jau dabar armija turėtų būti 
sumažinta 400,000. Vadinasi, 
generolai iš pradžių užpildys 
visus laisvus etatus, o paskui 
pradės juos mažinti. Logika, 
matyt, tokia: niekas nieko ma
žinti nė nesirengia.

Dabar, įsigaliojus naujam 
įstatymui, šimtus tūkstančių 
žmonių reikės išlaikyti pus
mečiu ilgiau. Tai ir maistas, ir 
drabužiai, ir ginklai. O svar
biausia — generolai gaus nau
jas pareigas ir nemokamą dar
bo jėgą, kurią bus galima nau
doti savo reikalams.

Beje, Rusijoje yra ne tik ofi
ciali armįja, kurios sumažinimu 
taip rūpinasi generolai ir poli
tikai. Šiuo metu 23 ministeri
jose ir žinybose tarnauja apie 4 
milijonai žmonių. Į 13 iš jų 
siunčiama daugiau kaip pusė 
naujokų. Ir tai daroma neteisė
tai, nes pagal įstatymą karinę 
tarnybą leidžiama atlikti tik aš- 
tuoniose ministerijose ir ži
nybose. Kiti daliniai turėjo būti 
paleisti dar pernai.

Tik kam tai daryti? Oficialiai 
Rusijos armija gerokai mažesnė, 
todėl galima kalbėti apie tai
kius Rusijos ketinimus. O karei
vių reikia kuo daugiau. Jų gali 
prireikti, pavyzdžiui, ginti 
rusakalbiams kitose šalyse, 
kaip žadėjo „ketvirtasis jėgos 
ministras” Andrėj Kozyrev, spe
kuliuoja Arminas Norkus „Lie
tuvos aide”.

pirks laboratorijose nepatik
rintą pieną.

Priešepideminės komisuos po
sėdyje nutarta informaciją apie 
užkrečiamųjų ligų paplitimą
pateikti vyriausybei, taip pat į pralaimėjus rinkimus.
šią problemą atkreipti savival
dybių dėmesį. Valstybinio vi
suomenės sveikatos centro spe
cialistų nuomone, daug akty
vesnė turėtų būti ekonominė 
policija, taip pat veterinarinės 
laboratorįjos.

šiai kategorijai turėtų priklau
syti valdininkai, dirbantys po
litinės valdžios struktūrose. Šie 
valdininkai turėtų atsistatydin
ti, valdančiosioms partijoms

Pateiktame pareigybių sąra
še yra Seimo kontrolieriai, 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos nariai, prezidento patarėjai 
ir referentai, kurių, pagal įsta
tymo projektą, negalima pri
skirti prie politizuotų parei-

Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) — 
Rusijos Federalinės saugumo 
tarnybos pareigūnas gegužės 6 
d. pareiškė, kad dabartinio Lat
vijos prezidento Gunčio Ulma
nio tėvo Eduardo Ulmanio bend
radarbiavimą su nacių Vokieti
jos specialiosiomis tarnybomis 
reikia ištirti. Rusijos visuome
ninės televizijos programoje 
„Versįji” buvo teigiama, kad E. 
Ulmanis bendradarbiavęs su 
naciais.

Byloje, be kita ko, rašoma, 
kad Eduardą Ulmanį, „mėginu
sį nelegaliai išvykti į Vokie
tiją”, 1940 metų liepos 24 d. 
Rygos uoste suėmė buvusios So
vietų Sąjungos saugumo parei
gūnai.

1941 m. birželio 18 d. buvusios 
Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo 
teismo karinė kolegija už 
„kontrrevoliucijos organiza
vimą bei šnipinėjimą” nuteisė 
E. Ulmanį kalėti dešimt metų. 
E. Ulmanis mirė kalėjime 1943 
m. vasario 3 dieną.

Rusijos saugumo pareigūnas 
neatmeta galimybės, kad E. 
Ulmanio byla, kaip ir daugelis 
to meto politinių bylų, yra su
klastota.

Rusijos Federalinės saugumo 
tarnybos ryšių su visuomene 
centro vadovas generolas ma
joras Aleksandr Michailov nė 
kiek neabejoja, kad ketvirta
dienio vakare televizijos pro
gramoje „Versiji” pateikti 
dokumentai apie Eduardo Ul
manio ardomąją veiklą ir šni
pinėjimą fašistinės Vokietijos 
naudai yra patikimi. Rusijos 
žinių agentūros ITAR-TASS ko
respondentui jis šeštadienį 
pareiškė, „Nėra jokio pagrindo 
abejoti šių dokumentų auten
tiškumu”.

„Vargu ar NKVD būtų klasto-

Rusija nusivylė pabaltiečių 
nedalyvavimu

Vilnius, gegužės 8 d. (LR) — 
„Tenka nusivilti ir apgailes
tauti dėl trųų Baltuos valstybių 
pozicijos pergalės 50-mečio mi
nėjimo Maskvoje atžvilgiu”, pa
reiškė Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos antrojo Europos 
departamento direktoriaus pa
vaduotojas Aleksandras Udal- 
cov, kuruojantis santykius su 
Baltuos šalimis.

Pasak jo, šios valstybės „liko 
nuošalyje”, nuo jubiliejinių ren
ginių, o jų veiksmuose „pastebi
mas tam tikras provincialu
mas”.

Diplomatas teigia, kad trijų 
Baltuos šalių prezidentų spren
dimas nevykti į Maskvą ir šių 
valstybių piliečių noras pami
nėti šią datą„kažkokiu keistu 
būdu” dar kartą liudija apie tai, 
jog „Rusijos partneriai Baltijos

gybių. Tačiau sąraše nėra prezi
dento konsultantų, vyriausybės 
patarėjų, vyriausybės sekreto
riaus, apskričių valdytojų, mi
nisterijų sekretorių.

Pasak Tėvynės Sąjungos na
rio, tai reiškia, kad šiems 
valdininkams negresia atsis
tatydinimas ar atleidimas kar
tu su savo postą paliksiančiais 
ministrais. Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministeri
jos Žiniomis, šiuo metu Lietuvo
je yra apie 20,000 valdininkų. 
„A" kategorijai, pasak Tėvynės 
Sąjungos nario, priskiriama 
apie 150-200 valdininkų.

jęs šiuos dokumentus, kadangi 
prieškario metu kažkoks akci
nės bendrovės direktorius 
nedomino Sovietų Sąjungos sau
gumo organų”, pabrėžė Rusijos 
Federacinės saugumo tarnybos 
ryšių su visuomene centro va
dovas.

A. Michailov mano, kad būti
na skelbti tokius dokumentus 
pergalės prieš fašizmą 50-ųjų 
metinių išvakarėse. Mat dabar 
„Baltijos valstybėse bendra
darbiavimas su fašistais lai
komas vos ne nuopelnu, o Rusi
jos kariškiai ir karo veteranai 
yra persekiojami”.

Latvijos ambasada Rusijoje 
kol kas nekomentavo televizijos 
laidos apie Eduardo Ulmanio 
galimą bendradarbiavimą su 
naciais.

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis pareiškė, kad Rusijos 
televizijos pranešimas apie jo 
tėvo bendradarbiavimą su na
cistinės Vokietijos specialio
siomis tarnybomis yra „absur
diškas”. „Tai labai ryškus 
šmeižto pavyzdys”, pareiškė 
Guntis Ulmanis Latvijos 
spaudai.

Gegužės 5 d. Paryžiuje Lat
vijos prezidentas Guntis Ulma
nis įteikė aukščiausią savo 
šalies apdovanojimą — Trijų 
žvaigždžių ordiną Prancūzijos 
prezidentui Francois Mitter- 
rand’ui. Tai įvyko per trumpą 
ceremoniją, surengtą Prancūzi
jos valstybės vadovo rezidenci
joje Eliziejaus rūmuose.

Aukščiausio Latvijos apdova
nojimo įteikimas F. Mitter- 
rand’ui aiškinamas „Prancūzi
jos pozicija Latvijos nepri
klausomybės atkūrimo laiko
tarpiu”. Po to Latvijos preziden
tas išvyko į Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos 50-ųjų metinių 
iškilmes Londone.

šalyse nesugebėjo įveikti istori
nių nuoskaudų komplekso”.

Esant tokiam kompleksui, 
„kažin ar rimtai pasistūmėsime 
mūsų tarpusavio santykiuose”, 
sakė A. Udalcov. Pasak jo, Bal
tijos valstybių elgesys „liudija 
apie tai, kad jos nesupranta, jog 
turi reikalą su nauja Rusija”.

Jos „mūsų valstybę nuolat 
painioja su stalinine Sovietų 
Sąjunga, nuolat nori užkrauti 
Rusijai kažkokią kaltę ir savo 
nuoskaudas. Tai neperspektyvi 
bei trumparegė pozicija”, sakė 
Rusijos diplomatas.

Aleksandr Udalcov įsitiki
nęs, jog netoleruotini, „dažni 
pageidavimai, kad Rusija atsi
prašytų už vadinamąją Baltijos 
valstybių okupaciją”.

„Tarp Rusijos politikų neat
siras pageidaujančiųjų tai pa
daryti, ir ieškoti jų Rusijoje 
beviltiška”, pabrėžė aukštas 
Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas.

KALENDORIUS

Gegužės 16 d.: Ubaldas, 
Jonas, Andriejus, Bazilė, Inga, 
Bitė. 1886 m. gimė filosofas, 
ateitininkų ideologas Stasys 
Šalkauskis.

Gegužės 17 d.: Paskalis, 
Gailė, Virkantas, Tautmilas. 
1875 m. mirė vysk. Motiejus Va
lančius.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KNARKIMAS IR „APNEA”
- KVĖPAVIMO SUSTOJIMAS

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Gan daug žmonių miego metu 
knarkia. Stebint 6,000 žmonių, 
buvo nustatyta, kad 60% vyrų 
ir 40% moterų, turinčių daugiau 
kaip 70 metų amžiaus miego 
metu knarkia. Reikia pasakyti, 
kad knarkimas kai kuriems 
asmenims gali sukelti rimtas 
sveikatos problemas, kurios ne 
tik trukdo miegą, bet gali 
prisidėti ir prie širdies smūgio, 
padidinto kraujo spaudimo ir in
sulto (stroke), nes knarkimas 
rišasi su kita blogybe, vadinama 
„apnea” — sustojimu kvėpavi
mo. Ši problema yra charakte
ringa tuo, kad miego metu žmo
gus sustoja kvėpavęs, kai ku
riais atvejais ilgiau, negu 10 se
kundžių. Kvėpavimui sustojus, 
žmogaus organizmas negauna 
pakankamai deguonies, todėl 
žmonėms, turintiems širdies ir 
kraujo indų sutrikimus, tas 
būna ypač pavojinga. Pusė tų, 
kurie miego metu dažnai išgy
vena tokį kvėpavimo sustojimą, 
turi padidintą kraujo spaudimą. 
Be to, daugelis jų dėl sutrukdy
to nakties miego dienos metu 
būna apsimiegoję, apsnūdę, 
dažnai užmiega prie vairo ir 
patenka į eismo nelaimes. Tokie 
žmonės turi 7 kartus daugiau 
eismo nelaimių, negu kiti vai
ruotojai.

Daugelis pacientų nesupran
ta, kaip svarbu tokį miego su
trikimą gydyti. Valstybinė 
komisija, tyrinėjanti miego su
trikimus, yra apskaičiavusi, 
kad 12 milijonų amerikiečių, 30 
iki 60 metų amžiaus, ir 7 mili
jonai senesnių, turi tokius 
miego sutrikimus. Ta komisija 
pataria, kad gydytojai, apklau- 
sinėdami pacientus, apklausinė
tų ir jų žmonas bei šeimos 
narius apie tokius miego 
sutrikimus.

Viršutinius kvėpavimo takus 
sudaro nosis, gerklė, tonsilos, 
adenoidai, gomurio liežuvėlis 
(uvala) ir užpakalinė liežuvio 
dalis. Kvėpavimo metu gerklės 
raumenys automatiškai įsitem
pia ir palaiko gerklės tuštumą 
— ertmę išplėstą taip, kad oras 
be trukdymo tiek dienos, tiek 
miego metu, patenka į plaučius.

Pas daugelį žmonių miego 
metu gerklės raumenų įtampa 
atsileidžia ir įkvėpimo metu 
orui skverbiantis į plaučius, 
atsileidę, suglebę gerklės 
raumenys kartu su gomurio 
liežuvėliu bei liežuviu, pradeda 
virpėti ir sukelia knarkimą. Kai 
kurie knarkia, gulėdami tik 
tam tikroje kūno pozicijoje arba 
kai kurioje miego fazėje. Kiti gi 
knarkia visą naktį. Miego metu 
kvėpavimui sustojus, viršutiniai 
oro takai visiškai sudrimba, 
todėl toks žmogus išgyvena 
trumpus, dažnai pasikarto
jančius, uždusimo epizodus iki 
tol, kol deguonies trūkumas pri
verčia žmogų pusiau pabusti. 
Tokiu būdu žmogus, užuot mie
go nakties metu, gali net kelis 
šimtus kartų pusiau pabusti. 
Sumažėję deguonies kiekiai 
kraujuje eventualiai pradeda 
kelti kraujo spaudimą.

Knarkimas ir kvėpavimo su
stojimas dažniau pasitaiko pas 
senesnius bei riebesnius 
asmenis. 60% „apnea” nusi- 
skundžiančių turi per didelį svo
rį. „Apnea” nusiskundžiantieji 
paprastai kurį laiką knarkia 
garsiai, po to staiga nutyla ir 
tyli keliolika sekundžių arba 
net minutę, iki pusiau pabudęs, 
giliai įkvepia ir toliau vėl nor 
maliai kvėpuoja. Tokie asmenys 
ryte gali skųstis galvos skaus
mais, negalėjimu koncentruotis,

impotencija ir asmenybės poky
čiais. Tokiais miego sutrikimais 
vyrai nusiskundžia dukart 
dažniau negu moterys. Alko
holis arba vaistai miegui gali 
daug prisidėti prie tokios pro
blemos.

Nustatymui, kodėl žmogus 
knarkia ir išgyvena „apnea” 
yra įkurtos specialios diagnos
tinės klinikos. Įdomu pastebėti, 
kad knarkimą ir „apnea” gydyti 
siekia ne patys pacientai, bet jų 
žmonos, kurios dėl knarkimo 
negali gerai miegoti. Būna ir 
kitokių atvejų. Pavyzdžiui, dr. 
Smith, kuris gydo tokius li
gonius, sako yra turėjęs ligonių, 
kurie knarkė taip garsiai, kad 
net jų kaimynai skundėsi. Jeigu 
patikrinimo metu yra įtariama, 
kad pacientas išgyvena miego 
„apnea”, tai tokiam pacientui 
reikia praleisti naktį tyrimų 
laboratorijoje, nes tokius sutri
kimus diagnozuoti galima tik 
specialios laboratorijos aplin
koje. Miego laboratorijos dabar 
yra gan plačiai paplitusios. 
Laboratorijoje pacientas miego 
metu būna prijungtas prie įvai
rių aparatų, kurie registruoja 
širdies ritmą, oro tekėjimą 
kvėpavimo takuose, deguonies 
kiekį kraujuje, smegenų elekt
romagnetines bangas, knar
kimą bei kūno poziciją. Viena 
naktis miego laboratorijoje 
kainuoja apie 1,100 dolerių. 
Dauguma apdraudos bendrovių 
užmoka už tuos tyrimus.

Stebint tokį pacientą labora
torijoje, reikia jį daugiau negu 
penkis kartus per valandą pa
budinti, o kai kuriuos pacientus 
reikia net šimtą kartų prikelti 
per naktį.

Miego „apnea” gali sukelti 
širdies ritmo sutrikimus, nes 
„apneos” metu kraujuje mažėja 
deguonies kiekis. Sumažinus 
svorį, tiek knarkimas, tiek 
„apnea” gali labai ryškiai sure- 
tėti.

Alkoholio ir miegui vaistų ne
vartojimas irgi mažina galimy
bę „apneai” išsivystyti. Žmonės 
daugiau knarkia, gulėdami ant 
nugaros, bet, keičiant kūno po
ziciją, galimybė išsivystyti 
„apneai” nemažėja, nepaisant, 
kad, negulint ant nugaros, 
knarkimas mažėja. Kvėpavimo 
sustojimui miego metu gydyti 
yra specialus aparatas, kuris 
miego metu pučia orą į plaučius. 
Problema yra ta, kad tokį 
gydymą reikia tęsti visą

Kristaus Prisikėlimo šventės rytas Kaune: Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius velykinio džiaugsmo procesijoje apie arkikatedrą-baziliką.

Nuotr. Prano Abelkio

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

PRIKELKIME LIETUVA
KRISTUI

Daug rūpesčių ir problemų iš
kilo mūsų Tėvynei, išsivadavu
siai iš pusšimtį metų trukusios 
okupacijos ir pasirinkusiai lais
vės kelią. Nemažai jų išgyvena 
ir Lietuvos katalikų Bažnyčia, 
nes ją sudaro realūs žmonės, 
kurių gyvenimą sąlygoja laik
metis ir jo keliami reikalavimai.

Antrasis pasaulinis karas 
ypač skaudžias žaizdas padarė 
Vilkaviškio vyskupijai, esančiai 
Vokietijos pasienyje. Tai dešim
tys sugriautų bažnyčių, gerokai 
praretėjusios kunigų gretos. So
vietinės okupacijos metais 
ateistinė propoganda nuskur
dino ištisų kartų dvasinį pasau
lį, žmogų pavertė beminte dar
bo jėga. Todėl mūsų vyskupijos 
dvasininkams ir pasauliečiams 
tikintiesiems reikia sutelkti

gyvenimą. Dėl tos priežasties 
dauguma pacientų, sergančių 
„apnea”, tokio gydymo at
sisako.

Labai sunkiais atvejais vie
nintelė išeitis yra operacija, 
kurios metu gomurio liežuvėlis, 
adenoidai ir tonsilos būna 
pašalinamos. Po tokios operaci
jos dauguma pacientų nustoja 
knarkti, bet „apnea” pagerėja 
tik 50-čiai procentų pacientų. 
Kita chirurginė procedūra — tai 
įstatymas vamzdelio į tracheą, 
per kurią nakties metu pacien
tas kvėpuoja. Dienos metu 
vamzdelis būna užkemšamas.

jėgas, sprendžiant šiuos gyvy
biškai svarbius klausimus. Mes 
turime atstatyti sugriautas baž
nyčias, atgaivinti parapijų ben
druomenių gyvenimą.

Nepaprastai sunkiomis ekono
minėmis sąlygomis iš griuvėsių 
kyla Vilkaviškio katedra (klebo
nas kan. Vytautas Gustaitis), 
Sintautų ir Kučiūnų bažnyčios 
(klebonai: prel. Antanas Maske
liūnas ir kun. Raimundas Žu- 

. kauskas), Kryžių koplyčia (kle
bonas kun. Vytautas Prajara). 
Baigiamos statyti prieš karą 
pradėtos Pilviškių bažnyčia 
(klebonas kun. Antanas Žu
kauskas) ir Pažėrų bažnyčia 
(mons. Andrius Gustaitis). Sta
tomos naujos bažnyčios: Alytu
je Švč. M. Marijos Krikščionių 
Pagalbos (klebonas kun. Leonas 
Jakimavičius) Aleksote (klebo
nas mons. Jonas Kavaliauskas). 
Atsikūrė Alytaus šv. Kazimiero, 
Marijampolės šv. Vincento, 
Naujosios Ūtos, Ežerėlio, Pata
šinės parapijos.

Siekiama, kad kiekviena pa
rapija taptų gyva katalikiška 
bendruomene, kurios nariai, 
tarsi viena šeima, dalytųsi tais 
pačiais džiaugsmais ir rūpes
čiais, kad joje būtų jauku ir 
jaunam, ir senam. Todėl steigia
mi parapijų namai, senelių prie
glaudos, įvairios katalikiškos 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 
organizacijos, kurios apimtų 
kiek galima daugiau parapijos 
narių, kad jie pasijustų aktyvūs 
Dievo tautos piliečiai, vienas su 
kitu susieti broliškos meilės 
ryšiais.

Labai sunkus ir atsakingas 
darbo baras, vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų katechizacija, tiks
liau sakant evangelizacija, nes 
daugelis viduriniosios ir jauno
sios kartos žmonių, net ir krikš
tytų, turi labai menką suprati
mą apie savo tikėjimą, įvairių 
religinių papročių laikosi dau
giau iš tradicijos, negu dėl vidi
nio įsitikinimo.

Šiame bare darbuojasi nema
žas skaičius (apie 400) kateche
tų: kunigų, klierikų, vienuolių 
ir pasauliečių. Tenka įveikti 
nemažai sunkumų. Ypač kate
chetus jaudina jaunimo abejin
gumas dvasinėms vertybėms, 
materialinių dalykų perver
tinimas. Būna labai skaudu, kai 
mokykloje tikybos mokytojo su 
dideliu vargu pasėtas grūdas ne
gali tinkamai augti ir bujoti, 
nes jam pritrūksta reikiamos

Laima Jurkūnienė padeda ruošti naują Lithuanian Mercy Lift siuntą Lietuvos aplinkos namuose. Tėvų abejin- 
ligoninėms. gumas, o kartais net priešišku-

mas religinėms vertybėms sug
niuždo gražiausius vaikų ir 
mokytojų norus. Todėl lygiagre 
čiai su vaikų ir jaunimo katechi
zacija bandoma dirbti su jų tė
vais, šeimomis. Čia dar tebeieš
koma efektyvesnių darbo meto
dų, tiesesnių kelių ne tik į 
vaikų, bet ir jų tėvų širdis.

Pagaliau viena iš veiksmin
giausių priemonių, ugdant reli
ginį sąmoningumą, yra katali
kiška spauda. Mūsų vyskupija 
turi savo leidyklą „Ardor” 
(direktorius Kudirkos Naumies 
čio klebonas, kan. Donatas Ja 
sulaitis), kuri jau yra išleidusi 
keletą knygų. Nemažai jų ruo
šiama spaudai. Tačiau sunki 
ekonominė padėtis labai trukdo 
įgyvendinti gražiausius suma
nymus. Leidyklos darbuotojai 
yra numatę leisti kun. prof. Sta
sio Ylos, seselės širdietės Stasės 
Karvelytės, mokytojos Stasės 
Jasiūnaitės, Prano Mikalausko 
— Antalkio ir kt. kūrybą. Šių 
autorių kūriniai buvo gerai ži
nomi okupacijos metais ir dau
ginami pogrindyje. Tiesa, jų var
dai tik dabar iškilo į viešumą. 
Tai daugiausia literatūra, skir
ta vaikams ir jaunimui, aktuali, 
primenanti netolimą praeitį. 
Deja, jos išleidimas dėl lėšų 
stokos labai vėluoja, o jei ką 
nors pavyksta išleisti dėl didelių 
kainų šie leidiniai tampa nepri
einami skaitytojui.

Laiške romiečiams yra tokios 
eilutės: „Kaipgi žmonės šauksis 
to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie 
įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! 
Kaip išgirs be skelbėjo?!” (Rom 
10,14). Taigi, reikia uolių Kris
taus skelbėjų, dvasininkų ir pa
sauliečių, kurie, gyvai suvokę 
šią savo pasiuntinybę, jai ati
duotų visas savo jėgas, laiką, 
žinias ir patirtį, būtų pasi
šventę maldai ir apaštalavimo 
darbams.

Didžiulė atsakomybė tėvams, 
pirmiesiems gerosios naujienos 
skelbėjams, kad vaikai, iš jų 
lūpų išgirdę apie Dievo meilę 
žmogui, iš jų pavyzdžio išmoktų 
atsiliepti į tą meilę savo gyve
nimu. Šeimose bręsta ir kuni
giško bei vienuolinio pašaukimo 
daigai. Dabar labai reikia gerų, 
pasišventusių kunigų. Ar ne dėl 
to jų trūksta, kad šeimose, vi
suomenėje vyrauja daiktų ir 
malonumų kultas, kuris užgožia 
dvasinio gyvenimo pradus, gau
namus Krikšto sakramentu?

Juozas Žemaitis 
Vilkaviškio vyskupas

JĖZAUS DRAUGIJOS 
GENERALINĖ 

KONGREGACIJA

Romoje baigėsi 77 dienas tru
kusi Jėzaus draugijos 34-oji 
generalinė kongregacija. Per 
spaudos konferenciją, surengtą 
kovo 22 d. generalinės kongre
gacijos pabaigos proga, jėzuitų 
ordino generolas Peteris Hansas 
Kolvenbachas pareiškė, kad, ne
paisant sunkumų, kuriuos, be 
kita ko, sukėlė ir jėzuitų skai
čiaus sumažėjimas nuo 36,000 
Vatikano II susirinkimo pra
džioje iki 23,000 šiandien, ben
drijos reikalai klostosi gerai. 
Kolvenbacho teigimu, pagrindi
nė susirinkimo tema buvo naujų 
ordino misijos formuluočių pa
ieška, atsižvelgiant į popiežiaus 
reikalaujamą naująją evangeli
zaciją. Itin didelį dėmesį jėzuitai 
skyrė dėl politinių pokyčių į 
„nuošalę patekusiai Afrikai” ir 
pabėgėlių problemai, Rytų ir 
Vidurio Europoje vykstantiems 
atkūrimo procesams, Trečiojo 
pasaulio šalyse gyvenančių vie
tinių gyventojų ir visuomenės 
pakraštyje atsidūrusių Europos 
„naujųjų vargšų” problemoms.

223 delegatai, atstovaujantys 
jėzuitams, veikiantiems 110 
pasaulio šalių, priėmė 30 doku
mentų. Pagrindines jų temas 
sudaro teisingumas, ordino mi
sija įtvirtinant krikščionybę 
įvairiose kultūrose ir su ja susi
jusi ekumeninė veikla bei tarp- 
religinis dialogas. Jėzuitai
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toliau įsipareigojo dėti dideles 
pastangas aplinkai išsaugoti ir 
ketina ypatingą dėmesį skirti 
masinėms informacijos priemo
nėms, kaip „naujajai kultūrai” 
bei įgyvendinti konkrečias ben
dradarbiavimo su pasauliečiais 
krikščionimis ir nekrikščioni- 
mis formas. Delegato iš Airijos 
pasiūlymu kongregacija priėmė 
dekretą dėl solidarumo su mo
terimis. Generalinės kongrega
cijos darbo rezultatu laikytina 
ir naujai suformuluota ordino

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

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SI., Oak Lawn, IL

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

.------- .---------------------- k
Cardlac Dlagnosls, Ltd.

Marųuette Modlcal Bulldlng
6132 S. Kadžio

Chicago, IL 60629
Tai. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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, kalvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r 12 v pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedile Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 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 Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. 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 Ogdan Ava.

Llsla, IL 60530
Tai. 708-963-1410

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. 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 708-448-5645
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

- gydymas bei chirurgija
172 Schlller 81., Elmhurst, IL 60126 

706-841-2609
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 Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7765

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60852 
Tol. 312-434 2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naper vilią Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervtlle IL 60663
Tai. 708-527-0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60652
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

teisė, kuri pirmą kartą per 450 
metų buvo pritaikyta laiko 
dvasiai.

Spaudos konferencijoj taip pat 
buvo akcentuojama, kad jėzuitų 
pastangų teisingumo vardan ne
valia painioti su politine veikla. 
„Šiandieninis jėzuitas” turi būti 
dialogo žmogus ir, glaudžiai ben
dradarbiaudamas su pasaulie
čiais, stengtis įtvirtinti krikščio
nybę įvairose kultūrose. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”,

1995, Nr. 3)

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Suporlor, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tol. — (1-312) 337-1285
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ATMINTINA LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO 

SUKAKTIS
JONAS DAUGĖLA

Danutė Bindokienė

Pergalės šventė 
pasisekė

Šiais metais visa Europa yra 
tiesiog paskendusi įvairiausių 
sukakčių bei iškilmingų minė
jimų svaigulyje. Didelėmis 
iškilmėmis prisimenama laimė
tų karų ir pralaimėtų mūšių 
sukaktys. Rengiamos net tarp
tautinės iškilmės veik kiek
vienos nacių koncentracijos sto
vyklos kalinių išvadavimui pri
siminti.

Visų šių minėjimų iškilmėse 
tarytum paskendo viena, visai 
mūsų tautai ypač reikšminga, 
sukaktis. 1920 m. gegužės 15 d. 
Lietuvos laikinojoje sostinėje 
pirmajam posėdžiui susirinko 
Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Tad ir šiais metais turėtume 
tiek Lietuvoje, tiek svečiose 
šalyse deramai prisiminti Stei
giamojo Seimo 75-erių metų 
sukaktį.

Lietuvos Taryba jau 1918 m. 
Vasario 16-tosios aktu tautą 
patikino: „Lietuvos valstybės 
pamatus ir santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti galimai greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas”. Tačiau tuo 
metu dar Lietuvoje vyko žūtbū
tinės savanorių kovr>s, o ir pati 
žemė dar nebuvo išvalyta nuo 
priešų kariuomenės. Dar siautė 
bermontininkų, bolševikų ir 
kitokių plėšikų gaujos.

Tad ilgai laukti seimo rinki 
mai galėjo įvykti tik 1920 m. 
balandžio 14-15 d. Visa tauta su 
dvasios pakilimu ir šviesiomis 
viltimis pasitiko šiuos rinkimus. 
Kaip ir visada, rinkiminėje par
tijų agitacijoje politikai nepagai
lėjo vieni kitiems aštresnių žo
delių. Tačiau tos varžybos nei 
kiek nesumažino gyventojų ryž
to visuotiniai dalyvauti rinki
muose ir įmesti savo balsą į 
balsavimų dėžes. Ypač šviesių 
ateities gyvenimo vilčių įkarštį 
išgyveno ilgus metus baudžia
vos vergijos iškankinti mūsų 
kaimiečiai.

Daugelio tolimesnių šalies 
pakraščių gyventojai į rinkimų 
būstines vyko organizuotai. Ar
kliniais vežimais vieškeliais, 
keliais ir keleliais balsuotojai 
važiavo atiduoti savo balsą. Kiti 
būriais traukė pėsti. Vežimuose 
plevėsavo mūsų trispalvės, o iš 
krūtinių skambėjo himno ir 
patriotinių dainų garsai. Tad ir 
Steigiamojo Seimo rinkimai ap
sivainikavo netikėtu laimėjimu. 
Daugiau kaip 90 proc. visų, tu

rinčių balsavimo teisę, piliečių 
dalyvavo balsavimuose.

Iš viso vyr. rinkimų komisijai 
buvo įteiktas 31 partinių ir ne
partinių kandidatų sąrašas. Ta
čiau nereikėjo nei 4 proc. ribos, 
kad į seimą patektų tik trijų 
pagrindinių politinių srovių at
stovai. Tuo būdu jau šie pirmieji 
demokratiški balsavimai išryš
kino mūsų tautos politinį pasi
skirstymą, kuris iš tikrųjų 
turbūt išliko toks pat ir iki šių 
dienų. Be to, pagal susitarimą, 
į seimą įėjo dar ir keli tautinių 
mažumų (žydų, lenkų, vokiečių) 
atstovai. Seimo dešinįjį sparną 
tvirtai užėmė Krikščionių de
mokratų trijų partijų koalicija, 
kairėje liko socialdemokratai, o 
vidurio-tautiniai demokratinei 
srovei — atstovavo liaudininkai. 
Visos kitos smulkesnės partijos 
ir atskirų asmenų užmačios di
desnio tautos dėmesio nepatrau
kė ir jie nei Steigiamajame Sei
me, nei kituose demokratiškuo
se seimuose jokio vaidmens ne
vaidino. Belieka tik palinkėti, 
kad ir šiandieninio mūsų seimo 
būsimuose rinkimuose bus pa
siekta daugybės partijų tar
pusavio konsolidacija ir rinki
muose dalyvaus tik tos trys 
tradicinės politinio gyvenimo 
srovės. Galbūt kai kurios jų 
išeis į gyvenimą ir naujais var
dais pasivadinusios.

Steigiamasis Seimas savo pir
majam darbo posėdžiui susirin
ko 1920 m. gegužės 15 d. Šios 
istorinės dienos vaizdą aprašo 
istorikas Pr. Čepėnas: „Stei-
giamojo Seimo sušaukimo Steigiamasis
iškilmės buvo pradėtos pamal
domis Kauno Katedroje, daly
vaujant prezidentui Smetonai, 
Valstybės Tarybai, seimo 
nariams bei užsienio diplomati
niams atstovams. Po pamaldų 
Rotušės aikštėje įvyko kariuo
menės paradas, o vėliau ąžuolų 
sodinimas Žaliajame kalne. 
Kaunas skendo vėliavose”...

Tačiau ne vien tik mūsų lai
kinoji sostinė ir jos gyventojai 
svaigo šių iškilmių džiaugsmu. 
Pakilias nuotaikas išgyveno vi
sa mūsų tauta, visuose šalies 
pakraščiuose. Juk pagaliau 
išsipildė ilgų metų svajonės ir 
pati tauta savo likimą turėjo 
teisę patikėti saviems, demo
kratiniu būdu išrinktiems, 
atstovams.

Per visus demokratinio valdy
mo metus gegužės 15 diena 
buvo kasmet iškilmingai šven

Steigiamojo Seimo dvejų metų sukaktį minint 1922 m. gegužės 15 d.; Seimo nariai susirinkę prie 
paminklo Žuvusiems už laisvę Kaune. Kalbą sako Steigiamojo Seimo vicepirm. dr. J. Staugaitis. 
Iškilmėse dalyvavo vyriausybės atstovai, užsienio diplomatai ir minios žmonių.
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čiama. Tą dieną vyriausybė 
buvo paskelbusi tautine, Kon
stitucijos šventės vardu 
pavadinta, švente. Tik po ne
lemtų 1926 m. įvykių buvo pa
naikinta demokratinė valdymo 
tvarka ir tuo pačiu Konstituci
jos šventė. Didingos 75 metų 
sukakties proga ši tradicinė 
šventė turėtų būti vėl atgaivin
ta. Viso pasaulio lietuviai 
turėtų ją iškilmingai kasmet 
švęsti.

Steigiamasis Seimas per 29 
savo veiklos mėnesius turėjo 
257 posėdžius ir priėmė apie 300 
įvairių įstatymų bei potvarkių. 
Svarbiausia — buvo priimti že
mės reformos, savos valiutos, 
teisinės santvarkos, univer
siteto įsteigimo įstatymai. Tad 

Seimas per
trumpą savo veiklos laikotarpį 
sugebėjo sukurti tvirtus Lietu
vos valstybinio gyvenimo pa
grindus. Šiais pagrindais buvo 
užtikrinta visa mūsų tautos 
nepriklausomo laikotarpio poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo pažanga.

Svarbiausia, kad Steigiamasis 
Seimas to meto aplinkai įrodė, 
kad mūsų tauta, nepaisant ilgų 
vergijos ir paniekos metų, išliko 
visai subrendusi demokratinei 
santvarkai ir nepriklausomam 
gyvenimui. Seimo darbai liudi
jo, kad mūsų tauta gali pasiti
kėti vien savųjų jėgomis tvarky
ti savo valstybinį gyvenimą ir 
kurti savo žmonėms šviesią 
ateitį. Seimas lietuvių tautą 
įteisino ir visoje civilizuoto 
Vakarų pasaulio tautų šeimoje.

Visi seimo nariai buvo tvirtų 
ideologinių ir pasaulėžiūrinių

įsitikinimų. Tad nenuostabu, 
kad, svarstant ir priimant svar
besnius įstatymus, pasireikšda
vo nuomonių skirtumai. Dažnai 
seimo salėje kildavo aštrūs gin
čai. Nebuvo galima išvengti ir 
asmeniškų užgaudinėjimų. Ta
čiau aplamai seimo darbuose 
vyravo politinių grupių glau
daus bendradarbiavimo nuo
taikos.

Pakanka prisiminti, kad ne 
tik šiame, bet kituose seimuose 
Krikščionių dem. blokas turėjo 
absoliutinę daugumą, tad ir jų 
atstovas buvo išrinktas Respu
blikos prezidentu. Tačiau svar
biausioms pareigoms vadovauti 
pakvietė liaudininkų veikėjus. 
Tuo būdu valstybiniam darbui 
buvo apjungtos visos to meto 
politinės jėgos.

Steigiamojo Seimo atstovų su
dėtis buvo labai įvairi ir 
marga. Jų skaičiuje buvo aukš
to išsimokslinimo asmenybių, 
bet buvo ir kaimo žmonių. Ta
čiau jie visi gyveno kūrybinėmis 
tautinio idealizmo nuotaikomis. 
Istorikas Pr. Čepėnas taip ver
tina Steigiamojo Seimo narius: 
„Galima didžiuotis į seimą iš
rinktųjų atstovų politiniu su
brendimu, valstybiškumo ir 
demokratinių idėjų supratimu... 
ilgus metus puoselėjama idėja, 
kad tik Steigiamasis Seimas 
gali nustatyti Lietuvos val- 
dymosi formą ir santvarką, 
pagaliau buvo sėkmingai 
įvykdyta”.

Steigiamojo Seimo garbingos 
sukakties prisiminimas turėtų 
šviesiu tautinės vienybės ir 
kūrybinio darbo pavyzdžiu švy
tėti šių dienų Lietuvos parla

mentarams. Galbūt šios sukak
ties prisiminimas padėtų vėl 
atgaivinti tikruosius demokra
tinės santvarkos pagrindus. Kai 
tas prisiminimas atgaivina kū
rybinio darbo ir veiklos 
nuotaikas, kuriomis prieš tris 
ketvirčius šimtmečio gyveno ne 
tik Steigiamojo Seimo nariai, 
bet ir visa, naujam gyvenimui 
prisikėlusi, tauta.

BANKAI KURIA 
KORTELIŲ CENTRĄ

Septyniolika Lietuvos bankų 
įkūrė bendrovę „Banko kortelių 
centras”, kuri aptarnaus jų 
leidžiamas kredito korteles. 
Bendra jų kredito kortelė vadin
sis „Litcard”. Iš didesnių bankų 
steigti bendrovę nepanoro tik 
„Tauro bankas” ir „Senamies
čio bankas”. Įstatinis bendrovės 
kapitalas yra 850,000 litų 
(212,500 dol.). Visi bankai ben
drovės akcijas pasidalijo lygio
mis dalimis.

Kol kas tik „Vilniaus bankas” 
ir „Lietuvos taupomasis ban
kas” turi kredito korteles, skir
tas atsiskaitymams Lietuvoje. 
Šiuo metu su kredito kortele 
galima atsiskaityti tik apie 200 
vietų. Kai korteles leis daugiau 
bankų ir jas įsigys daugiau 
žmonių, pasak įsteigtos bendro
vės valdybos pirmininko, atsi
ras ir daugiau vietų, kur bus 
galima atsiskaityti kredito 
kortele. Pirmosios „Litcard” 
kortelės turėtų būti išleistos 
maždaug po trijų mėnesių.

(LR, 02.22)

Nepaisant neigiamų atsiliepi
mų, kai prieš kurį laiką JAV 
prezidentas Bill Clinton 
pranešė vyksiąs į Maskvoje 
ruošiamas gegužės devintosios 
iškilmes, kritika neįstengė pa
slėpti vilties žiburėlio, kad tiem 
dviem didžiųjų valstybių va
dams vis dėlto pavyks susitarti 
numatytoje konferencijoje ir 
daugelis nesklandumų bus pa
naikinta. Tereikia tik susėsti ir 
išsikalbėti, ypač visam pasau
liui stebint. Pagrindiniai neiš
spręsti klausimai buvo daug 
kartų diskutuojami ir dėta 
vilčių, kad konferencija praeis 
sklandžiai. Atrodo, kad ypač tuo 
tikėjo mūsų prezidentas.

Pasibaigė „pergalės” šventė, 
pasibaigė ir konferencija, o 
Vakarų pasaulis tebetrauko 
pečiais iš nustebimo: „Ko buvo 
galima tikėtis iš sovietų 
auklėtinio...” Nėra jokios 
abejonės, kad Bill Clinton skau
džiai pralaimėjo, ir tas pra
laimėjimas jam galbūt nemažai 
ateityje kainuos. „Chicago 
Tribūne” (05.11) dienraštyje 
William Safire vadina Clintoną 
naivuoliu, prastai reprezen
tavusiu JAV interesus ir 
padariusiu Maskvoje savo tau
tai gėdą. Jelcinas jį „gražiai 
apmovęs” ir su branduolinių jė
gainių įrangos pardavimu 
Iranui, ir su karinių pajėgų 
mažinimo sutartimi, ir galbūt 
dar kitais punktais. Tačiau di
džiausią pasipiktinimą sukėlė 
Jelcino pareiškimas, kad 
Čečėnijoje jokių karinių 
veiksmų nėra, Rusijos kariuo
menė iš viso nėra įsijungusi į 
bet kokią veiklą tame krašte, o 
tik vietinė Vidaus reikalų mi
nisterija stengiasi nuginkluoti 
dar užsilikusias čečėnų gaujas, 
keliančias neramumus. Tuo 
pačiu metu, kai Jelcinas, net 
nemirktelėdamas, viešai 
melavo pasauliui, Rusijos 
lėktuvai ir sunkieji pabūklai te
bedaužė Grozną, Samaški ir
kitas Čečėnijos vietoves, žudė 
civilius gyventojus. Gegužės 12 
d. laidoje tas pats dienraštis jau 
pranešė, kad „paliaubos pasi
baigė” ir čečėnų žudynės vyks
ta visu tempu, cituodamas prez. 
Dudajevą, kaltinantį visus 
pasaulio vadus, dalyvavusius 
gegužės 9 d. iškilmėse Mask
voje, esą jie turi jausti atsako
mybę už čečėnų kančias, nes nei 
vienas nedrįso Jelcinui sušuk
ti : „Meluoji”.

Tiesa, Clintonas jaučiasi iš

konferencijos Maskvoje parsi
vežęs laimėjimų, nes Jelcinas 
sutiko įsijungti į Partnerystę už 
taiką. Tikima, kad tai pirmas 
žingsnis reikiama kryptim. Il
gainiui Rusįja galės būti priim
ta ir į NATO, tuo pačiu neblo
kuodama jo pasistūmimą į 
Rytus. Jeigu Rusija taps NATO 
nare, ar ši organizacija tebus 
reikšminga taikai Europoje 
palaikyti? Jeigu vilkas bus 
prisidengęs avinėlio kailiu, kas 
apsaugos avis nuo to vilko 
kėslų?

Tariamai nusileisdamas Va
šingtono pageidavimams, Boris 
Jelcin sutiko neparduoti Iranui 
tam tikrų įtaisų, kurie galbūt 
pagreitintų to krašto apsigink
lavimą branduoliniais ginklais. 
Tačiau Rusija nesutiko at
sisakyti 1 bil. dolerių sumos už 
du branduolinius reaktorius, 
pažadėtus Iranui. JAV vyriau
sybė pasistengė šį „laimėjimą” 
gerokai išpūsti, nors iš tikrųjų 
net neaišku, kiek toli derybos 
tarp Maskvos ir Bagdado šiuo 
reikalu buvo pažengusios, tad 
tikrosios laimėjimo vertės ne
įmanoma sužinoti.

Savo ruožtu Bill Clinton nepa
rodė pasipriešinimo dėl Jelcino 
sprendimo nemažinti karinių 
pajėgų, rf9 prieš penkerius 
metus tok, susitarimas buvo pa
siektas. Kadangi daug kas nuo 
anos sutarties pasirašymo 
pasikeitė, be to, Rusija jaučiasi, 
kad tuomet buvo padarytas ne
mažas spaudimas ir susitarimo 
rezultatai pasiekti to spaudimo 
dėka, šiandien didesnė ka
riuomenė reikalinga dėl ne
ramumų Kaukaze ir galimo 
pavojaus rusakalbiams kai ku
riose respublikose. Ši prielaida, 
nors Bill Clintonui nesukėlusi 
abejonių, suspurda rimto pavo
jaus ženklu visuose kraštuose 
(ypač Baltijos tautose), kuriuose 
dar tebegyvena nemažai etninių 
rusų. Žinant Maskvos talentus 
iškraipyti tiesą arba be jokio 
drovėjimosi meluoti, rusa
kalbiams „pavojus” gali bet ku
riuo metu „suintdnsyvėti”.

Praėjo iškilmės. Į savo kraštus 
išsiskirstė apie 50 valstybių 
vadų, buvusių Maskvoje (tarp jų 
— Didžiosios Britanijos John 
Major ir Vokietijos Helmut 
Kohl, jau nekalbant apie JAV 
prezidentą). Galima sakyti, kad 
„pergalės šventė” Jelcinui buvo 
labai sėkminga. Ir ne vien dėl 
to, kas įvyko prieš 50 metų...
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Bet ne čekistas būtų, jei nerastų ko klausti. Ir vieną 
vidurnaktį: „Kas yra trys raidės - LLA?” Paaiškinau, 
kad už 7 km nuo čia yra demarkacijos linija. O ten veikia 
lenkų partizanai, tai jų ženklai.

Greit prisiminiau apie slėpinį St. Jucevičiaus sode, 
bet tai — ne dešra, ir čekistas neužuos.

Nustebau, kad jau trečia naktis „draugas” 
nekviečia. Na ir staigmena: vieną popietę išsikviečia ir 
praneša: „Tardymas baigtas. Marįjampolės kalėjime teis 
karinis tribunolas. Nenorėjai padėt, būtum laisvas”.

Dar pasėdėjau Lazdijų kalėjime ir greit išgrūdo į 
Marijampolę. Sis kalėjimas naujas, geras. Aš patekau 
į kamerą — dvejetuką anais laikais dviem kaliniams, 
dabar joje 22 vyrai, tualetinis (mūsų reikalų) puodas. 
Gulinčiam prie jo, jau reikėtų dujokaukės. Gulim ant 
grindų kiauliškai — vieno galva, kito kojos. Dar gerai, 
jei vieno kojelės nelabai dvokia; o jei kitaip — tai kas 
per miegas. Grūdinamės. Gal bus blogiau...

Lazdijų tardytojas mane dalinai jau aprūpino: 
utėlynas buvo kaip skruzdėlynas. Iš namų atnešto mais
to leido perduoti tik duonos gaminius, retkarčiais svies
tą. Šildė prie karštos krosnies tik naktimis. Tardymas 
neblogai „grūdino” — stengėsi moraliai ir fiziškai 
palaužti. Nuo tokių pratybų mažai kas palūžo, arba 
tiksliau — niekas. Ir moterys, ir merginos labai didvy
riškai laikėsi.

Tai buvo neramūs laikai: Marijampolę ir apie ją 
bombarduodavo, o į kalėjimo teritoriją nė vienas 
„kiaušinėlis” nenukrito.

Artėja kovo 19-ta, tai mano vardadienis. Sveikinimų 
būdavo. Pagaliau porą kartų pasveikino ir žmona. 
Palikau 6 mėn. sūnų. Skaudu. Staiga atsidaro kameros 
durys ir girdžiu šaukiant: „Raidė ‘K’ ”. Išeinu į priekį. 
Patikrina smulkiau. Išsiveda, sodina į grotuotą 
„Voronok” automobilį ir keturi sargybiniai kažkur veža. 
Kaip pagarbiai. „Voronok” sustoja. Girdžiu komandą 
išlipti. Pagalvojau: „Saugiai važiavau, ir partizanams 
mane iškrapštyti iš tos grotuotos dėžės būtų sunku”.

Sargybos viršininkas eina prieky, o aš paskui jį, 3 
sargybiniai iš visų pusių. Įveda į nedidelę salę — viskas 
raudona, atrodo, kad už kruvino stalo sėdi 3 kraugeriai. 
Visi laipsniuoti. Vienas iš jų pasako, kad mane teis kaip 
tėvynės (tik ne Lietuvos) išdaviką Karinis tribunolas. 
Tribunolo sprendimas trumpas ir aiškus: Str. 58—1 a. 
Bausmė 10 metų lagerio ir 5 metai tremties. Čia 
nereikėjo nei liudininkų, nei pasiaiškinimų.

Tai toks pasveikinimas 1945 m. kovo 19-tą vardinių 
proga.

Kada po sprendimo pirmininkaujantis paklausė, ar 
aišku — nieko neatsakiau. Į kalėjimą atvežė ta pačia 
mašina ir su tokia pat „palyda”.

Ar antrąkart mane teis tarybiniai teisėjai, 
nepagalvojau. Dabar aš jau kitoje kameroje — Nr. 45. 
Čia jau visi po teismo. Laukia „išganymo” į Šiaurę.

Gal po 4-rių dienų į mūsų kamerą „įmeta” (taip 
vadiname) jauną vyruką. Kaip taisyklė, naujokas ištar- 
domas dar prie durų ir tik tada jį priimame į savo tarpą. 
Jei skundikas ar išdavikas - reikalų neturime nė 
vienas.

Tas vyrukas — tai III kurso medicinos studentas. Jis 
pasisako, kas esąs ir iš kur atėjo. Sako: „Palatoje pakilo

temperatūra, gydytojas (kalėjimo) paguldė į 
kamerą-ligoninę. Ten gulėjau daugiau savaitės. Prieš 
tris dienas guliu, be nemiegu ir žiūriu į priekį. Kojūgaly 
pamačiau nepaprasto grožio ir gražiai šviečiančiais rū
bais moterį, kuri pasakė: „Sukalbėk triskart ‘Sveika, 
Marija’ ir tuoj būsi sveikas!” Dar norėjau pažiūrėti tą 
nepaprastą vaizdą, bet deja... išnyko. Atsikėliau, 
patikrinau — durys uždarytos, langas grotuotas ir nieko 
nėra... Atsisėdau, pradėjau melstis, ir štai — aš čia. 
Sveikas. Anksčiau beveik netikėjau, po šio įvykio — 
tikėsiu”. Taip baigė savo sapną medicinos 3-čio kurso 
studentas.

Iš Marijampolės kalėjimo ruošėsi išvežti, bet niekas 
nežinojo kur. Pagaliau išgirdome, kad vagonai jau yra. 
Išveda — ir į vagonus. Čia labai saugu, grotos ant gro
tų, o sargyba dabar jau susideda iš dvikojų ir keturkojų. 
Keturkojai sargai elgėsi pagal savo prigimtį, dvikojai 
— pagal komunizmo — tai paskutiniai niekšai.

Išlydėt atėjo daugiausia moterys. Jų ašaros, kaip ir 
Lietuvos kančios, dar tik prasideda. Grotuotas trauki
nys pąjuda Kauno link. Ten mūs laukia sunkių darbų 
kalėjimas.

Atsisveikinimas liūdnas. Niekas nežino ateities. Ir 
sėdintiems už grotų nelabai ramu. Žinom, kad į Kauną, 
o paskui ir dar paskui... į nežinią.

Dabar neprisimenu, kaip ilgai mes važiavom. Nuo 
to laiko prabėgo 48 metai. I Kauną atvažiavome jau vėlai 
vakare. Bolševikai bįjosi dienos šviesos.

Gerai pažįstamos Kauno gatvės. Pagalvojau ir apie 
Alma Mater (PLP Karo mokyklą). Atrodo, ranka 
pasiekiama A. Panemunė. Skaudi gyvenimo istorįja, 
dabar artimesnis Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas. 
Dažnai pro jį praeidavau, bet kad mintis būtų atėjus apie 
dabartinę padėtį — niekad.

Štai ir apkerpėję mūrai. Sugirgžda raktai, plačiai

atsidaro vartai, ir kolonos politinių kalinių vėl žengia 
į nebūtus apartamentus. Čia jau greit skirstomi grupėm 
į tamsias kameras ir vis komanda: „Užsisuk! Nežiūrėk!” 
— ir dar kitokių priedų, kurie mus nemaloniai veikia. 
Bet sakoma: „Šuo kariamas pripranta”. O kaip bus su 
mumis? Iš Marįjampolės kameros 120 „gyventojų”. Čia 
jau nė vieno pažįstamo. Net to studento nematau, ku
ris susapnavęs Dievo Motiną Mariją, greit pasveikęs, 
nusprendė vėl tikėti ir garbinti Dievą. Ateity pama
tysim, kad tas, kuris tiki, ir sunkiausiose sąlygose 
gyvena.

Marįjampolės kameroj buvo vagių. Koks nors tipas 
žiūri tau į akis ir ranką jau kiša į kišenę ar „tikrina” 
krepšelį, kuriame duonos trupinėliai. Kartais į darbą 
paleidžiame kumštį. Sovietai nukenčia, išdvėsę, greit 
griūva iš kojų, mat, juos ilgai maitino komunizmo melu 
ir laime.

Kalėjimo kamerose gyventi be darbo, užsiėmimo 
būtų nuobodu. Pirmiausia norime atgaivinti visas gir
dėtas ir skaitytas specialybes kalėjime. Jau laisvėje be 
ryšio, telefono, kaip be rankų, o kalėjime — tuo labiau. 
Kas buvęs skautų ar kitaip su Morzės ženklais turėjęs 
reikalo — pradedam prisiminti ją.

Aš šią abėcėlę neblogai mokėjau, pasirodo, pravartu. 
Primenu ir kitiems. Darbas prasidėjo ir neveltui. Susi- 
rišom. Labai gerai stuksent į radiatorius. Naudojame 
dar siūlą. Prie jo pririšame laiškutį ir leidžiame žemyn. 
Taip, kad pataikytų prie vidurio apatinio lango, o anie, 
apačioj — meškerioja, gaudo. Siūlas kabo tol, kol 
duodamas ženklas traukt. Kad sargas negalėtų greit 
žvilgtelt į kamerą, reikia tinkamai užstoti „vilkelį” — 
duryse skylutė sekimui.

(Bus daugiau)
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VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS APYLINKIŲ 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Metinis Vidurio vakarų apy
gardos apylinkių suvažiavimas 
įvyko balandžio 30 d. Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Negalima perdėti suvažiavimo 
svarbos, nes tai proga visų apy
gardos apylinkių valdybom ir 
atstovams sueiti, pasikalbėti, 
aptarti problemas ir pagei
davimus. Registraciją pravedė 
Lemonto apylinkės valdyba. 
Apygardos valdybos pirmininkė 
Birutė Vindašienė atidarė 
suvažiavimą. Valdybos narė 
Svajonė Kerelytė pakalbėją, 
prasmingą invokaciją, tylos 
minute buvo pagerbti žuvę už 
laisvę, o taip pat mirusieji apy
gardos nariai. Prezidiumą 
sudarė: Birutė Vindašienė ir 
valdybos nariai Algis Urbutis ir 
Agnė Katiliškytė-Berner. Pir
mas pranešimas buvo apygar
dos pirmininkės. Dabartinę 
apygardos valdybą sudaro Biru
tė Vindašienė, Algis Urbutis, 
Aleksas Vitkus, Salomėja Dau- 
lienė, Jolanda Kerelienė, Sva
jonė Kerelytė ir Agnė Katiliš
kytė-Berner. Per metus atlikta 
nemažai darbų. Prieš XTV sesiją 
rugsėjo mėnesį buvo sušauktas 
tarybos narių, apylinkių pirmi
ninkų ir apygardos valdybos 
narių posėdis. Spalio mėnesį 
naujai išrinkta KV pirmininkė 
Regina Narušienė ' uvo pa
kviesta duoti ir. rmacinę 
paskaitą Pasaulio lietuvių 
centre.

Vidurio vakarų apygardos 
apylinkės aktyviai įsijungė į 
Teatro festivalio ruošą, rink
damos aukas. Valdybos nariai 
bandė aplankyti apylinkių me
tinius susirinkimus. Kai kilo 
pavojus, kad JAV Kongresas 
balsuos išbraukti Lietuvą iš 
kandidatų į NATO sąrašus, 
valdyba skubiai reagavo. Kovo 
18-19 d. valdybos pirmininkė su 
K V pirmininke Regina Naru- 
šiene vyko į Hot Springs, AR, 
apylinkę. Tenai suruoštos apy
linkės 25 metų sukaktuvės kar
tu su Kovo 11 minėjimu. Vienas 
svarbiausių darbų — surin
kimas apie 200 naujų narių į Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų sa
vininkų draugiją. Svajonė 
Kerelytė, valdybos VP švietimo 
reikalams, lanko lituanistines 
mokyklas ir bendradarbiauja su 
Švietimo Tarybos pirmininke 
Regina Kučiene.

Iždininkas Algis Urbutis 
pranešė, kad šiuo metu ižde yra 
1,354 dol. Kontrolės komisijos 
narys Kęstutis Ječius perskaitė 
revizijos aktą ir pagyrė iždi
ninką už jo pavyzdingą darbą. 
Toliau suvažiavimo dalyviai gir
dėjo iš Algio Regio, kuris jau 
daug metų yra pirmininkas 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos komiteto pasauliečių 
teisėmis Šv. Kazimiero kapi
nėse apginti. Jis dirbo jau 30 
metų su šiuo komitetu ir visi 
apygardos nariai yra tikrai jam 
dėkingi už atliktą mums labai 
svarbų darbą. A. Regis pranešė, 
kad dalykai eina prastyn. Nu
imtas parašas — „St. Casimir 
Lithuanian Cemetery” ir jo vie
toje pridėtas „St. Casimir Ca- 
tholic Cemetery”. Su lietuviais 
visai nesiskaitoma, ir kai šis 
bendruomenės įsteigtas komite
tas bando atkreipti dėmesį, jiem 
pasakyta, kad bendruomenė-ne- 
katalikiška organizacija, todėl 
negali daryti jokių prašymų. 
Dėl to yra būtina atgaivinti 
kapų savininkų draugiją.

Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė savo prane
šime minėjo, kad vyks konfe
rencija aptarti komercinius ry
šius su Lietuva. Šokių šventė 
jau nelabai toli vyks Čikagoje 
1996 metais. Vašingtone 
ruošiama politinė konferencija, 
į kurią ragino visus atvykti, nes 
šiuo metu reikia aptarti daug 
svarbių reikalų (pagalba Lietu

vai ir NATO reikalas). Konfe
rencija bus birželio pradžioje. 
Bandoma tuo pačiu metu suor
ganizuoti JAV LB apylinkių 
suvažiavimą 06.10/06.11 d. Po 
Narušienės pranešimo buvo 
diskusijos apie duotus pra
nešimus ir jų priėmimas. Reikia 
paminėti, kad ne vienas suva
žiavimo narys atsistojo ir viešai 
padėkojo Algiui Regiui, ta pro
ga ragindami jį ir toliau, su visų 
pagalba, dirbti Šv. Kazimiero 
kapinių labui. Krašto valdybos 
pranešimo metu Regina Naru
šienė paminėjo, kad New Yorke 
naujai atvykę lietuviai jungiasi 
į bendruomenės veiklą. Kilo 
diskusijos, kaip visos apylinkės 
gali pritraukti naujai atvy
kusius.

Po trumpos pertraukos buvo 
apylinkių pranešimai. Visos 
apylinkės turi savo rūpesčius ir 
pageidavimus. Vidurio vakarų 
apygardoje didelis skaičius 
apylinkių, net 20. Jos išsklaidy
tos po labai plačią Amerikos 
dalį. Vidurio vakarų apygardai 
priklauso Hot Springs, Minne- 
sotos, Wisconsino, Michiana, 
Colorado, Kansas City, Omaha, 
Sioux City, Houston ir In- 
dianapolis apylinkės. Daug iš 
šių vietų nori labiau veikti 
bendruomenėje, bet nekalba 
lietuviškai, tai visi apygardos 
raštai ir aplinkraščiai dabar 
siunčiami ir dviem kalbom: 
lietuvių ir anglų. Susirinkusieji 
išklausė pranešimų ir po to 
vyko diskusijos. Buvo siūlyta, 
kad gal apylinkėm nedaryti at
skirų Vasario 16-tos minėjimų 
ir neskaidyti veiklos. Prieš tą 
siūlymą gan smarkiai pasisakė; 
susirinkusieji, tvirtindami, kad 
apylinkės būtinai turi ir toliau 
rengti minėjimus. Suvažiavimo 
proga Birutė Vindašienė įteikė 
žymenis už pasiaukojimą bend
ruomenės darbui šiems asme
nims: Viktorui Utarai, Alinai 
Vadeišienei, Ritai Darienei, 
Bronei Rusteikienei, Valentinui 
Račiūnui, Kaziui Dijokui, 
Elenai Majauskienei, Juozui 
Masilioniui, Simui Naujokui, 
Salomėjai Daulienei ir Gedimi
nui Kazėnui.

Diskusijų ir pageidavimų 
eigoje PLB pirm. Bronius Nai
nys davė išsamų pranešimą apie 
užsienio lietuvių pilietybės 
reikalus. Šiuo reikalu yra tiek 
daug informacijos, kad suvažia- 

1 vimas ragino B. Nainį aprašyti 
viską spaudoje. Birutė Jasai
tienė pakvietė visus dalyvauti 
„Pagalba Lietuvai” konfe
rencijoje ir taip pat paminėją 
kad Socialinių reikalų taryba 
labai sunkiai dirba. Vėl buvo 
visos apylinkės raginamos pri
sijungti prie Šv. Kazimiero 
kapinių išlaikymo. Suvažia
vimas užbaigtas 1 vai. p.p., gie
dant Lietuvos himną.

Agnė Katiliškytė-Berner

Lietuvių fondo įgaliotinė St. Petera- 
burg, FL, Janina Gerdvilienė įteikia 
„Saulėa” lit. mokyklos vedėjai 
Aurelijai Robertaon fondo paramos 
čekį.

Prie Dainavos stovyklavietės įvažiavimo, iš kairės: Vytas Petrauskas, Marius 
Gražulis ir Vacys Lelis.

Nuotr. Romualdo Kriaučiūno

PATVIRTINTAS 
NAUJASIS DAINAVOS 
ADMINISTRATORIUS

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

Dainavos jaunimo stovyklos 
netolimas kaimynas Niek Pus- 
cas iš Manchester miestelio tapo 
jos administratoriumi. Jis yra 
lietuvių kilmės socialinės tar
nybos profesionalas, dirbęs ir 
dirbąs su jaunimu, visuomene 
bei valdžios įstaigomis. Taip pat 
yra nagingas ūkvedybos reika
luose bei remontuose. Naujasis 
administratorius, tuo metu dar 
tik kaip suinteresuotas kan
didatas, buvo pakviestas į 
Direktorių tarybos pavasarinį 
posėdį, kur arčiau susipažino su 
stovyklos reikalais ir atsakė 
jam pateiktus klausimus. Jis 
tarybai paliko gerą įspūdį ir 
buvo patvirtintas naujoms 
pareigoms.

Patvirtinimas padarytas ne 
paskubomis. Jau keletą kartų, 
ieškant administratoriaus, buvo 
stengtasi surasti, arba Dainavo
je užaugusį jaunuolį, arba 
idealistą pensininką, kuriam 
žinoma Dainavos paskirtis ir 
istorija. Aišku, taip pat rūpėda
vo, kas toks asmuo būtų suge
bantis administratorius ir ap
sukrus ūkvedys. Nors išimčių 
buvo, tačiau taryba turėjo 
sutikti su realybe ir atitinkamai 
reaguoti. Viena posėdžio dalyvė 
teigė, kad „...yra skaudu, kad 
vis panašėjam amerikiečiams, 
kuriems lietuviški reikalai 
nesvarbu”. Reikia pridėti, kad 
šis teiginys buvo išeivijos 
apibendrinimas ir nebuvo taiko
mas naujam administratoriui. 
Pastarajam linkėtina sėkmės ir 
ištvermės. Dainavos rėmėjai, 
stovyklautojai, jų tėvai bei 
svečiai skatinami administrato
riui ištiesti pagalbos ranką, o ne 
kritikos pirštą. Direktorių tary 
ba paskyrė Kastytį Giedraitį sa
vo ryšininku su naujuoju admi
nistratoriumi.

Posėdyje peržiūrėtas pavasa
rinių darbų sąrašas. Iš jų pami
nėtinas ventiliacijos įvedimas 
mažuose, berniukų namelio 
kambariuose, patalpų dažymas, 
lubų ir sienų taisymas, naujas 
stogas ir naujos lubos mergaičių 
pastate, naujos tualetų per
tvaros prie paplūdimio. Bus 
išnaikintos žolės vandenyje ir 
išpiltas naujas smėlis prie 
Spyglio ežerėlio. Nutarta, kad 
dar reikia per visą stovyklavietę 
sistematiškai pereiti ir sudaryti 
atliktinų darbų sąrašą. Buvo 
pasiūlyta ir nutarta sudaryti 
numatomų remontų planą, ku
ris būtų įgyvendintas per 3 
metus.

Posėdžio metu sužinota, kad

gegužės mėnesį nebegrįžta Sa
line mokyklos gamtos draugai. 
Per dvidešimt metų Dainavoje 
būdavo keletos savaičių botani- 
kos/biologijos pamokos tos 
mokyklos mokiniams. Mokinu
kai mokėsi ne tiek iš knygų, 
kiek iš gamtoje randamų objek
tų. Kiek teko patirti, negrįžta, 
nes mokykla nori patogesnių 
sąlygų, ypač maisto paruošimu. 
Dainavoje mokyklos personalas 
maistą pagamindavo ir patiek
davo. Dabar mokykla ieško

vietovės, kur gautų ne tik 
patalpas, bet ir paruoštą maistą. 
Šiuo pasikeitimu Dainavos iž
das praras $5,000 metinių 
įplaukų.

Buvo pranešta apie pasikeiti
mus valdžios taisyklėse jaunimo 
stovykloms. Bet kokia grupė, 
stovyklaujanti daugiau kaip 
keturias dienas su penkiais ar 
daugiau vaikų, turi turėti 
Michigan valstijos leidimą, kurį 
išduoda Socialinių patarnavimų 
skyrius (Michigan Department 
of Sočiai Services). Šis potvarkis 
nedaro skirtumo tarp grupių, 
kurios stovyklauja nameliuose 
ir grupių, kurios stovyklauja 
palapinėse. Atsižvelgiant į 
įvairius pasikeitimus, yra per
žiūrimas Dainavos taisyklių ir 
įvairių pareigų reguliaminas. 
Jo projektą paruošė Vitas Sirgė- 
das. Taryba šį projektą turėtų 
patvirtinti kitame posėdyje. Tu
rėtas reguliaminas buvo paruoš
tas 1982 metais.

Registratorė Rita Giedraitie
nė jau skelbia vasaros sezono 
kalendorių. Pirmoji gurpė bus 
Detroito skautai (birželio 17-25). 
Po jų — moksleiviai ateitininkai 
(birželio 25-liepos 9). Dvi savai
tes stovyklaus jaunieji ateitinin
kai (liepos 9-22). Liepos 23 dieną 
bus Dainavos metinė šventė ir 
rėmėjų suvažiavimas. Visuome
nė raginama tą datą jau dabar 
pasižymėti savo kalendoriuose 
ir kuo gausiau šventėje daly
vauti. Ateitininkai sendraugiai 
rinksis vienai savaitei (liepos 
23-30). Juos seks Heritage sto
vykla, taikoma lietuviškai ne
kalbančiam lietuvių kilmės jau
nimui (liepos 30 rugpjūčio 6). 
Tradicinė mokytojų savaitė 
įvyks rugpjūčio pirmoje pusėje 
(rugpjūčio 6-13). Pagaliau, tau
tinių šokių mokytojai (rugpjūčio 
13-20) ir Lietuvių fronto bičiu
liai (rugpjūčio 20-27). Vasaros 
sezoną užbaigs ateitininkų stu
dijų savaitgalis (rugsėjo 1-4). Dėl 
tolimesnės informacijos reikia 
kreiptis į minėtų grupių vado
vybes arba sekti pranešimus 
spaudoje.
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OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Re». 312-778-3971
Fax. 708-499-7006 Pager 312-308-0307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—-30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPDLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-989-2658.

Atlieku namų vidaus ir išorės 
remonto darbus. Skambinti

(708) 652-6825

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

RIMAS L. STANKUS

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

HOUSE FOR SALE
2 story stone/cedar in 

Orland Park on 1 wooded aere.
$350,000. Call 708-403-2499

FOR RENT
r.

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $425 Į 
mšn. + 1 mėn. „securfty dap” Ir 
„lease”. Kreiptis (Almą: 312-475-5727.

• -
■LIETUVIU 

EGZODO 
LITERATŪRA 

1945-1990

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI 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 į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE 

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

(80O)775-SEND 
(312)434-2121

/ 1
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TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

sistemas, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. •

H. Deckys 
Tfl. 585-6624

HERBALIFE
Tai gera priemonė išvalyti orga
nizmą nuo šlakų, sureguliuoti 
kraujo spaudimą, sumažinti 
svorį, nervinę įtampą. Vėl būsi
te energingas ir žvalus!

Tel.: 1(718) 847-7452

> " i :
Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 West 63rd Stree, Chicago, lt 
60629. Knygos kaina — $30.0Cf 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlak 
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mot 
kesčių.

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 

tarptautiniame madonų festivalyje Los Angelps, Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS, 4545 Weet 63rd Street,
Chicago, IL 60629

-j
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LAIŠKAI
DĖL „ATGAJOS” 

STOVYKLOS
Neseniai perskaitę „Drauge” 

J. Kriščiūno straipsnį „Atgaja 
kviečia į Lietuvą”, gerokai nu
stebome, kadangi jame yra ne
mažai smarkiai iškraipytų fak
tų. Iš tiesų šešias ankstesnes 
„Atgajos” stovyklas rengė 
Bendrija „Lituanica” bei Kultū
ros ir švietimo ministerija. Sto
vykla įgijo tradicijas, tapo popu
liari užsienio lietuvių tarpe. Ji 
buvo finansuojama valstybės 
biudžeto lėšomis. Joje dirbo 
samdyti entuziastingi ir paruoš
ti pedagogai.

Minėtame straipsnyje per
skaitėme, kad septintąją „At
gają” rengia privatus Lietuvių 
išeivių jaunuomenės bendra
darbiavimo centras kartu su 
Rytų Lietuvos kultūros centru, 
todėl norime informuoti, kad, 
padalinus Kultūros ir švietimo 
ministeriją, joje veikęs Ryšių su 
užsienio lietuviais skyrius 
perėjo į Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamen
tą. Šis skyrius ir aš, kaip jo 
viršininkas, rengėme visas, iki 
šiol vykusias, stovyklas. Nieko 
neįgaliojome būti mūsų darbo 
tęsėjais. Šiemet valstybė nenu
traukė šios kasmetinės progra
mos finansavimo ir septintoji 
„Atgajos” stovykla liepos- 
rugpjūčio mėn. vyks Palangoje. 
Straipsnyje minimi A. Lasaus- 
kaitė ir R. Vikšraitis nėra 
sumanymo iniciatoriai, o tik 
dviejų paskutiniųjų stovyklų ap
mokami darbuotojai. Jei jie šie
met nusprendė rengti privačią 
komercinę stovyklą Zarasų 
krašte — tai jų teisė. Tačiau tai 
jokiu būdu nebus buvusiųjų sto
vyklų tęsinys,' o visai nauja sto
vykla. Labai norėtume, kad šios 
privačios stovyklos rengėjai ne
spekuliuotų ankstesniųjų „At
gajos” stovyklų autoritetu ir ne
klaidintų užsienyje gyvenančių 
mūsų tautiečių.

A. Antanaitis
Ryšių su užsienio lietuviais 

skyriaus viršininkas

LIETUVOS SPAUDOJE

Lietuvos laikraštis „Sargyba” 
(Nr. 15) pateikė šią informaciją, 
pavadintą „Latviją pralenkė- 
me .

Rašoma, kad per šių metų pir
mąjį ketvirtį Lietuvoje įregist
ruotas 15,481 nusikaltimas. Tai 
20,5 proc. daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį. Nusikal
timų skaičiumi jau pralenkėme 
Latviją ir vejamės Estiją.

Kita niūri tendencija — vis 
daugėja kriminalinių nusikal
timų. Tyčinių nužudymų šiemet 
per 3 mėnesius buvo 127 (pernai 
119), turto sunaikinimo atvejų 
— 157, (pernai 67). Daugiausia 
padaugėjo vagysčių, beveik 
trečdaliu, o transporto vagysčių 
beveik 46 proc. daugiau, iš viso 
1,614.

Per tris šių metų mėnesius 
išaiškinti 5,975 nusikaltimai 
(pernai — 5,248). Iki balandžio 
1 dienos liko nesurasta 1,412 
nusikaltimų.

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL

DAR NĖRA VĖLU

Skaitydama „Draugo” gegu
žės 2 d. numerį, radau mums, 
seniems žmonėms, labai aktua
lų D. Bindokienės vedamąjį — 
„Pradėkime nuo savęs”.

Labai gaila, kad jau daug 
anksčiau apie tai nebuvo pagal
vota, nes iš tikrųjų yra daug ir 
čia vargstančių, vienišų, apleis
tų senų žmonių — lietuvių — ku
riais niekas nesirūpina.

Man atrodo, kad ir dabar, ners 
ir pavėluotai, būtų galima ką 
nors nuveikti. Baigdama labai 
dėkoju redaktorei už šį 
straipsnį.

Valė Reinienė
Cicero, IL

LIETUVIAI STUDENTAI
NEGALĖJO DINGTI BE 

ŽINIOS

Ruošiamai knygai apie Lietu
vių studentų „Jūros” korpo
raciją, nepriklausomoje Lietu
voje veikusią Vytauto Didžiojo 
universitete ir Vilniaus uni
versitete, vis dar stinga daug 
duomenų.

Trūksta žinių apie šiuos „Jūros”, 
korporantus: Algirdą Adomaitį, 
Vincą Adomaitį, K. Bagdonavi
čių, Silvestrą Cybavičių, Aloyzą 
Daukantą, J. Deksnį, Vytautą 
Draugelį, Vandeliną Domanskį, 
Jurgį Falejevą, Leoną Gerdvilį, 
Vytautą Gerdvilį, Albiną Griš- 
ką, Juozą Gudavičių, Praną 
Ivicką, Alfredą Jankūną, Kostą 
Januševičių, Margerį Jesaitį, 
Petrą Jurkštą, Juozą Kondrotą, 
Mykolą Koretką, Stepą Krejerą, 
Zigmą Kuprėną, Vytautą Kurk- 
linską, J. Lazauską, Visvaldą 
Masiulį, Vilių (Viliamą) Mar
kelį, V. Markevičių, Kurtą Ny- 
hotą, J. Petraškeviių, Algi
mantą Pikčilingį, Leonidą 
Pilecką, Juozą Poluikį, Joną 
Radzivoną, Jurgį Ramelį, Vy
tautą Rudminą, Ad. Sketerį, Os
valdą Sokoliką, Vladą Šešta
kauską, Ričardą Urbanavičių, 
Viktorą Urboną, Adolfą Vaidelį, 
Aleksandrą Viršilą, Vytautą 
Zelenį, Lauryną Zozą, Albertą 
Žygą.

Taip pat trūksta duomenų 
apie „Jūros” korporantes: Ireną 
Balčiūnaitę, M. Bazėnaitę, 
Ireną Bucevičiūtę, Vincentiną 
Gucevičiūtę, Bronę Jacevičiū
tę, Teofilę Jurkūnaitę, Danutę 
Kalėdaitę, Reginą Jagminaitę - 
Dausienę, Stasę Leknickaitę, 
Aldoną Lepšytę, Alfredą Lu- 
nytę, .Genovaitę Nakutytę, G. 
Rubkutę, Olgą Skerstaitytę, Al
doną Strazdaitę, Aldoną Šve
daitę, Valę Udraitę, Aldoną 
Ūsonytę, Eleną Vilnonytę-Anu- 
žienę> Tamarą Visockytę, Eleną 
Vilnonytę, Mikasę Žolynaitę.

Ką nors apie juos žinantieji 
malonėkite atsiųsti duomenų 
Algirdui Gustaičiui, 7946 W. 4 
Street, Los Angeles, CA 90048, 
USA. Reikia jų gimimo datos, 
vietovės, kur mokėsi, kodėl 
įstojo į „Jūros” korp., ką 
prisimena iš tų laikų. Gyve
nimas okupacijose ir po to. La
bai reikia įvairių laikų korpo- 
rantų nuotraukų, įrašant, kas, 
kur, kada. Jei miręs (mirusi) — 
tai kur, kada, antkapio nuotrau
ką. Laukiama žinučių, rašinių 
spaudoje, iškarpų, prisiminimų 
apie čia išvardintus ir neiš
vardintus „Jūros” korporantus, 
korporantes. Visi talkinusieji 
bus paminėti.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA

KARAS PRIEŠ 
SVEIKĄ PROTĄ

Prieš 50 m. sovietams okupa
vus Lietuvą, kad pateisintų sa
vo elgesį, sov. KP, per savo tar
nus ir pagalbininkus, Lietuvo
je pradėjo nuožmų karą prieš 
sveiką protą. Ši žiauri kova 
buvo dangstoma kitom sąvo
kom, — ideologine klasių kova, 
socialiniu realizmu, diegimu 
socialistinės pasaulėžiūros, 
kova prieš buržuazinį naciona
lizmą, įsisavinimu brandaus so
cializmo, įgyvendinimu moksli
nio marksizmo-leninizmo ir 
pan. Kaip dalį šios kovos, 
„Glavlitas” išrinko iš visų bib
liotekų priešiškas knygas ir jas 
sunaikino. ,'

Tie, kurie noriai nepriėmė 
melo už tiesą, nesutiko su 
Maskvos reikalavimu pripa
žinti, kad sveikas protas pra
rado savo vertę ir išėjo iš mados 
ir yra nusikaltimas prieš 
tarybinę santvarką, buvo pa
prastai apšaukiami kontrarevo- 
liucionieriais arba liaudies 
priešais ir kaip tokie, automa
tiškai prarado visas pilietines 
teises. Jie buvo masiškai areš
tuojami.kalinami, tremiami ar 
žudomi, nereikalaujant jokios 
atskaitomybės iš Maskvos ir

St. Petersburg Moterų ir Vyrų dainos vienetai. Iš k.: sėdi - Aurelija Robertson, Aleksas Kusin- 
skis, vadovė muz. Regina Ditkienė, Gertrūda Amolevičienė, Sofija Vaškienė, Pranas Petraitis. 
Stovi - Stasys Citvaras, Birutė Diškėnienė, Leonas Sodeika, Rūta Bandžiulienė, Zita Dapkienė, 
Juozas Starėnas, Marija Gineitienė, Antanas Kovera, Jonė Staškienė, dr. kun. Eugenijus Gerulis, 
Janina Jarašienė, Petras Vasiliauskas ir Algis Ulbinas.

Nuotr. Vytauto Mažeikos

LKP tarnų. Nuo Chruščiovo lai
kų dalis tų, kurie nesutiko me
lą vadinti tiesa, o komunistų 
kvailystes išmintimi, buvo 
uždaromi į protines ligonines.

Sugriuvus Sov. Sąjungai, pa
mažu pamatėme, kaip sėkmin
gai Sov. KP ir LKP kovojo su 
sveiku protu Lietuvoje ir kokios 
gilios ir plačios yra tų „socia
listinių, pergalių” pasėkos. Kad 
ta kova nesustojo ir dabartinėj 
Lietuvoje aiškiai galima matyti 
iš Brazausko-Šleževičiaus val
džios atliktų darbų: įvedant litą, 
nusavintos piliečių bankų ir 
taup. sąskaitos: importuojami že-. 
mės ūkio produktai; prezidentas 
veto teise įteisino valstybinę 
korupciją; prez. ir min. pirm. 
ragino piliečius nebalsuoti re
ferendumu; kratomasi išeivių 
patarimų, kurie, gyvendami 
Vakaruose, yra susipažinę su 
Vakarų valstybingumu, tvarka 
bei metodais.

Žiūrint arčiau, amb. parėdy
mas, kad Lietuvos piliečiai, gy
venantieji JAV, kurie norėjo 
balsuoti savivaldybių rinki
muose, turėjo rinkimų dieną 
visi suvažiuoti į Washington, 
DC ir balsuoti ambasadoje.

LDDP vadovaujant, kova 
prieš sveiką protą sėkmingai 
tęsiama toliau.

J. Tamkutonis 
Chicago, IL

KUR DINGO LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIS?

JAV Žemės ūkio departamen
tas (USDA) paskelbė JAV žemės 
ūkio eksportus: kviečius, kuku
rūzus, ryžius, pieno gaminius, 
mėsą ir kt., į Centro bei Rytų 
Europą 1994 metais. Štai Balti
jos valstybės: Lietuva 1993 
metais — 18.7 milijonai dolerių, 
1994 metais — 19.1 milijonai 
dolerių; eksportas paaugo 2 pro
centais; Latvija 1993 m. — 11.7, 
o 1994 m. — 4.8; eksportas 
nukrito 59 procentais; Estija 
1993 m. — 29.9, o 1994 m. 7.7; 
eksportas nukrito 74 procentais. 
Ką apie tai gali pasakyti Lie
tuvos valdžia? Kur dingo gar
susis Lietuvos žemės ūkis? Jau 
vien dėl to yra būtina pakeisti 
vienpartinę buvusių komunistų 
valdžią Lietuvoje.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

VOKELIAI IR „TURGUS” 
ŠERMENYSE

Mačiau „Draugo” laiškų sky
riuje pasisakymų dėl aukų 
rinkimo laidotuvių metu. Many
čiau, kad Floridos atvejis atsi
tiko dėl neišsiaiškinimo.

Klausant radijo laidose skel
biamus mirties pranešimus, 
daug kartų girdime, kad šeima 
vietoj gėlių prašo skirti auką 
nurodytam tikslui. Manyčiau, 
kad organizacijos, dedamos 
aukoms vokelius, atsiklausia 
mirusiojo šeimos narių. Jeigu 
kas tai padarytų be šeimos 
leidimo, laidotuvių įstaigos ve
dėjas turėtų tokį voką pašalinti.

Sutinku su Jadvygos Darnu- 
šienės mintimis, kad šv. Mišių 
auka už mirusio sielą beveik 
išėjo iš mados. Norintieji ką 
nors duoti šeimos nariams, bet 
neskiriantys savo aukos Mi
šioms, turėtų tai padaryti be 
jokio nurodymo, kaip tuos pini
gus naudoti.

Atkreiptinas taip pat dėmesys 
į tai, kad laidotuvių metu kop
lyčioje žmonės nedarytų „tur
gaus”. Norintys pasikalbėti su 
seniai nematytais pažįstamais, 
turėtų išeiti į tam reikalui 
skirtą kambarį. Laidotuvių 
koplyčios kambaryje, kur 
pašarvotas mirusis, turėtų vieš
patauti rimtis arba būti 
kalbamos maldos.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

STRAIPSNIAI BE AUTORIŲ 
PAVARDŽIŲ

„Drauge” spausdinama daug 
straipsnių, kurių autoriai pasi
rašo tik inicialais. Man ypač kri
to į akįp š.m. balandžio 1 d. iš
spausdintas straipsnelis „Juozo 
Mačėno meno darbų paroda”, 
pasirašytas tik E.Š. Jame auto
rius tarp kita ko rašo: „Jo kūri
niai patinka paprastiems žmo
nėms, o didesni meno žinovai jo 
kūrybos turbūt nelabai nori 
pripažinti”. Kadangi aš turiu 
keletą J. Mačėno paveikslų ir 
juos vertinu, tai norėčiau suži
noti, kas tas „meno žinovas”, 
pasirašęs tik E.Š. inicialais?

Vitas Bernadišius 
Orland Park, IL

Redakcijos pastaba. Sutin
kame su šio laiško autoriumi, 
kad geriau, kai straipsniai pasi
rašyti vardu ir pavarde, o ne ini
cialais, bet daugiausia stengia
mės jų išvengti, ypač po ilges
niais straipsniais. Žadame ir 
ateityje šios nuostatos laikytis. 
E.Š. inicialais pasirašo Edvar
das Šulaitis, kurio korespon
dencijos gan dažnai spausdi
namos „Drauge”.

A.tA.
MYKOLUI PAULIONIUI

staiga mirus, tėvą AUGUSTINĄ, motiną VERONI
KĄ, seserį RIMGAILĘ su šeima, brolį ANTANĄ ir 
gimines užjaučiame ir kartu liūdime.

Rūta ir Vytautas Graužiniai 
Ramona, Irena ir Algis Graužiniai 
Dalia, Gerry, Julie ir Robert Kern

A.tA.
JONUI GRIGALIŪNUI

mirus, mielą ELENĄ ir JUOZĄ ZUBRICKUS su šei
ma ir visus gimines Argentinoje nuoširdžiai ūžiančiu.

Marija Mucei i< lene

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. gegužės mėn. 16 d. 5

LAIKAS SUSIRŪPINTI
Aštuoni vadovaujantys JAV 

Kongreso nariai, kartu su šen. 
Dole bei Atstovų rūmų pirm. 
Gingrich, „...įspėjo trylikos 
Rytų Europos šalių, įskaitant ir 
Lietuvos, vyriausybes, kad, jei 
nebus grąžinta komunistų kon
fiskuota žydų nuosavybė, nu
kentės šių šalių santykiai su 
Vašingtonu” („Draugas”, š.m. 
balandžio 25 d.). Žinoma, jie tai 
darė paveikti Amerikos žydų or
ganizacijų, tik kiek keista, kad 
žydai tik dabar susirūpino ko
munistų konfiskuotomis nuosa
vybėmis.

Žydų organizacijos rodo šiame 
reikale daug iniciatyvos ir su
manumo, tuo tarpu JAV Lietu
vių Bendruomenės taryba per
eito rudens sesijoje ne tik ne
patvirtino mano siūlytos rezo
liucijos dėl nuosavybių grąžini
mo, bet niekas jos net nepaant
rino. Šitoks LB tarybos elgesys 
turėtų kelti susirūpinimą Ame
rikos lietuvių tarpe.

Jeigu JAV LB taryba nerodo 
susidomėjimo pašalinti Stalino 
smurto pasekmes, gal atėjo lai
kas visiems doriems lietuviams, 
kuriems dar rūpi nuosavybės 
grąžinimo klausimas, kartu su 
Lietuvoje esančiomis savininkų 
organizacijomis, kurios prašė 
pagalbos („Draugas”, 1994 m. 
liepos 21), prisidėti prie Ameri
kos žydų organizacijų pastangų. 
Jeigu delsime ar nesidomėsime, 
gali atsitikti, kad Kongreso 
spaudimo dėka, Vilniaus vy
riausybė bus priversta grąžinti 
nuosavybes žydams, o patogiai 
„užmirš” išeivijos ir Lietuvos 
lietuvius. Laikas susirūpinti.

Donatas Skučas 
Fairfax, VA

A.tA.
ANNA HESKE

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. gegužės 13 d., 10 vai. ryto, sulaukusi 96

metų.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

37 m.
Nuliūdę liko: dukterys — Helen Heske, Olga Būčys, gyv. 

Kanadoje, Mary Brueggemann, sūnus Jonas Heske, gyv. 
Australijoje; šeši anūkai, keturi proanūkai; seserys: Maria 
Šwarkšlys ir Marta Ginutis, gyv. Chicagoje, Austynienė, gyv. 
Vokietijoje.

Velionė buvo žmona a.a. Michael Heske.
Velionė buvo pašarvota gegužės 14 d. nuo 5 iki 9 v.v. Lack 

Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė. Budėtuvės 
buvo pirmadienį, gegužės 15 d. 7 vai. vakaro „Tėviškės” 
parapijos Liet. Ev. liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 16 d. Po religinių 
apeigų 10 vai. ryto, velionė bus palaidota Bethania kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnus, seserys, anūkai ir pro
anūkai.

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

A.tA.
MICHAEL PETRAITIS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. gegužės 12 d.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Herma Balandis, Lietuvoje broliai — 

Jurgis ir Martynas su šeimomis, sesuo Herta su šeima; Kali
fornijoje sesuo Mina ir jos šeima, keturi svainiai ir dvi svainės 
su šeimomis.

Velionis pašarvotas pirmadienį, gegužės 15 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 16 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Peace Lutheran bažnyčią, 
4300 S. California Avė. Po religinių apeigų velionis bus palai
dotas Bethania kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, broliai, seserys ir kiti giminės.

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

VYTAUTAS ALEKSANDRŪNAS
Prisimenant brangų Tėvelį, šv. Mišios už jį bus aukojamos 

š.m. gegužės 20 d., šeštadienį, 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Chicagoje.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Vytautą 
savo maldose.

Nuliūdę: duktė Vita ir Vytautas Girdvainiai.

• Be „Draugo” laiškų, būtų 
nesmagu.

• JAV valstybių pašto įstai
gą įsteigė prez. George Wa- 
shington 1792 m. vasario 20 d.

PADĖKA
A.tA.

ALBINAS ŠLEŽAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Tėvukas ir Protėvukas mirė 

1995 m. kovo 17 d. ir buvo palaidotas kovo 20 d. Forest Hills 
kapinėse Bostone.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Petro parapijos klebonui, kun. 
A. Kontautui už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir 
palydėjimą į kapines.

Taip pat dėkojame University Lutheran parapijos klebo
nui, kun. T. Chittick, už maldas koplyčioje ir kapinėse.

Didelė padėka inž. Viktorui Kubiliui už atsisveikinimo su 
velioniu pravedimą ir už tartus jautrius žodžius lietuvių karių 
„Ramovės” ir draugų vardu. Nuoširdus ačiū šermenyse atsi
sveikinusiems: Jono Vanagaičio Šaulių kuopos pirm. Stasiui 
Augoniui ir Zitai Krukonienei, kalbėjusiai Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Širdingai dėkojame Šaulių kuopos nariams 
už garbės sargybą prie velionio karsto.

Dėkojame komp. Jeronimui Kačinskui ir sol. Benediktui 
Povilavičiui už įspūdingą vargonų muziką ir gražias giesmes 
bažnyčioje.

Visiems didelis ačiū už gausias aukas Lietuvos Vaikų Glo
bai, šv. Mišioms, už gėles, maldas ir mums pareikštas užuojau
tas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Mūsų gili padėka visiems atsilankiusiems koplyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkojame karsto nešėjams ir 
laidotuvių direktoriui J. A. Casper ir sūnui už rūpestingą 
patarnavimą.

Liūdinti žmona, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai, 
bei kiti giminės.

i i



6 DRAUGAS, antradienis, 1995 m. gegužės mėn. 16 d. NUOSTABI LIETUVIŲ OPEROS 
PREMJERA

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos lituanistinė mo
kykla 1994/95 mokslo metus 
baigs šeštadienį, gegužės 20 d. 
Pabaigtuvės Jaunimo centre 
vyks 10 vai. ryto. Mokinių 
tėveliai, giminės, draugai 
kviečiami dalyvauti. Laukiama 
ir Čikagos lietuvių visuomenė, 
kuriai rūpi lietuviškas 
jaunimas ir lietuviškumo tęsti
numas. Parodykime jaunimui, 
kad vertiname jo pastangas.

Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 21 d., 12 vai., šv. Mišias 
aukos kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Po pamaldų Stankūnų 
„Pines” restorane vyks Lietu
vių klubo susirinkimas, kurį 
globoja A. Venskus.

„Pagalba Lietuvai” konfe
rencija, vykusi gegužės 13-14 d. 
Šv. Kazimiero vienuolyno patal
pose, Čikagoje, praėjo labai 
sėkmingai. Buvo jaučiama dar
binga ir vieninga nuotaika — 
pamiršti „ęrganizaciniai 
asmeniškumai”, dalinamasi 
informacija, idėjomis ir atliktų 
darbų džiaugsmu, nes visų pa
stangos skiriamos bendram 
tikslui, tad jas turi lydėti ir ben
dras darbas. Konferencijoje 
dalyvavo įvairių kartų žmonės 
iš šio žemyno; buvo svečių ir iš 
Lietuvos. Platesni reportažai 
mūsų dienraštyje pasirodys 
vėliau, bet norime pasidžiaugti 
geru konferencijos pasisekimu 
ir jos rengėjos — JAV LB Socia
linių reikalų tarybos — darbais.

A.P.P.L.E. ‘94 kursai Kaune, 
Panevėžy, Klaipėdoj. Vaizda
juostė, klausimai ir atsakymai, 
sekmadienį, gegužės 21 d., po 11 
vai. šv. Mišių Pasaulio lietuvių 
centro salėje.

Kad lietuviškai reikalai 
mums dar vis labai svarbūs ir 
veikla tebėra labai gyva, rodo 
įvairių renginių pasisekimas — 
publika gausiai juose dalyvauja. 
Štai gavome iš Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos (pietūs šiai misi
jai sutelkti lėšų buvo ruošti 
Pasaulio lietuvių centre gegužės 
14 d.) tokio turinio pranešimą: 
„Labai atsiprašome žmonių, 
kurių nebegalėjome priimti į 
Motinos dienos pietus. Dėkoja
me, kad domitės mūsų rengi
niais”.

Vytas ir Regina Arnauskai, 
Omaha, NE, atsiuntė „Drau
gui” 100 dol. auką, ją pridėdami 
prie prenumeratos mokesčio. 
Kaip smagu žinoti, kad pastan
gos išleisti dienraštį yra įverti
namos jo rėmėjų, nes tai įrodo 
ši parama, ateinanti iš tolimos 
Nebraskos. Už vertingą dovaną 
nuoširdžiai dėkojame.

„Karys”, Vilnius spausdina
mas Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijos mėnesinis žurnalas, 
reguliariai lanko skaitytojus 
užsienyje. Čikagoje neseniai 
gautas š.m. ketvirtasis numeris 
su daugybe straipsnių, nuo
traukų ir žinių iš lietuvių karių 
gyvenimo. Žurnalas daro gerą 
įspūdį, yra įdomus ne vien 
kariams. Randama žinučių ir iš 
užsienio lietuvių veiklos.

x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 

tel. 708-525-0773.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Dana Mikužienė ir Živilė 
Vaitkienė sutiko pravesti 
audimo pamokas jaunučių atei
tininkų stovykloje, Dainavoje. 
Stovykla vyks liepos 9-22 d. 
Vaikai labai domisi tautodaile, 
ypač audimu. Džiugu, kad tu
rime suaugusiųjų tautinį meną 
puoselėjančių ir besistengiančių 
jo mokyti jaunąją kartą.

Kun. Romualdas Rama- 
šauskas, Krakių parapijos 
klebonas, Šv. Mergelės Marijos 
Vaikų globos namų vadovas, 
trumpam yra atvykęs į Čikagą 
ir padarys pranešimą apie savo 
veiklą bei vargstančius vaikus 
Lietuvoje. Visi kviečiami ketvir
tadienį, gegužės 18 d., 7:30 vai. 
vak., į Pasaulio lietuvių centro 
didžiąją salę pasiklausyti, kaip 
naudojamasi gaunama iš užsie
nio labdara, pamatyti nuo
traukas iš klebono Ramašausko 
globojamų vaikų gyvenimo. Įėji
mas nemokamas. Šia reta pro
ga pasinaudoti visus kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

Pal. Jurgio Matulaičio misijos kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, SJ.

Kun. Algirdas Paliokas,
SJ, sėkmingai darbuojasi Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Nors mūsų tarpe 
jis dar palyginti neseniai yra, 
jau spėjo užsipelnyti visų simpa
tijas ir palankumą. Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
tetas, norėdamas, kad visuo
menė artimiau pažintų savo 
dvasios vadovą kun. A. Palioką, 
ruošia specialius pietus sekma
dienį, gegužės 28 d., tuoj po šv. 
Mišių misijoje (maždaug 12 
vai.). Tą sekmadienį nereikės 
skubėti į kitą kurį renginį, tai 
bus galima ilgiau pabendrauti 
su kun. Palioku ir savo tarpe. 
Registruotis pas Aldoną Pale- 
kienę 708-448-7436 arba Vilę 
Marchertienę 708-985-7216.

LB Marųuette Parko apy
linkės valdybos pirmininkė 
Aldona Palukaitienė kviečia
visus susimokėti LB metinį 
nario — solidarumo mokestį. 
Kiekvieną gegužės mėnesio 
trečiadienį „Seklyčioje”, nuo 
1:30 iki 5 vai. p.p., mokestį bus 
galima įteikti ten budinčiam LB 
apylinkės v-bos nariui. Atlikime 
savo bendruomenišką pareigą.

x Pooperinis operos solis
tų ir choro koncertas bus 
sekmadienį, gegužės 21 d. 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. Girdėsim 
8 solistus bei mūsų operos chorą 
ir matysime baleto šokėją. Bilie
tai prie įėjimo nuo 1 vai. p.p.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2838 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Lietuvių opera, savo tris
dešimt devintajam sezonui pasi
rinkusi George Bizet „Perlų 
žvejų” operą, neapsivylė — 
premjera praėjo su geriausiu 
pasisekimu. Publikos į spek
taklį atsilankė tikrai daug: tal
pioje Mortono aukštesniosios 
mokyklos salėje žiūrovų atrodė 
gerokai daugiau, negu kaip per 
keletą praėjusių metų. Gausus 
publikos atsilankymas į šį spek
taklį yra geras ženklas. Susi
domėjimas Lietuvių opera 
nemažėja, visuomenė jos rengi
nius, kai jie profesionaliai pa
ruošti, noriai lanko ir finansiš
kai remia.

Daugiau kaip pustrečios va
landos trukęs, spektaklis prabė
go labai greitai ir, paskutinei 
arijai nuskambėjus, žiūrovai, 
nenorėdami skirstytis,dar ilgai 
sustoję entuziastingai plojo 
atsidėkodami operos atlikėjams 
ir rėmėjams už puikų spektak
lį. Audringais plojimais po spek
taklio buvo padėkota chorui bei

Šv. Kryžiaus ligoninės jun
giasi į kraujo aukotojų vajų ir 
gegužės 26 d. tarp 8 vai. r. ir 3 
vai. popiet, kviečia visus svei
kus suaugusius žmones, esan
čius tarp 17 ir 70 metų amžiaus, 
sveriančius daugiau kaip 110 
svarų, paaukoti kraujo, kurio 
ypač reikia, artėjant Kapų 
puošimo dienai, kai atsitinka 
daugiau nelaimių keliuose ir 
sužeistiesiems reikia kraujo 
transfuzijų, kad išsaugotų jų 
gyvybę. Ligoninė yra 2701 W. 
68th St., Marųuette Park apy
linkėje. Daugiau informacijų 
galima gauti tel. 312-471-5555.

Venezuelos Lietuvių drau
gija rengia gegužinę gegužės 21 
d., nuo 12 vai., Šaulių namuose, 
Čikagoje. Svečius linksmins 
Kosto Ramanausko orkestras, 
visi bus vaišinami skaniu lietu
višku maistu, tad valdyba malo
niai kviečia gegužinėje 
dalyvauti.

O. Smilgys, Country Club 
Hills, IL, „Draugo” knygyne įsi
gijo leidinių už nemažą sumą. 
Nuoširdus ačiū už įvertinimą 
lietuviškų knygų, pasakojančių 
apie mūsų tėvynės papročius ir 
kultūrą.

Lietuvos kaimą įsivaizduo
jate, kaip lietuviškumo pa
grindą. Bet ar taip tikrai yra? 
Koks yra dabartinis Lietuvos 
kaimas? Kokie jo žmonės ir kaip 
jie gyvena? Į šiuos ir kitus klau
simus bus galima gauti tikslius, 
konkrečius ir akivaizdžius at
sakymus šį penktadienį, 
gegužės 19 d., 7 vai. vak., Jau
nimo centro kavinėje, JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
ruošiamoje vakaronėje. Regina 
Švobienė, „Valstiečių laik
raščio” labdaros fondo „Kaimo 
vaikai” darbuotoja, yra at
vykusi iš Lietuvos ir supažin
dins vakaronės dalyvius su šio 
fondo darbais, Lietuvos kaimo 
tikruoju veidu. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Būsimosiofi Velykų stalo tradicijos tęsėjos Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
balandžio 22 d., klausosi solistės Lįjanos Kopūstaitės dainų Ifl kairės: Alek
sandra Pociūtė, Erin Szefrenski ir Lina Budrytė.

Nuotr. Vytauto Jaainevičiaus

jį paruošusiems muzikams 
Ričardui Šokui, Manigirdui Mo- 
tekaičiu ir maestro Alvydui Va- 
saičiui, kuris spektaklį taip pat 
ir dirigavo. Prie Operos choro 
puikaus dainavimo daug prisi
dėjo ir profesoriaus Vytauto 
Viržonio paruošti svečiai — dai
nininkai iš Lietuvos.

Visiems premjeroje dainavu
siems solistams ir menininkams 
buvo ne vien nuoširdžiai paplo
ta, jie buvo taip pat apdovanoti 
gėlėmis. Solistų vardus ir jų 
puikų dainavimą žiūrovai dar il
gai prisimins: sopraną Ramutę 
Tumuliauskaitą — Leilą, pali
kusią nepamirštamą įspūdį savo 
balsu ir vaidyba; švelnaus temb
ro tenorą Bronių Tamašauską, 
dainavusį perlų žveją Nadir; 
kaip ir ankstyvesnėse jo dainuo
tose operose, perlų žvejų vadą 
Zurgą išraiškingai atliko bari
tonas Arvydas Markauskas, o 
jaunas bosas Liudas Norvaiša 
dainavo bramanų kunigo Nou- 
rabado rolę. Mistišku išraiškos 
šokiu „Perlų žvejų” interpreta
ciją nuotaikingai paįvairino 
grakšti šokėja Jūratė Maska- 
liūnienė.

Stivanello bendrovės dekora
cijos iš New Yorko suteikė šiai 
operai taip pat mistišką nuo
taiką. Veikėjų veidus grimavo 
Julius Balutis, o Thomas Rus- 
nik tvarkomas apšvietimas pa
ryškino scenovaizdį. Režisierius 
Eligijus Domarkas jau ne pirmą 
kartą atvyksta į Čikagą ir čia, 
nors ir per labai trumpą laiką 
pajėgė apipavidalinti grupinių 
scenų veiksmą, kas žiūrovui su
teikė darnų muzikinį-vaidybinį 
junginį. Režisieriui Domarkui 
kasmet uoliai talkininkauja 
Vida Momkutė.

Atsilankiusieji į šių metų 
„Perlų žvejų” spektaklį, žiū
rovai liks dėkingi visiems, kurie 
prisidėjo prie šio kultūrinio ren
ginio įgyvendinimo — visapu
siškai pavykusio spektaklio. 
Šitokiems kultūriniams rengi
niams yra labai svarbi ir visuo
menės finansinė parama, be ku
rios Lietuvių operos darbas 
tikrai būtų neįmanomas.

Operos choras, kaip visuomet, 
kietu darbu ir ištverme puikiai 
paruošė savo partijas, prisime
nant, kad susidainuoti su sve
čiais dainininkais iš Lietuvos jie 
teturėjo tik maždaug savaitę 
laiko. Tad visi kartu jie dirbo 
išsijuosę, kol maestro Alvydas 
Vasaitis liko patenkintas susi- 
dainavimu. Reikėtų paminėti, 
kad daugelis Lietuvių operos 
narių chore dainuoja jau 
dešimtimis metų, o keletas gar
bingų dainos veteranų net nuo 
pat jos įsisteigimo. Tai Petras 
Čelkis, Edvardas Jokubauskas, 
Jonas Mockaitis, Pranas Olis, 
Vytautas Radžius ir Julius 
Savrimas.

Čia tik trumpa šių metų Lie
tuvių operos spektaklio George 
Bizet „Perlų žvejų” apybraiža. 
Plačiau apie premjerą ir jos 
meninį įvertinimą, tikėkimės, 
spaudoje pateiks mūsų muzi
kologai.

Juozas Končius

Pianistas Kim Schmidt ir sol. Virginija Bruožytė-Muliolienė Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Čikagoje sukaktuviniame koncerte balandžio 30 d.

Nuotr. Jono Tamulaičio

. „SEKLYČIĄ”
Dažnai „Drauge” ir kitoje 

lietuvių spaudoje skaitome ap
rašymus apie Čikagoje vyres
niųjų centre, „Seklyčioje”, 
vykstančią veiklą. Į Čikagą at
vykti, gyvenant šiltoje Florido
je, jau retesnės progos, o ir at
vykus laikas ribotas ir ap
silankyti gausiuose renginiuose 
neįmanoma. Bet „Seklyčios” 
veikla domino. Ir šį kartą vie
šint Čikagoje, nutarėme būtinai 
pabūti „Seklyčioje”, arčiau 
susipažinti su vyresniųjų lietu
vių išgyvenimais, nuotaikomis.

„Seklyčia” priklauso vyres
niųjų lietuvių centrui, kurį 
prieš keletą metų įsteigė JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, 
sėkmingai vadovaujama pirmi
ninkės Birutės Jasaitienės. Ją 
pažįstu daugelį metų, su pasigė
rėjimu teko stebėti jos veiklą, 
energiją, ryžtą. Tiesa, ji uoli 
bendruomenininkė, bet taip pat 
daugelio ir kitų organizacijų 
valdybų pirmininkė, valdybų 
narė. Ji sunkiai dirba, bet pla
ningai, o į vyresniųjų centrą bei 
„Seklyčią” įdeda visą savo širdį 
ir sielą.

„Seklyčią” aplankome balan
džio 26 d. Trečiadienis, lietinga, 
šalta diena. Mus globojanti Liu
cija Maldūnienė sako: „Bloga 
diena, .Seklyčioje ’ gali būti 
mažai žmonių. Vyresniojo am
žiaus čikagiškiams oras ne
palankus”.

Bet buvome nustebinti. Dar 
gerokai prieš 2 vai. būreliais į 
„Seklyčią” rinkosi žmonės ir 
bematant užėmė beveik visas 
vietas prie stalų. Susirinko apie 
70, nors, sako rengėjai, čia būna 
per šimtą, kai geras oras ar gera 
programa, ypač paskaitos.

Atsilankančius registruoja,

JAV LB RELIGINIŲ 
REIKALŲ TARYBOJE

Religinių reikalų taryboje dir
ba kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
Rima Polikaitytė, sės. Janina 
Golubickaitė ir sės. Margarita 
Bareikaitė — pirmininkė. 1995 
m. vasario 11d. Taryba išsiun
tinėjo anketas šešiolikai litua
nistinių mokyklų dėl religijos 
mokymo šeštadieninėse lietuvių 
mokyklose.

Esame dėkingi, kad beveik 
šimtu procentų gavome atsaky
mus į visus anketoje esančius 
klausimus. Iš to paaiškėjo, kad 
ne visose JAV lietuvių mokyk
lose dėstoma tikyba. Niekas 
nesiskundė vadovėlių, medžia
gos trūkumu. Daugelis religijos 
dėstytojų naudoja angliškus 
vadovėlius. Keletas pažymėjo, 
kad naudoja „Tikiu” seriją, 
tačiau kai kurie mokytojai nu
siskundžia, kad ši serija yra per 
sunku mūsų išeivijos vaikams 
kalbos atžvilgiu, o kai kurie 
atsakė, kad vaikams ji yra 
neįdomi, nuobodi.

Prieš Gavėnią Religinių rei
kalų taryba išsiuntinėjo lietu

APLANKIUS
aukelės paprašo Onutė Lukienė 
su keliom talkininkėm. Popietės 
dalyviai čia po programos ir 
užkandžiaus, bet mes nutarėme 
su savo bičiulėmis paragauti 
skoningai pagaminto „Sekly
čios” restorano maisto.

Štai į salę įskuba energinga-, 
sis muzikas Faustas Strolia. 
Mandagiai nusilenkia svečiams, 
pasveikina dalyvius, o auditori
ja pasitinka jį nuoširdžiais plo
jimais. Ir tuojau prie darbo. 
Visiems išdalinami lapai su 
daugelio dainų tekstais. „Sekly
čios” darbščioji vadovė Elena 
Sirutienė pasveikina svečius, 
pristato iš Floridos, Kanados ir 
kitur „užklydusius”, palinki ir 
šį kartą malonios popietės. Tuo
jau suskamba pianinas. Muz. 
Faustas Strolia pradeda gražių 
dainų pynę. Apie kiekvieną dai
ną duoda paaiškinimus. Dainos 
mums, vyresniesiems, gerai pa
žįstamos, melodijos žinomos, 
tėvynėje skambėjusios kaimuo
se ir miestuose. Dainų žodžiai 
širdžiai malonūs, sugrąžinantys 
prie Nemunėlio, Šešupės, į Vil
nių. Moterys ir vyrai, nors jau 
nestipriausiais balsais, drauge 
su muz. Faustu Strolia traukia 
dainą po dainos. Išdainuota gal 
apie dvidešimt liaudies dainų. 
Faustas Strolia ne tik pianinu, 
bet ir akordeonu, lydi dainų 
akordus. Ir taip visą valandą dai
navome. Pirmą kartą klausan
tis dainuojančių vyresniojo am
žiaus žmonių junti, kad šios 
trečiadienų popietės „Seklyčio
je” labai reikalingos, pras
mingos, nes tai maloni atgaiva, 
teikianti šviesių pragiedrulių 
moterims ir vyrams, kurių dau
gumas gyvena vienišą gyve
nimą.

vių šeštadieninėms mokykloms 
pamokų pavyzdžius ruošiantis 
Gavėniai, Velykoms ir Sekmi
nėms. Atgarsių iš mokyklų 
negauta , ir tai buvo priimta, 
kaip teigiamas reiškinys.

Sesuo Ona Mikailaitė yra pa
ruošusi du gerus religinių 
pratimų rinkinius jaunimui: 
„Jėzus Kristus vakar ir šian
dien” ir „Religiniai pratimai”. 
Lemonte, Maironio Lit. moky
kloje, tie pratimai buvo naudo
jami rankraščio teise. Jaunimui 
jie buvo įdomūs, teikiantys 
svarbių žinių. Tikimasi dar šiais 
metais juos išspausdinti, jei tam 
bus paskirta lėšų. Taip norima 
išleisti perredaguotą sės. Onos 
Mikailaitės knygą „Sutvir
tinimo sakramentas”.

Dėl tikybos mokytojų trūku
mo lietuvių mokyklose kreipsi
mės į mūsų vyskupą Paulių Bal
takį, OFM, su pagalbos 
prašymu. Ateinančiais metais 
galbūt galėsime suruošti tam 
tikslui specialų seminarą.

Sės. Margarita Bareikaitė

Programą paįvairino Anta
nas Malinauskas, padeklama
vęs mūsų humoristų poetų An
tano Gustaičio ir Aloyzo Barono 
eilėraščių, sukėlusių klausytojų 
tarpe skanaus juoko. Antanas 
Malinauskas — geras deklama
torius, sugebąs eilėraščių mintį 
ir nuotaiką perteikti klausyto
jui, kad visi galėtų pasijuokti iš 
ydų, iš paties gyvenimo.

Užbaigiant šią jaukią popietę, 
Elena Sirutienė padėkojo muz.
F. Stroliai, A. Malinauskui ir 
dalyviams. Tuojau po to-pasivai- 
šinimas.

„Seklyčia” restoranas, popie
tės — tai tikrai vyresniųjų atgai
vos centras. Restorane geras pa
tarnavimas, gausybė lietuviškų 
valgių, kainos mažos, ko Florido
je niekur nerasi.

Čia teko sutikti daug pažįsta
mų. Buvo malonu pasidalinti 
mintimis ir su žemaičiu poetu 
Apolinaru Bagdonu. „Sekly
čios” veiklą sekame ir iš suma
niai Karolio Milkovaičio, poeto 
ir rašytojo, redaguoto „Pen
sininko”.

Turėjau progos čia apie Socia
linės tarybos planus ir veiklą 
plačiau pasikalbėti su į „Sekly
čią” atskubėjusia tos Tarybos 
pirmininke Birute Jasaitiene, 
kuri iš širdies išsakė visus 
veiklos rūpestėlius.

Jurgis Janušaitis
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Lietuvių Opera, prieš išleis
dama solistus ir talkininkus į 
Lietuvą, dar duos visuomenei 
progą pasigėrėti jų puikiu 
dainavimu. Atsisveikinimo kon
certas su svečiais iš Lietuvos 
bus sekmadienį, gegužės 21 d., 
3 vai. popiet, Jaunimo centre. 
Programoje taip pat dalyvaus ir 
Lietuvių operos choras. Koncer
to programoje išgirsime daug 
gražių arijų iš garsiųjų pasau
linių kompozitorių operų, o taip 
pat pynę skambių lietuvių 
kompozitorių dainų. Koncertui 
diriguos maestro Alvydas Va
saitis, o akompanuos muzikas 
Ričardas Šokas. Nepraleiskime 
retos progos pasigėrėti rinktine 
programa, kurią mums pateiks 
solistai ir Lietuvių operos 
choras. Bilietai į koncertą 
gaunami „Patrįjoje” 2638 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 
Bilietus taip pat bus galima įsi
gyti ir prieš koncertą.

Ateitininkų Šeimos šventė 
Lemonte vyks sekmadienį, 
gegužės 21 d. Šventė bus pra
dėta 9 vai. r. Mišiomis Palai
minto Jurgio Matulaičio misi
joje. Po Mišių Ateitininkų 
namuose bus akademija ir pro
grama. Kuopų, draugovių ir 
valdybų atstovai turės progos 
pranešti apie savo vienetų 
veiklą. Norintieji atlikti prane
šimus, prašomi nedelsiant apie 
tai pranešti dr. Onai Daugir
dienei, tel. 708-325-3277. Visi 
Čikagos ir apylinkių atei
tininkai laukiami.
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