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„Status” šturmavo 
televizijos stotį 

„Tele-3”
Vilnius, liepos 4 d. (LR) — 

Pramoninės finansinės grupės 
„Status”, turinčios televizijos 
Lietuvos laidos „Tele-3” akcijų 
viceprezidentas V. Bieliauskas 
pareiškė žurnalistams, kad bus 
šturmu užimta „Tele-3” stotis.
Ši privati Lietuvos televizijos 
stotis, kurios savininkė yra 
Liucija Baškauskaitė, prieš 
metus susidūrė su finansiniais 
sunkumais ir dalį „Tele-3” 
akcijų pardavė pramoninei fi
nansinei grupuotei „Status”, 
tačiau kurį laiką neigė šį san
dorį. Pasak „Status” vicepre
zidento V. Bieliausko, šiuo metu 
„Tele-3” 32 proc. akcijų pri
klauso L. Baškauskaitei, 32 
proc. — „Status”, 35 — Ameri
kos fondams, kurie su „Status” 
yra sukūrę bendrą įmonę. Anot 
„Komersant Daily”, (liepos 1 d.), 
„Status” valdo apie 20 proc. 
Lietuvos nekilnojamo turto.

Konfliktas tarp ,,Tele-3” 
savininkų įvyko, kai L. Baš
kauskaitė, pasak V. Bieliausko, 
„pervedė į JAV be bendrovės 
valdybos sutikimo 200,000 litų 
asmeniniais tikslais”. Todėl 
valdyba sustabdė jos, kaip ad
ministracijos vadovės įgalio
jimus. L. Baškauskaitė yra pa
davusi skundus JAV ir Didžio
sios Britanijos ambasadoriams, 
kad jos gyvybei gresia pavojus.

Liepos 1-osios naktį atvykusi 
į „Tele-3” studiją, Liucija 
Baškauskaitė liepė pasišalinti 
ten esantiems apsaugos darbuo
tojams, pateikdama raštą, kad 
jie yra atleidžiami iŠ darbo ir, 
kad nuo šiol „Tele-3” saugos 
policininkai iš apsaugos polici
jos rinktinės „Skydas” (iki to 
laiko „Status” pasikeisdami 
budėdavo keturi žmonės, nes 
samdyti policininkus buvo labai 
brangu). L. Baškauskaitė pra
nešė, kad ši akcija įvykdyta su 
vidaus reikalų ministro R. Vai
tekūno žinia. „Status” juristui, 
nuvykusiam į policijos komisa
riatą, nepavyko gauti atsaky
mo, kieno nurodymu „Tele-3” 
patalpas saugo „Skydas”. „Sta
tus” viceprezidentas V. Bie
liauskas nusprendė, kad buvo 
gautas labai aukšto pareigūno 
įsakymas. „Tokiu atveju, polici
jos savivalei aš galiu priešpa
statyti save ir savo komandą”, 
pasakė jis.

„Tele-3” buvo šturmuotas 
taikiai, vietas prie pultų per 
kelias minutes užėmė „Status” 
vaikinai, V. Bieliauskas pa
ragino sunerimusius stoties dar
buotojus grįžti prie darbo. Prieš 
„šturmą”, pasirodžiusi Liucija 
Baškauskaitė „Lietuvos ryto” 
korespondentei pasakė, jog ji 
niekur nesislapstanti, visą laiką 
dirbanti, tačiau apie įvykius 
kalbėti atsisakė.

Kaip pranešė BNS, uždarosios 
akcinės bendrovės „Tele-3” val
dyba liepos 3 d. posėdyje nutarė 
sustabdyti L. Baškauskaitės 
kaip valdybos pirmininkės įga
liojimus. „Status” vadovai krei
pėsi į ekonominę policiją, prašy
dami iškelti L. Baškauskaitei 
baudžiamąją bylą.

Tuo tarpu L. Baškauskaitė 
BNS korespondentui sakė, kad 
jai inkriminuojamas pinigų 
išeikvojimas yra visiškai 
nepagrįstas kaltinimas.

Liucija Baškauskaitė papasa
kojo, kad ji, kaip „Tele-3” di
rektorė, neseniai buvo paėmu
si 150,000 dol. kreditą siųstuvų

nuomai. Kreditas buvo paimtas 
iš bendrovės „Development Fi- 
nance Corporation”, įregis
truotos britų Virgjnia salose. 
Kredito paėmimui tarpininkavo 
Niujorke veikianti firma, „New 
Century Holdings Advisers”, 
kuri jau keleri metai yra pa
grindinis „Status” partneris 
Lietuvoje investuojant pinigus.

Paskolos suteikimo sutartį, 
pasak L. Baškauskaitės, rengė 
„Status” juristai kartu su 
„NCH Advisers” ekspertais. Vi
siškai šią sutartį įgyvendinus, 
„Tele-3” netektų apie trečdalio 
akcijų. Pasak L. Baškauskaitės, 
jos advokatai JAV patarė šios 
sutarties neįvykdyti iki galo ir 
grąžinti pirmąją iš trijų kredito 
dalį (50,000 dol.). Būtent tai L. 
Baškauskaitė ir padariusi, o su
žlugus „NCH Advisers” ir „Sta
tus” planams, ji buvusi nepa
grįstai apkaltinta išeikvojimu.

V. Bieliauskas sakė, kad L. 
Baškauskaitei siūloma surinkti 
išeikvotą sumą ir atiduoti ją per 
visuotinį „Tele-3” akcininkų 
susirinkimą, kuris numatytas 
liepos 17 dieną.

L. Baškauskaitė savo ruožtu 
sakė, kad jos advokatai Lie
tuvoje ruošia teisminį pareiš
kimą prieš „Status”. Ji pabrėžė 
dirbanti su daug rimtesniais 
partneriais iš Vakarų, norin
čiais investuoti į „Tele-3”.

Rusijos kariuomenė pasiliks 
Čečėnijoje

Vilnius, liepos 5 d. (LR) — 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
liepos 4 d. išleido įsakymą Če
čėnijos Respublikoje nuolat dis
lokuoti Rusijos ginkluotąsias 
pajėgas. B. Jelcin Kremliuje pa
sirašė atitinkamą dekretą.

Dekretu siekiama išsaugoti 
Rusijos Federacijos teritorinę 
vienybę. Rusijos kariuomenė 
turės užtikrinti politinį bei 
karinį stabilumą Kaukazo re
gione. Čečėnų vadas Džochar 
Dudajev sutinka su Rusijos 
siūlomu „nuliniu variantu”, su 
sąlyga, kad Čečėnijai bus 
suteiktas visiškas suvereni
tetas. Apie pasiryžimą atsista
tydinti pareiškė Maskvos re-

Rusįjos kareiviai, ginkluoti automatais, patruliuoja Maskvos prieigose. Tokių 
saugumo priemonių buvo imtasi po to, kai čečėnai paėmė į nelaisvę įkaitus, 
Rusuos piliečius, Budionovske.

Lietuvos televizijos laidos „Tele-3” įkūrėja Liucija Baškauskaitė su savo laidos 
„Įdomūs žmonės” herojumi — Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku.

Bus tiesiamas europinio 
standarto geležinkelis

Vilnius, liepos 7 d. (AGEP) — 
Jau šiais metais Lietuvoje bus 
pradėtos projektuoti, o kitąmet 
— tiesti europinio standarto 
geležinkelis nuo Šeštokų iki 
Kauno. Statybą, kuri vertinama 
100 mil. dolerių, planuojama 
baigti iki 2000 metų.

Birželio 30 d. Lietuvos mi
nistrų kabinetas patvirtino šio 
geležinkelio projektavimo pa
grindines nuostatas. Kaip

miami Čečėnijos vadovai — 
Salambek Chadžijev ir Arkadij 
Volskij. Pagal „nulinį va
riantą”, tuo pat metu turi at
sistatydinti ir Dž. Dudajev.

Čečėnijos derybų delegacijos 
vadovas Usman Imajev pareiš
kė, kad Rusija derybų metu 
iškėlė svarbiausiais politinius 
klausimus. Tačiau, pasak jo, kol 
neišspręsti karo reikalai, nėra 
reikalo svarstyti politinių 
problemų bei „nulinio varian
to”.

Rusijos Gynybos ministerija 
liepos 4 d. apkaltino čečėnus 
pažeidus susitarimą nutraukti 
ugnį. Teigiama, kad čečėnai 
toliau apšaudo rusų pozicijas.

rašoma dokumente, geležinkelio 
ruožas nuo Lenkijos sienos iki 
Šeštokų bus suremontuotas; 
nuo Šeštokų iki Krosnos stoties 
(apie 9 km) šalia esamo geležin
kelio bus įrengtas lygiagretus 
europinio standarto geležinke
lis; o nuo Krosnos iki Kauno — 
nutiesta nauja geležinkelio 
trasa, aplenkiant Žuvinto ir 
Prienų valstybinfų parkų teri
torijas. Jos ilgis bus maždaug 55 
kilometrai.

Visas naujojo geležinkelio nuo 
Šeštokų iki Kauno Karmėlavos 
aerodromo ilgis bus apie 100 
km. Europinį geležinkelį pla
nuojama tiesti iki Karmėlavos, 
kur greičiausiai bus įkurta 
laisvoji ekonominė zona bei 
pastatytas geležinkleio krovinių 
terminalas.

Europinio standarto geležin
kelio direktorius Kazimieras 
Vaičius sako, jog trasa nuo 
Šeštokų iki Kauno bus pirmasis 
busimojo europinio geležinkelio 
Talinas-Varšuva tiesimo etapas. 
Ji tiesti nutarta Europos trans-

Parlamentarų 
protestas prieš 

veiksmus Čečėnijoje
Vilnius, liepos 6 d. (AGEP) —

Trisdešimt Lietuvos Seimo na
rių pareiškė protestą prieš Rusi
jos karo veiksmų ir prievartos 
atnaujinimą Čečėnijoje bei to
lesnį čečėnų tautos naikinimą.

Lietuvos Seimo narys, Balti
jos šalių parlamentų Čečėnijos 
rėmimo grupių koordinacinės 
tarybos pirmininkas Algirdas 
Endriukaitis pranešė apie gautą 
informaciją, jog Rusijos pajėgos 
„visu frontu nutraukė paliau
bas ir pradėjo puolimą”.

Seimo narių pareiškime kaip 
„žiaurumo ir prievartos po
litikos tąsa” įvertinti veiksmai 
prieš čečėnus Rostovo ir Stavro
polio kraštuose, žmonių suėmi
mai Grozne ir kitose Čečėnijos 
vietose.

Seimo nariai pažymėjo, kad 
Rusija neįleidžia į Čečėniją 
stebėtojų iš Tarptautinės 
parlamentarų grupės Čečėnijos 
problemoms spręsti bei Jung
tinių Tautų organizacijos Ne
atstovaujamųjų tautų organi
zacijos. „Tai kelia abejonių dėl 
Rusijos veiksmų Čečėnijoje at
virumo ir geranoriškumo bei 
noro problemą spręsti taikiai ir 
politiškai”, konstatavo Lietuvos 
parlamentarai.

Pasirašytas
susitarimas dėl

nelegalių imigrantų
Vašingtonas, liepos 7 d. 

(JBANC) — Vilniuje birželio 30 
d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ministrai pirmininkai pasirašė 
susitarimą dėl nelegalių imi
grantų, pagal kurį kiekviena iš 
trijų Baltijos šalių atsiims ne
legaliai į kurią nors minėtą šalį 
atvykusį imigrantą.

Nelegalūs imigrantai iš Rusi
jos, keliaujantys per Baltijos 
respublikas į Šiaurės šalis — 
Norvegiją ir Švediją, tampa vis 
didėjančia problema. Liepos 1 d. 
įvykusiame Švedijos, Norvegi
jos, Islandijos, Danįjos ir Suomi
jos bei Baltijos šalių premjerų 
susitikime buvo nutarta page
rinti sienų su Rusija kontrolę.

porto ministrų konferencijose 
Nordvike ir Kretoje. Speciali 
valstybinė komisija, vadovau
jama Vilniaus technikos univer
siteto profesoriaus Kazimiero 
Sakalausko, atliko reikalingas 
studijas bei paruošė nuostatas, 
kurioms pritarė vyriausybė.

K. Vaičius sakė, jog finansuoti 
geležinkelio tiesimą siūlosi Vo
kietijos bendrovių susivieniji
mas, kurį sudaro viena didžiau
sių pasaulyje plieno gamintojų 
„Krupp GIT”, akmens anglies 
gamybos įmonė „Ruhrkohle 
AG”, krovinių terminalus eks
ploatuojanti įmonė „Klos 
GmbH” ir kitos.

Susivienijimas, be to, siūlo pa
statyti ir didelį geležinkelio 
krovinių terminalą Kaune, 
kuris vertinamas iki 200 mil. 
dolerių. Ketinimų protokolas su 
Vokietijos partneriais buvo 
pasirašytas kovo pabaigoje, o 
liepos pradžioje Lietuvos minist
rui pirmininkui Adolfui Šleže
vičiui vokiečiai atsiuntė kon
krečių darbų ir jų finansavimo 
programą. Ji bus aptarta Lietu
vos vyriausybės ir Vokietijos 
susivienijimo atstovų derybose, 
įvyksiančiose liepos 17-21 d. Vil
niuje.

' Vilnius, birželio 28 d. (BNS- 
LR) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas mano, kad 
dar anksti kalbėti, kaip Lietuva 
panaudos Europos Sąjungos va
dovų Kanuose patvirtintą pen- 
kerių metų pagalbą Vidurio Eu
ropos bei Baltijos šalims, kuri 
padės joms priartėti prie ES 
standartų ir tapti ES narėmis. 
Šios pagalbos dydis yra 6.69 bili
jonai Europos valiutos vienetų 
— ECU (8.7 bilijonai dolerių).

Paklaustas, kokia dalis šių 
lėšų gali būti skirta Lietuvai, A. 
Brazauskas spaudos konferen
cijoje sakė, kad, dalijant ją pagal 
gyventojų skaičių, Lietuva ga
lėtų pretenduoti maždaug į 4 
proc. šios pagalbos. Bet, anot 
prezidento, tam reikia rimtai 
ruoštis ir pirmiausia gerai iš
studijuoti vadinamąją „Baltąją 
knygą”.

„Turime labai rimtai pasi
ruošti investicijoms. Šios lėšos 
bus skirtos ne pravalgymui”, 
sakė prezidentas.

Pasak šalies vadovo, ši pa
rama turėtų būti skiriama 
transporto magistralėms, euro
pinio standarto geležinkeliams 
tiesti, komunikacijoms, ry
šiams, energetikos sistemai.

Prezidentas ypač pabrėžė 
sienų apsaugos stiprinimo 
svarbą. Pasak jo, sienų apsau
gos klausimai iškilo ir susiti
kimuose Kanuose, ir Vakarų 
Europos Sąjungos Parlamenti
nėje Asamblėjoje.

A. Brazauskas sakė tebesąs 
labai nepatenkintas pasienio 
policijos darbu. „Atrodo, rimtų

Aplink pasaulį
• Rusijos „Ostankino” tele

vizijos žurnalistas Aleksandr 
Malikov, dirbęs Londone, ap
kaltintas šnipinėjimu ir pri
verstas išvykti iš Didžiosios Bri
tanijos. Kaip pranešė D. Brita
nijos Vidaus reikalų ministeri
ja, A. Malikov valstybės pa
reigūnų įspėtas jau š.m. sausį 
dėl galimo deportavimo, nes jo 
buvimas šalyje prieštaravo Bri
tanijos valstybinio saugumo in
teresams. Žurnalistas teigė ne
turėjęs jokių ryšių su Rusijos 
slaptosiomis tarnybomis. Tai 
paneigė ir Rusįjos Užsienio žval
gybos žinyba, tačiau apeliacijos 
komisija neatmetė sprendimo, ir 
Aleksandr Malikov išvyko į Ru
siją savanoriškai.

• Estijos Centro partija 
nusiuntė laišką Koalicinės par
tijos tarybai, reikalaudama at
leisti iš pareigų Privatizacijos 
agentūros generalinį direktorių 
Vaino Sarnet, atlikti nuodugnią 
vyriausybinių įstaigų tarnauto
jų apklausą bei uždrausti Esti
jos centriniam bankui imti pi
nigus iš komercinių bankų tau
pomųjų sąskaitų.

• Didžiosios Britanijos mi
nistras pirmininkas John Mąjor 
liepos 4 d. laimėjo didžiausią 
lošimą savo politinėje karjeroje. 
Dauguma Konservatorių parti
jos parlamentarų balsavo už tai, 
kad J. Mąjor liktų partijos va
dovu.

Svarbiausia — dirbti 
europietiškai šalies 

viduje
išvadų nepadaryta, net nepa
teikta konkrečių pasiūlymų, ko 
reikia, kad Lietuvos sienos
nebūtų ‘kiauros’ ”. ;

Kai dėl Lietuvos perspektyvų
tapti pilnateise ES nare, A. Bra
zauskas kelis kartus pabrėžė, 
jog labiausiai tai priklauso nuo 
to, kaip Lietuvoje bus tvarkoma 
įstatymų bazė, ekonomika, so
cialiniai reikalai, kaip bus kovo
jama su nusikalstamumu.

Pasak A. Brazausko, susiti
kime su Prancūzijos prezidentu 
J. Chirac buvo pareikštas labai 
palankus požiūris į Lietuvos 
perspektyvas. Dar penkeri šeše- 
ri metai, ir Lietuva taps ES 
nare, A. Brazauskui sakė Pran
cūzijos vadovas.

A. Brazauskas sakė, kad 
pasiruošimą pilnateisei narystei 
jis aptarė su Portugalijos prem
jeru, kuriam vadovaujant, Por
tugalija septynerius metus labai 
intensyviai dirbo prieš tapdama 
ES nare. Pasak Lietuvos prezi
dento, Portugalijos ekonominė 
padėtis buvo panaši į dabartinę 
Lietuvos būklę, o dabar metinė 
infliacija Portugalijoje siekia 
vos 4 proc. ir priartėjo prie di
džiųjų pramoninių valstybių.

Šalies vadovas taip pat neat
metė galimybės, kad Lietuvoje 
reikės įkurti Europos reikalų 
ministeriją.

Prezidentas akcentavo Lietu
vos politikos tęstinumo po 
busimųjų rinkimų būtinybę. Jei 
po rinkimų šalies ekonomika ir 
politika „bus sukama į kitą 
pusę, trypčiosime vietoje”, sakė 
Algirdas Brazauskas.

Lietuva - Latvija: Kas 
naudosis naftos telkiniu 

Baltijos jūroje?
Vilnius, liepos 6 d. (AGEP) — 

Lietuvos ir Latvijos vadovai ne
atmeta galimybės bendrai nau
doti ginčytinoje Baltijos teri
torijoje esantį naftos telkinį. 
Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis užtikrino, kad, jei toje 
teritorijoje bus rasta naftos, eks
ploatuojant telkinį, dalyvaus ir 
Lietuva, ir Latvija. Tai jis 
pasakė liepos 6 d., antrąją savo 
vizito dieną Lietuvoje.

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, kad kol 
kas visiškai nežinomi ginčytino 
naftos telkinio kontūrai ir 
struktūra. Pasak jo, pirmiausia 
reikia jį išžvalgyti ir tuomet 
spręsti panaudojimo problemą. 
Tuo atveju, jeigu sienos linija 
kirstų naftos telkinį, galima 
būtų susitarti dėl bendros tel
kinio žvalgybos ir eksploata
vimo, sakė A. Brazauskas.

Prezidentas G. Ulmanis sakė, 
kad Latvijos bendradarbiavi
mas su JAV bendrove „Amoco 
Overseas Exploration Compa- 
ny” („AMOCO”) dėl galimybių 
išgauti naftą Baltijos jūroje tėra 
projektas ir „bet kokia sutartis 
pradės galioti tik po to, kai bus 
nustatyta sienos jūroje linija”. 
Prezidentas sakė manąs, kad 
bendradarbiavimą su „AMO
CO” Latvija gali sustabdyti, kol 
nebus nustatyta siena.

Kaip žinoma, birželio pabaigo
je Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija įteikė dar vieną notą 
Latvijai, kurioje protestuojama 
dėl Latvijos derybų su trečiųjų 
šalių bendrovėmis dėl galimy
bių išgauti naftą ginčytinoje 
Baltijos jūros teritorijoje. Protes

tas buvo įteiktas po to, kai Lat
vijos Ekonomikos ministerijos 
valstybės sekretorius Inesis 
Feifer paskelbė apie įvykusį 
eilinį Latvijos, JAV „AMOCO” 
ir Švedijos „Oljeprospektering 
AB” („OPAB”) derybų dėl 
galimybių išgauti naftą Baltijos 
jūroje etapą.

Pasak G. Ulmanio, šio vizito 
metu prezidentai nutarė, kad 
abiejų šalių ekspertai turi tęsti 
derybas ir nustatyti, koks vals
tybių sienos linijos variantas 
būtų priimtinas ir Lietuvai, ir 
Latvijai.

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis užtikrino, kad Latvija 
yra pasiruošusi ieškoti kompro
miso ir rasti abiem šalims pri
imtiną sienos linijos variantą.

KALENDORIUS

Liepos 11 d.: Šv. Benediktas, 
abatas (480-543 m.), Europos 
globėjas; Kipras, Olga, Rimte- 
nis, Skaidrė. 1940 m. prasidėjo 
pirmieji sovietų vykdomi masi
niai lietuvių suėmimai Lietuvo
je.

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, vyskupas 
(1871-1927); Bonifacas (Bruno
nas), Jūra, Vita. 1882 m. gimė 
visuomenininkas, lietuvių lite
ratūros istorikas Mykolas Bir
žiška. 1909 m. įkurtas dienraš
tis „Draugas”. 1920 m. Mask
voje pasirašyta Lietuvos ir So- 

. vietų Rusijos taikos sutartis, 
pagal kurią ir Vilnius pripa
žintas Lietuvai.
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2 DRAUGAS, antradienis, 1995 m. liepos mėn. 11 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

UŽSIENIO LIETUVIAI 
YRA TIKRAI LAUKIAMI

Birželio 7-8 d. Kaune įvyko 
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 
Valstybinės medicininės socia
linės ekspertizės komisijos suor
ganizuota tarptautinė konfe
rencija. Ta proga kreipėmės į 
šalies vyriausiąjį ekspertą, 
nusipelniusį respublikos 
gydytoją, dr. Algirdą Volčecką,- 
vieną iš konferencijos organiza
torių su keletu klausimų.

— Kas paskatino šią konfe

renciją surengti ir koks buvo 

jos tikslas?

— Tvirtinama: kai būsime 
ekonomiškai stiprūs, tada pasi
rūpinsime invalidais. Bet 
invalidais daugiausia tampa 
darbingo amžiaus žmonės, eko
nomiškai aktyvūs ir dėl to vals
tybė patiria žymius ekonomi
nius nuostolius. Reikia nu
traukti šį užburtą ratą, o kaip 
tai padaryti — aiškios nuomo
nės nėra. Šios konferencijos 
tikslas ir buvo pasidalinti min
timis ir patirtimi tiek su Rytų, 
tiek ir su Vakarų šalimis šia 
problema.

— Kokia konferencijos 

apimtis, dalyvių pranešėjų 

sudėtis, pranešimų temos?

— Konferencijoje dalyvavo 
respublikinių ir teritorinių me
dicininės socialinės ekspertizės 
komisijų pirmininkai, Kauno 
medicinos akademijos Reabilita- 
cijos centro darbuotojai, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vadovai, Protezinio 
ortopedinio kombinato, Birštono 
sanatorijos atstovai, o taip pat 
svečiai iš JAV Mičigano 
universiteto Pasaulio sveikatos 
organizacijos Europos regiono 
vadovybės, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos 
valstybių.

Konferenciją įžanginiu ir 
sveikinimo žodžiu pradėjo Lietu
vos socialinės apsaugos ir dar
bo ministro pavaduotoja V. 
Blinkevičiūtė. Invalidų integra
cijos klausimais kalbėjo PSO 
Europos regiono atstovas dr. V. 
Albrechtas. Apie reabilitacijos 
organizavimo patirtį Baltaru
sijoje pranešė šios respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
valdybos viršininkas V. Kolba- 
novas, pagrindinius invalidumo 
nustatymo principus Latvijoje 
aiškino rygietė D. Fromholdė, 
Estijoje — vyriausiasis respub
likos ekspertas E. Rooks, Ru
sijoje — Maskvos centrinio 
darbingumo ekspertizės ir in
validų įdarbinimo instituto 
direktorė D. Lavrova. Apie 
invalidumo nustatymo me
todiką JAV kalbėjo Mičigano 
valstijos universiteto dr. R. 
Kriaučiūnas, apie medicininės 
socialinės ekspertizės ir reabili
tacijos integraciją Baltarusijoje 
— Darbingumo ekspertizės ir in
validų įdarbinimo mokslinio ty
rimo jnstituto direktorius E. 
Zborovskis, apie medicininės so
cialinės ekspertizės patirtį ir 
problemas Lietuvoje — Sociali
nės apsaugos ir darbo minis
terijos skyriaus viršininkas R. 
Klimavičius; reabilitacinės sis
temos efektyvumo įvertinimą — 
Kauno medicinos akademijos 
Reabilitacijos klinikų vadovas 
A. Kriščiūnas, užsitęsusį lai
kinąjį nedarbingumą, pirmi
nį invalidumą ir mirtingumą 
Lietuvoje — Respublikinės me
dicininės socialinės ekspertizės 
komisijos pirmininkas G. Žulys.

— Kaip įvertintumėte kon

ferencijos rezultatus? Kas 

jau pasiekta ar artimoje 

ateityje numatoma?

— Konferencijos rezultatus 
vertinu teigiamai. Pradėta kur
ti reabilitacinė tarnyba. Tiki
mės, kad ateityje ji bus galinga

ir apims ne tik medicininę, bet 
ir profesinę, ir socialinę dalis.

— Ar patyrėte ir nusivyli

mą?

— Taip. Organizaciniai ne
sklandumai, rengiant šią konfe
renciją buvo gana sudėtingi.

— Jūs turite gražią per

spektyvą tiek laiko, tiek ir 

tarptautine prasme. Kaip 

vertinat dabartinę invali

dumo nustatymo ir invalidų 

reabilitacijos padėtį, paly

ginus su, sakysime, 1985 m. — 

Lietuvoje?

— Padėtis iš tikrųjų nėra 
ideali, bet kryptis, kuria einame 
— perspektyvi ir teisinga.

— Kokius pranašumus ir 

skirtumus matote, paly

ginant dabartinę padėtį su 

kitais — kaimyniniais ir 

Vakarų pasaulio kraštais?

— Lietuvoje, kaip ir kitose 
pokomunistinėse šalyse, di
džiausia neigiamybė — tai 
silpna ekonomika. Ekspertizės 
prasme Lietuvoje, mūsų supra
timu, esame pranašesni, nes 
mūsų ekspertizė yra nepri
klausoma, todėl objektyvesnė. 
Blogiau pas kaimynus, kurie 
priklauso nuo vienos ar kitos 
ministerijos ir gali būti spau
džiami, priimant sprendimus. 
Manome, kad turime prana
šumą ir prieš JAV invalidumo 
nustatymo metodiką; visais 
atvejais ekspertai įvertina ne 
tik dokumentus, bet ir ligonį.

Neigiama tai, kad iš invali
dumo pensijos praktiškai 
neįmanoma pragyventi. Be to, 
daugybė lengvatų, dėl ko sten
giamasi tapti invalidu jau ir 
pensijos sulaukus.

— Dienraščio „Draugo” 

skaitytojams įdomi platesnė 

Lietuvos medicinos pagalbos 

padėtis, jos būklė. Daugelis iš 

tų, su kuriais teko kalbėtis, 

beveik nostalgiškai prisi

mena netolimą, gal prieš 

šešetą metų, praeitį, kada 

buvo „ir tvarka ir kryptis”.

— Taip, dabar yra nesklandu
mų, teikiant medicininę pagal
bą, bet tai visiškai suprantama, 
nes pereinama į visiškai kitą 
ekonominę sistemą. Didžiausias 
trūkumas — tai nepakankamas 
medicinos finansavimas. Specia
listai pas mus geri. Trūksta 
aparatūros, vaistų. Esu demok
ratinių pažiūrų, todėl nevertinu 
„kietos rankos tvarkos” idėjų.

— Ar, jūsų nuomone, užsie

nio lietuviai, ypač medikai ir 

kiti sveikatos specialistai, 

galėtų kuo patalkininkauti, 

kur nors prisidėti? Ar jie yra 

laukiami ar tik mandagiai 

toleruojami?

— Esu visiškai įsitikinęs, kad 
užsienio lietuviai, ypač medikai, 
gali daug padėti Lietuvai. Jie 
tikrai yra laukiami, o ne tik 
mandagiai toleruojami. Skaity
dami paskaitas, praktiškai 
konsultuodami, operuodami, 
sudarydami sąlygas pasito
bulinti tautiečiams JAV, daly
vauti pasauliniuose kongre
suose, įsigyjant vaistų ir apara
tūros ir 1.1., užsienio lietuviai 
ypatingai daug galėtų padėti 
savo gimtinei.

— Ar norėtumėte dar ką 

pasakyti vienintelio užsienio 

lietuvių dienraščio „Draugo” 

skaitytojams?

— Norėčiau nuoširdžiausiai 
pasveikinti tautiečius, dien
raščio „Draugas” skaitytojus, 
palinkėti stiprios sveikatos ir 
didelės sėkmės!

— Ačiū už suteiktą infor

maciją, išreikštas mintis ir 

brangų laiką.

Kalbėjosi dr. Romualdas 

Kriaučiūnas

a

Kaune, Kryžių kalnelyje, visą gegužės mėnesi vyko gegužinės pamaldos. Kauniečiai vakarais 
meldėsi prie Švč. M. Marijos statulos. Nuotr.Prano Abelkio

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

130 METŲ KAUNO KUNIGŲ 
SEMINARIJAI

Gegužės 2 d. Kauno tarpdie- 
cezinė kunigų seminarija iškil
mingai paminėjo savo 130 metų 
jubiliejų. Šv. Mišias šia proga 
seminarijos Švč. Trejybės bažny
čioje aukojo Kauno arkivysku
pas kardinolas Vincentas Slad
kevičius, Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis, Panevėžio 
vyskupas Juozapas Preikšas, 
Kauno vyskupas augziliaras 
Vladislovas Michelevičius, 
Lietuvos Vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius kun. 
Gintaras Grušas, seminarijos 
rektorius mons. Pranciškus Ta
mulevičius, seminarijos dėstyto
jai kunigai ir daug kitų kunigų. 
Sveikinimo žodžiu kreipdamasis 
į susirinkusius, kardinolas V. 
Sladkevičius šv. Mišių pradžioje 
meldė Dievą ypatingos Kristaus 
meilės šviesos tiems, kurie 
pasiaukojo Kristaus tarnystei, 
ir kvietė laikyti pašaukimą 
kunigystėn begaline Viešpaties 
malone.

Iškilmingą minėjimą semina
rijos Didžiojoje salėje pradėjo 
rektorius mons. P. Tamulevi
čius, kuris akcentavo didelę 
Viešpaties globą, įgalinančią 
seminariją sėkmingai gyvuoti. 
Vėliau kalbėjęs seminarijos 
vicerektorius kun. Artūras Ja- 
gelavičius sveikino visus semi
nariją baigusius kunigus, o 
studijuojantiems klierikams lin
kėjo „iš Viešpaties altoriaus 
semtis dvasinio džiaugsmo jau
nystei, stiprybės tikėjimui ir 
energijos šventumui”. Vicerek

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI IR 
TREMTINIAI GYDYSIS 

„Raudonajame kryžiuje”

Vilniaus universitete „Raudo
nojo kryžiaus” ligoninė yra 
valstybinė asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga. Įsikūrusi 
prieš 56 metus, ligoninė palaips
niui tapo viena iš Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto 
mokomųjų ir mokslinio tyrimo 
bazių.

460 lovų ligoninėje yra: tera
pijos, reumatologijos, endokri
nologijos, gastroenterologijos, 
chirurgijos, traumatologijos- 
ortopedijos, urologijos, torakali
nės chirurgijos, reanimacijos ir 
intensyvios terapijos, rekon
strukcinės chirurgijos ir mikro
chirurgijos, akušerijos, naujagi
mių, ginekologijos skyriai. Be 
klinikinių stacionarinių skyrių 
dirba ir diagnostiniai pagalbi
niai skyriai. Yra stomatologinė 
poliklinika.

Ligoninėje dirba 1,131 dar
buotojas. Iš jų — 181 gydytojas. 
25 darbuotojai turi mokslo ir 
pedagoginius laipsnius, iš jų — 
4 profesoriai. Per metus ligoni
nėje gydosi apie 12,000 ligonių, 
atliekamas apie 6,400 operacijų

torius pranešė, kad šiandien 
šešiuose seminarijos kursuose 
studijuoja 170 klierikų. Kun. A. 
Jagelavičius išsamiai supažindi
no su Kauno tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos istorija. Minė
jimo metu skambėjo semina
rijos klierikų choro giedamos 
giesmės.

Seminarijos 130-ųjų metinių 
proga buvo išleistas gausiai il
iustruotas leidinys „Kauno 
tarpdiecezinė kunigų seminari
ja”, kuriame pateikiama tur
tinga šios kunigų rengimo įstai
gos istorija. Numalšinus 1863 
m. sukilimą, caro valdžia Že
maičių vyskupą M. Valančių, 
vyskupijos įstaigas ir Varnių 
kunigų seminariją 1864 m. 
gruodžio 3 d. perkėlė į Kauną, 
kur kunigų seminarijai buvo 
atiduoti buvusieji bernardinų 
vienuolyno rūmai ir Šv. Jurgio 
bažnyčia. Auklėtinių skaičius 
iki 1870 m. buvo ribotas: nuo 
1863 m. iki 1870 m. rusų val
džia neleido priimti naujų kan
didatų.

1888-1890 m. seminarijoje vei
kė slapta lietuvių klierikų orga
nizacija — Lietuvių mylėtojų 
draugija, kurios iniciatoriumi 
buvo klierikas Juozas Tumas. 
1889 m. ji persitvarkė į Šv. Kazi
miero draugiją ir vėliau tapo 
pusiau vieša organizacija, didelį 
dėmesį skyrusi lietuviškos reli
ginės literatūros spausdinimui. 
Greta susikūrė konspiracinė Šv. 
Tomo draugija, kurios tikslas 
buvo remti lietuvių katalikišką-

Šiuo metu yra žymiai sunkiau 
diagnozuoti ir gydyti, kadangi 
trūksta vaistų, reikiamos apa
ratūros, tvarsliavos ir kt.

Ligoninės kolektyvas yra dar
nus, palaikantis dvasingumą, 
šiltus tarpusavio santykius, 
ištikimas humanistinėms tradi
cijoms, perimtomis iš Lietuvoje 
žinomų garbių medikų, daug 
metų dirbusių ir dabar dar te
bedirbančių šioje ligoninėje.

Politinių kalinių (tremt. pasi
rinkimas ir pasitikėjimas gydy
tis mūsų „Raudonojo kryžiaus” 
ligoninėje teikia darbuotojams 
moralinį pasitenkinimą, paska
tą dirbti dar uoliau.

Ambulatorinė ir stacionarinė 
medicininė pagalba Lietuvos 
žmonėms, kovojusiems už jos 
laisvę ir nepriklausomybę, pra
dėta teikti nuo š.m. balandžio 7 
d. ir yra įteisinta Lietuvos Svei
katos apsaugos ministro Antano 
Vinkaus įsakymu Nr. 186.

Dr. Gediminas Degutis

Vilniaus universitetinės 
„Raudonojo kryžiaus” ligoninės 

direktorius

ją spaudą. Galutinai seminari
ja sulietuvėjo rektoriaujant Jo
nui Mačiuliui-Maironiui, kuris 
seminarijos vadovu buvo paskir
tas 1909 metais. 1911 m. semi
narijoje mokėsi jau 139 au
klėtiniai.

Pirmojo pasaulinio karo me
tais seminarijos rūmus užėmė 
vokiečių kariuomenė ir pavertė 
juos karo ligonine. Seminarija 
buvo perkelta į Vašuokėnų kai
mą Troškūnų valsčiuje. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
1918 m. seminarija grįžo į 
Kauną. Nuo 1922 m., Kaune 
įsteigus Teologijos-filosofijos 
fakultetą, kunigų seminarija 
buvo sujungta su universiteto 
Teologijos-filosofijos fakultetu, 
subūrusiu stipriausias katalikų 
mokslininkų pajėgas. Fakulteto 
dėstytojų branduolį sudarė de
kanas P. Būčys, J. Mačiulis- 
Maironis, B. Česnys, A. Grigai
tis, K. Šaulys ir kiti. Jame taip 
pat dėstė P. Dovydaitis, M. Rei
nys, S. Šalkauskis, P. Kuraitis,
L. Bistras, V. Mykolaitis-Puti
nas. Fakultetas sutelkė ir išug
dė visą būrį katalikų mokslinin
kų: arkivyskupą J. Skvirecką, J. 
Eretą, A. Vaičiulaitį, A. Alekną, 
J. Totoraitį, Z. Ivinskį ir daugelį 
kitų.

Iki 1926 m. seminarija buvo 
dar vadinama Žemaičių semina
rija. Įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, nuo 1926 m. čia mo
kėsi Telšių, Panevėžio ir Kaišia
dorių vyskupijų klierikai. 1938 
m. liepos 2 d. popiežius Pijus XI 
raštu Kauno kunigų seminarijo
je nustatė naują valdymo tvar
ką ir pavadino ją tarpdiecezine, 
nes joje studijavo kelių vysku
pijų klierikai. Nuo 1926 m. iki 
1940 m. seminarija turėjo 3,078 
auklėtinius, o 1932-1933 mokslo 
metais joje studijavo 262 klieri
kai. 1934 m. buvo pastatyti nau
ji rūmai, o 1935 m. prie semina
rijos įsteigtas bažnytinio meno 
muziejus. Seminarija turėjo ver
tingą apie 90,000 tomų bi
blioteką.

Sovietų armijai antrą kartą 
okupavus Lietuvą ir uždarius 
Telšių ir Vilkaviškio seminari
jas, Kauno kunigų seminarija 
liko vienintelė Lietuvoje. Klie
rikų skaičius joje iš karto buvo 
apribotas iki 150, valiau nuola
tos mažinamas iki 75, 60, 45 ir 
net iki 25 klierikų. Turtinga se
minarijos biblioteka buvo kon
fiskuota ir sunaikinta, o Šv. 
Jurgio ir Švč. Trejybės bažny
čios paverstos sandėliais, sunai
kinti jų meniški interjerai.

1952-1957 m. seminarijoje 
dėstė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, ilgus metus nuo 
1961 m. iki 1989 m. seminari
jos rektoriumi buvo teologijos 
daktaras profesorius kun. Vik
toras Butkus. Nuo 1948 m. se
minarijoje dirba ir dabartinis jos 
rektorius teologijos licenciatas 
docentas mons. Pranciškus Ta
mulevičius. Nepaisant sunku
mų, 1945-1981 m. kunigo šven
timus gavo 428 auklėtiniai.

Aštuntojo dešimtmečio pra
džioje seminarijai buvo grąžin
tas pokario metais atimtas rek
torato pastatas ir Švč. Trejybės 
bažnyčia, kurią seminarija res-
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tauravo savo lėšomis. 1982 m. 
vasario 17 d. ją pašventino vys
kupas L. Povilionis. Iki 1994 m. 
Kauno tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje sėkmingai veikė 
Romos Katalikiškųjų studijų 
kongregacijos globojamas 
savarankiškas Kauno teologijos 
fakultetas, kuris 1994 m. Kata
likiškųjų studijų kongregacijos 
nurodymu buvo sujungtas su 
Vytauto Didžiojo universitete 
1990 m. atkurtuoju Teologijos- 
filosofijos fakultetu ir pavadin
tas Katalikų teologijos fakulte
tu Vytauto Didžiojo univer
sitete.

1993 m. rugsėjo 6 d. Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminari
ją aplankė popiežius Jonas Pau
lius II, kurio vizito išvakarėse 
buvo gražiai suremontuoti pa
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9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., 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. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 770-2880

Namų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 BeMNer OL, Clmhurel, IL 80120 

700-041-2000
Valandos pagal auaitarimą

Vikarais ir savaitgaliais tat. 706-6341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6165 8. Archer Avė. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 808-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 0. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2v pp.-7vv.entr 9vr -12, 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 6 v v

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Oamarttan Medlcal Center- 

Napervllle Campue
1020 8. Ogden Avė., Outte 310, 

NepervHle IL 00003
Tel. 700-027-0000

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 00082

■■■■n »

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

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

statai ir sutvarkyta aplinka. 
1994 m. seminarijoje taip pat 
lankėsi Katalikiškųjų studijų 
kongregacijos prefektas kar
dinolas Pio Laghi ir Kiolno 
arkivyskupas kardinolas Joa
chimas Meisneris.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

______________ Nr.5)

• Jungtinių Tautų įstaigos 
1951 m. gegužės 18 d. persikėlė 
iš Lake Success, NY, į New Yor- 
ko miestą.

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

9830 S. RIOgelanO Ava. 
Chicago RMge, IL 60415 

708-830-0022 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709
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Raitoji Lietuvos policija Kaune. Nuotr.Prano Abelkio

KODĖL NEATSIGAUNA 
LIETUVOS 

EKONOMIJA?
ZENONAS PRŪSAS

Praėjus penkeriems metams 
po nepriklausomybės atgavimo, 
Lietuvos ekonomija dar vis te
bėra akligatvyje. Iš tikrųjų ji 
yra daug blogesniame stovyje, 
negu 1990 metais. Kodėl taip 
yra? Kodėl žmonių ekonominė 
gerovė nekyla? Lietuvos valdžia 
suranda daug priežasčių. Pa
vyzdžiui, skundžiamasi, kad 
užsienis nenori investuoti Lie
tuvoje. Atrodo, jog tai yra dėl to, 
kad Lietuvoje mokesčiai yra 
didesni, negu kitose šalyse. 
Kitur užsienio investuotojams 
duoda visokių lengvatų: padeda 
surasti žemės naujiems fabri
kams pastatyti, neim^ pelno 
mokesčių pirmaisiais ar ir 
antraisiais metais po įsikūrimo, 
sumažina mokesčius, jei 
nusidėvi kapitalas, ir t.t. Ne 
Lietuvoje: užsieniečiui čia ne tik 
neleidžia nusipirkti žemės 
fabrikui pastatyti, bet dar 
priverčia iš anksto sumokėti 
pridėtosios vertės mokestį 
(PVM) bei reikalauja pelno 
mokesčių vos fabrikui atsida
rius. Tebėra socialistinė gal
vosena: beveik visas įmonės 
pelnas, o ne mažesnioji jo dalis, 
priklauso valstybei. Atseit, jei 
įmonė turės pelno — jis bus 
atimtas mokesčiais, o jei turės 
nuostolių — tai įmonės kaltė, 
kad nemoka tvarkytis.

Esant tokioms sąlygoms, kas 
norės investuoti Lietuvoje? Juk 
užsienio investuotojai paprastai 
operuoja ne savais, bet pasisko
lintais iš bankų pinigais, ku
riuos reikia ne tik grąžinti, ter
minui pasibaigus, bet ir sumo
kėti nemažus nuošimčius. Nere

alu tikėtis, kad kas nors sko- 
lintųsi pinigų, juos investuoti į 
nuostolingą verslą. Ir pralobę 
lietuviai nenori investuoti į 
Lietuvos pramonę: kitur yra 
pelningesnės galimybės. Pačios 
įmonės negali investuoti, jei 
pelną pasiima valstybė. O, tu
rint pasenusias, susidėvėjusias 
mašinas, yra sunku konkuruoti 
su moderniškais kitų kraštų 
fabrikais, net jei ir darbo jėga 
yra labai pigi. Be naujų investa
vimų dažnai yra beveik neįma
noma pakelti produktų kokybę 
iki Vakarų standartų ir tenka 
ieškoti rinkų atsilikusiuose 
kraštuose, vien dėl to, kad nėra 
pinigų pagerinimams. Gaunasi 
užburtas ratas: įmonės ir verslai 
mažai uždirba pinigų, o valdžia 
gauna mažai mokesčių, bet mo
kesčiai yra ir toliau keliami. 
Lietuvos valdžia, nebegalėdama 
labiau apkrauti mokesčiais įmo
nes ir verslus, pradėjo kelti gy
ventojų pajamų mokesčius: pa
gal dr. K. Antanavičių, nuo 
1995 metų pajamų mokesčiai 
yra padidinti nuo 29% iki 33%. 
Taip pat bus įvesti kelių ir 
turgaus licensijų mokesčiai 
(„Draugas”, 1995 m. gegužės 24 
d.).

Kodėl mokesčiai Lietuvoje yra 
tokie dideli ir dar keliami? 
Priežastis paprasta: reikia bent 
iš dalies subalansuoti labai iš
pūstą valstybinį biudžetą. Nuo 
prieškarinių laikų Lietuvos te
ritorija ir gyventojų skaičius tik 
nežymiai padidėjo, o valstybinis 
biudžetas paaugo daugiau, negu 
10 kartų. Atsirądo daug dau
giau išlaidų. Pavyzdžiui, kai

1939 metais Lietuvai užteko tik 
aštuonių ministerijų, 1995 me
tais jų priaugo net iki dvi
dešimt. Neturiu duomenų, kiek 
buvo tarnautojų valdžios įstai
gose 1939 metais ir kiek valdi
ninkų yra dabar. Bet spėju, kad 
dabar jų yra kelis kartus dau
giau. Tai yra viena iš dabartinių 
Lietuvos problemų: labai daug 
iš valdžios gaunančių algas val
dininkų. Jų turėtų ne tik suma
žėti, bet likusieji dar turėtų per
siorientuoti ir virsti tarnauto
jais. Juk jie yra mokesčių mo
kėtojų išlaikytiniai, todėl turėtų 
žmones ne valdyti, o jiems tar
nauti.

Valdininkavimas yra iš sovie
tinių laikų paveldėtas blogis. 
Valdininkų daugumas prie so
vietų yra buvę visoki viršinin
kai, pripratę duoti įsakymus ir 
grubiai elgtis su interesantais. 
Pripratę prie biurokratizmo ir 
popierizmo. Jų galvosena: jei ir 
užtenka turimųjų anketų, kodėl 
gi neišgalvoti dar dvi ar tris 
naujas? Tada reikės daugiau 
darbuotojų valdžios įstaigoje. 
Viršininkas galės duoti darbus 
savo giminėms, draugams. O 
juo daugiau žmonių dirbs įstai
goje, tuo daugiau pats viršinin
kas gaus atlyginimo. Juk vals
tybinėje biurokratijoje viršinin
kams atlyginimai yra ne pagal 
darbo rezultatus, bet pagal tai, 
kiek įstaigoje yra darbuotojų.

Jei valdininkai pasidarytų 
tarnautojais, gal tiek daug jų 
nereikėtų. Būtų mažiau trukdy
mų privačiam sektoriui, mažiau 
reikalaujamo popierizmo, ma
žiau anketų, kurioms užpildyti 
privačios įmonės turi samdyti 
žmones ir jiems mokėti algas. 
Taip lieka mažiau pelno ir kar
tu mažiau sumokama mokesčių 
valdžiai. Biurokratizmo ap
valdymas galėtų būt viena prie
monių išėjimui iš ekonominės 
duobės. Tai padėtų sumažinti 
išlaidas valdiškame biudžete ir 
gal leistų sumažinti mokesčius 
pramonės-įmonėms, kurios galė
tų įvesti pagerinimus produk
cijoje ir gal pritrauktų vietinio 
bei užsieninio kapitalo.

Gaila, kad einama priešinga 
kryptimi: užuot sumažinus eta
tus, dabartinė valdžia kuria 
naujas agentūras, naujas in
spekcijas ir kontrolės instituci
jas, neva geresniam mokesčių 
surinkimui. Nepagalvojama, jog 
mokesčiai dažnai nėra mokami 
tik dėl to, kad nėra iš ko. Juk 
liaudies išmintis sako: sunku 
atimti iš ubago lazdą, o jei ir 
atimsi — mažai telaimėsi.

Taigi vienas kelias išėjimui iš 
šio ekonominio akligatvio yra 
biurokratijos ir biudžeto apkar
pymas. Tai leistų sumažinti mo
kesčius. Tuomet būtų lengviau 
ir juos surinkti. Atsigautų seno-

DVIEJŲ OKUPACIJŲ METU 
LIETUVA NETEKO 

1,222,660 GYVENTOJŲ
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Danutė Bindokienė

O svarbiausia —
doleris

Apie Lietuvos gyventojų nuo
stolius plačiau paryškina Lie
tuvos laikraščiai, kurie dabar 
surenka pilnesnes žinias apie 
žuvusius. Tik atkūrus 1990 m. 
kovo 11 Lietuvos nepriklauso
mybę, Anykščių rąjone, nežinia 
kieno iniciatyva, buvo išleistas 
piliečių, nužudytų 1941-1953 
m. sąrašas.

Tas sąrašas yra gana vienpu
sis. Jame visų pirma pateikta 
fašistinio žydų ir kitų tautybių 
genocido aukos Anykščių mies
te, Viešintų, Taujėnų, Svėdasų, 
Kovarsko ir Troškūnų valsčiuo
se. Tačiau daugiausia pavardžių 
žmonių, kurie nužudyti „bandi
tų”, t.y. partizanų — 279 žmo
nės, o tik 132 pavardės asmenų, 
kuriuos nužudė komunistai ir jų 
kolaborantai. Iš viso nužudyta 
518 žmonių.

Antanas Šimėnas „Lietuvos 
aide” pateikia tikslesnes žinias, 
sukauptas iš įvairių šaltinių, 
pagal dr. Adolfo Damušio len
telę, kurią sudarė Zigmas Juš
kevičius, „Tautos genocido do
kumentai: tyrinėjimai, „sąra
šai” Štai jie — lentelė 3:

1941 metų pradžioje repatrįja- 
vo į Vokietiją — 60,000;

1944 metų pabaigoje pasitrau
kė iš Lietuvos į užjūrį — 56,000;

1944 metais vokiečių ir lietu
vių pasitraukė iš Klaipėdos 
krašto — 64,000.

1945 metais repatrijavo į Len
kiją — 140,000. Iš viso 320,000.

Lentelė 4 skamba šitaip:
Pirmoji sovietinė okupacija —

1940- 6-15 - 1941-6-22; 
repatriantai į Vokietiją 1940

metų rudenį ir žiemą — 60,000;
vadovaujančių asmenų suėmi

mai 1940 m. liepos 11-14 ir
18-19, - 2,000;

Lietuvos karių areštai ir įka
linimai Norilske ir kituose lage
riuose — 6,500;

kalinių likvidavimas 1940- 
1941 metais — 9,500;

pirmasis masinis ištrėmimas
1941- 6-14-17 - 34,260; 

aktyviųjų lietuvių žudymas
prieš pat karą — 1,600;

sios ir pradėtų kurtis naujos 
įmonės. Atsirastų užsienio kapi
talo. Gaila, kad dabartinė val
džia eina prie dar didesnio biu
rokratizmo ir didesnės centra
lizacijos, kaip buvo daroma 
anais laikais, kai LDDP vadinos 
LKP. Tikėkimės, kad šias, taip 
reikalingas, reformas galės 
įvykdyti dešiniosios partijos po 
1996 metų Seimo rinkimų.

kovotojai, kritę sukilime 1941- 
6-22-29 - 2,000;

žydų tautybės dalies ir karių, 
pasitraukusių į Sovietų Sąjungą 
- 20,000;

iš viso 124,860.
Nacių okupacija 1941-6-26 — 

1944:
sunaikinti boikotavę ūkinin

kai ir išgabenti į Vokietiją — 
45,000;

nacių holokosto aukos, žydai, 
partiečiai, komjaunuoliai — 
165,000;

gyventojai, pasitraukę į Vo
kietiją ir Vakarus — 120,000;

iš viso 320,000.
Antroji sovietų okupacija nuo 

1944 metų rudens:
trys masiniai trėmimai į So

vietų Sąjungos gilumą 1945- 
1946 ir 1947 m. - 120,000;

paskirai areštuoti ir išgaben
ti 1944-1948 m. į lagerius — 
48,000;

repatrijuojantieji į Lenkiją 
1944-1948 m. - 140,000;

masinė ūkininkų deportacija
1948- 5-22 - 105,000; 

masinė miestiečių deportacija
1949- 2-24 - 120,000;

1950 m. kovo-balandžio depor
tacija — 41,000;

1951,1952 ir 1953 m. deporta
cija — 21,000;

1948-1953 metais paskirai 
areštuoti — 25,000;

nuo komunistų okupantų žu
vę partizanai — 36,000.

KGB archyvuose rasta Lietu
vos SSR valstybės saugumo 
ministro Martavičiaus 1952 m. 
rugsėjo 20 d. pasirašyta suves
tinė, kurioje 1944-1952 m. nu
žudytų partizanų skaičius nu
rodytas 38,631.

Antrojo pasaulinio karo ir 
pokario metais — 1940-1959 
Lietuva iš viso neteko 1,222,660 
gyventojų.

O kaip apskaičiuoti tautos mo
ralinį ir materialinį suluošini
mą?

Šie skaičiai rodo, kad tuome
tinė Lietuva neteko 50 procen
tų savo gyventojų.

Ši skaičių statistika turėtų 
būti patikrinta neutralių istori
kų ir kitų patikimų sluoksnių 
duomenimis. Lietuvių tauta pa
galiau norėtų sužinoti tikruo
sius prarastų gyventojų skai
čius, kurie būtų įrašyti į Lietu
vos istorįjos vadovėlius.

• Čekoslovakijos preziden

tas Eduard Beneš 1948 m. bir
želio 7 d. pasitraukė iš pareigų, 
atsisakydamas pasirašyti komu
nistų padiktuotą konstitucįją.

Vakarykšti priešai — rytojaus 
draugai; šios dienos draugai — 
rytoj jau aršiausi priešai... 
Galima sakyti, kad tame pa
prastame sakinyje telpa visa 
pasaulio istorįja.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
JAV prezidentas Bill Clinton iš
reiškė viltį, kad šią savaitę grei
čiausiai bus paskelbtas vy
riausybės nutarimas atnaujinti 
visus diplomatinius santykius 
su Vietnamu. Nors oficialūs do
kumentai, suteikiantys Vietna
mu! JAV pripažinimą, dar nepa
sirašyti, bet jie baigiami ruošti 
ir bus pateikti prezidentui pasi
rašyti artimiausiu laiku.

Baltieji Rūmai įtikinėja gy
ventojus, kad užmezgimas dip
lomatinių ryšių su Vietnamu 
suteiks galimybę pagaliau sėk
mingai užbaigti apklausas, pa
tikrinti iki šiol neprieinamus, 
šaltinius ir sužinoti, koks iš 
tikrųjų buvo likimas 1,619 ame
rikiečių karių, dingusių be žinios 
Vietnamo karo metu. Yra tebe- 
tikinčių, kad kai kurie gali būti 
gyvi vietnamiečių kalėjimuose 
arba įsimaišę tarp vietinių 
gyventojų. Taip pat tikimasi, 
kad diplomatiniai santykiai 
pagreitins ir palengvins atgauti 
žuvusių amerikiečių karių pa
laikus ir bet kokius, su tuo su
rištus, dokumentus, laikomus 
vietnamiečių archyvuose. 
Tačiau yra tikra, kad prezi
dentas dėl šio žygio susilauks 
nemažai kritikos iš Vietnamo 
karo veteranų organizacijų ir 
JAV konservatyviųjų partijų, 
nes opozicįja gan ryškiai pasi
reiškė ir pernai metų pradžioje, 
kai JAV vyriausybė po 30 metų 
vėl atnaujino prekybos ryšius su 
Vietnamu.

Nepaisant visų aiškinimų, 
kodėl kaip tik šiuo metu ruošia
masi atstatyti diplomatinius 
santykius su Vietnamu, tikroji 
priežastis, be abejo, yra doleris. 
Vietnamo rinka amerikiečių 
produktams masina savo gali
mybėmis ir daromas nemažas 
spaudimas vyriausybei, kad į tą 
rinką būtų atkelti vartai. Į Piet
ryčių Aziją Amerikos versli
ninkai iki šiol neturėjo progų 
sėkmingai įsilieti, todėl prin
cipai nustumiami į antraeilę 
poziciją h" stengiamasi „užmirš
ti”, kas buvo.

Antra vertus, prekyba yra 
vienas veiksmingiausių „ky-

• Ambasadorių konferen

cija Paryžiuje pripažino Lietuvą 
de jure 1922 m. liepos 13 d.

lių”, įspraudžiamų j plyšelį, 
vos tik jis prasiveria anksčiau 
buvusių nedraugiškų valstybių 
santykiuose. Kadangi užimti 
pirmaujančią vietą Azijoje 
Amerikai nelabai sekasi, Viet
namo įjungimas į savo „preky
binės įtakos sferą” skafmba la
bai patraukliai, juo labiau, kad 
pastarųjų savaičių trintis su 
Kinija neteikia vilčių greitai 
baigtis.

Kinija visuomet laikėsi ato
kiai nuo Vakarų, bet jos ir JAV 
santykiai buvo kiek sušilę, kai 
abi valstybės jautėsi stovinčios 
prieš bendrą priešą — Sovietų 
Sąjungą. Sovietų grėsmei išny
kus, iš dalies pranyko ir svar
biausias veiksnys, jungiantis 
šias dvi, politiškai, eko
nomiškai, kultūriškai skir
tingas „didžvalstybes”. Juo la
biau, kad šiuo metv Kinijoje 
pradėjo pūsti (ir dar nežinia kuo 
baigsis) nauji politiniai vėjai. 
Atrodo, kad Beijingo vyriausy
bė stengiasi išmėginti savo 
naująsias „jėgas”, priešta
raudama Vašingtono norams. 
Pavyzdys — Amerikos piliečio 
„pranykimas” Kinijoje ir įtaria
mas (bet kol kas nepatvirtintas) 
sunkiųjų ginklų pardavimas 
Pakistanui. Net ir iš eko
nominio taško, santykiai su 
Kinija apvilia: pernai JAV 
importavo kinietiškų prekių už 
30 bil. » įerių, o į Kiniją ekspor
tavo tik maždaug už 9 bilijonus. 
Jeigu prie nesėkmių Azijoje 
pridėtume dar ekonominius 
nesutarimus su Japonija, ga
lima suprasti JAV vyriausybės 
pastangas suartėti su Vietnamu 
ir ignoruoti dar neseniai patir 
tas skriaudas.

Galbūt, žvelgiant iš labai 
plačios perspektyvos, bet ku
riam karui pasibaigus, nubau- 
dus didžiausius kaltininkus ir 
atlyginus nuostolius, santykiai 
net tarp buvusių priešų turėtų 
sunormalėti. Juk taip atsitiko ir 
po Antrojo pasaulinio karo, bent 
tiems, kuriems jis užsibaigė 
1945 metais. Deja, didžiausia 
klaida anuomet padaryta, palie
kant daugybę tautų bolševiki
nio okupanto valioj dar 50 metų. 
Net ir šiandien Amerikos eko
nominiai interesai labiau kryps
ta į Aziją, negu į buvusias Sovie
tų Sąjungos „sudėtines” tautas, 
besistengiančias įsijungti į 
Vakarų rinką, sukliudytą žiau
rios okupacijos.

• 1940 m. liepos 14 d. prasi
dėjo vadinamojo „Liaudies sei
mo” rinkimai Lietuvoje.
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PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS

16
Nustebo mūsų merginos ir truputį šaipėsi, kai joms 

prisistačiau ir pasisiūliau padėti. Po trumpos „pažinties” 
ir praktiško darbotvarkės aptarimo, kibome į šieną. Jį 
tikrai reikėjo sparčiau suvežti į klojimą, kadangi kiek
vienu momentu galėjo užklupti ir lietus. Jos mynė 
vežimą, o aš su šakėmis iš kupetų nešiau. Darbas ėjo 
dvigubai greičiau. Nereikėjo nei pusdienio, kai visas 
šienas buvo suvežtas. Mano darbą iš tolo su žiūronais 
stebėjo būrio vyrai. Kadangi buvo šilta, tvanki diena 
ir prakaitu permirko mergaitiška bliuskutė, net sįjonas, 
kraunant paskutinį šieno vežimą pasakiau merginoms, 
kad jos pačios jį išsikrautų, o aš noriu netoli esančiame 
upelyje nuplauti prakaitą ir nors truputį įlįsti į vandenį. 
Paėjęs truputį toliau susiradau prie vieno krūmo tokią 
vieną maudymuisi vietą ir pradėjau nusirenginėti. Ta 
žemumoje esanti pieva gana gerai buvo matoma ir 
apžvelgiama iš kluono, kur būrys stovėjo, bet, matyt, 
mane stebėjo ir dar kas nors iš pašalinių, nes apylinkėje 
krūmų nestigo.

Kai palikau ant upelio kranto bliuskutę, sijoną ir 
mauzerį, labai jau daug nenutoldamas nuo jų, vieną akį 
užmetęs truputį į šoną, pastebėjau už krūmų kiek toliau 
nuo manęs šmėkšteliant lyg pilkai žalią rusišką uni
formą. Aš labai neišsigandau, nes žinojau didesnio pavo
jaus atveju visados susilauksiu draugų paramos.

Nežinojau, tik ar čia vienas jų, ar keli artinasi prie 
manęs. Nespėjau nei gerai apsiprausti. Skubėjau išlipti 
į krantą ir galvotrūkčiais mečiausi prie drabužių, tarp 
kurių pūpsojo mano mauzeris. Dabar jau visai aiškiai 
pastebėjau, kad prie manęs, prisidengdamas krūmais 
tikrai slenka rusų kareivis, apnešiota žalsvai pilka 
raudonarmietiška uniforma. Aplinkui daugiau kitų 
kareivių nebuvo, aiškiai mačiau, kad jis tik vienas. Ar 
jis turėjo ką nors rankose neįžiūrėjau. Supratau, kad jį 
prie manęs traukė mano liemenėlis ir pusnuogis besi- 
maudančios „merginos” kūnas. Aš jau užsisegiojau 
sijoną ir taisiausi šlapią skarutę, kai pastebėjau, kad jis 
jau čia pat visai, vos už kelių žingsnių. Jis, matyt, jau 
beveik buvo pasiruošęs šuoliui, kad apglėbtų ir prispaus
tų prie žemės dar šlapią „mergaitę”, kai aš žaibo grei
tumu pašokau ir nukreipiau į jo įkaitusias akis mauzerio 
vamzdį. Mačiau kaip sumišo mano „kavalierius”, veidas 
tiesiog išbalo ir atbulas pradėjo trauktis nuo manęs. Ta
da sukamandavau griežtu balsu rusiškai: „Stoj, nedvi- 
gaisia” — stok, nejudėk! Apžiūrėjęs jį geriau iš arti, svar
biausia žiūrėjau ar jis neturi ginklo. Paklaustas pasakė, 
jog neturi. Matyt, gal buvo koksai nors dezertyras, ar 
šnipelis, ar šiaip besibastantis toliau nuo karinio dalinio 
kareiviukas. Ką gi? įsakomu tonu liepiau kuo greičiau
siai iš čia dingti, bėgti ir atgal neatsigręžti, o jei ne — 
tai mauzerio kulka bematant pasivys. Jisai nurūko kaip 
kiškis, atgal nesižvalgydamas. Kai sugrįžau į klojimą 
būrio vyrai leipo juokais. Jie manęs klausė: „Kleveli”, 
ką tu jam pasakei, kad jis taip smarkiai nuo tavęs 
bėgo?”...

Žinoma, buvo gardaus juoko ir mano merginoms, ir 
būrio vyrams. Apie tą įvykį ilgai dar prisiminėm viso
kiom progom , gaila tik, kad iš tos vietos turėjom greit 
išsikelti, nes tas kareiviukas galėjo būti ir šnipas bei 
žvalgas.

t
Paskutiniai šūviai..

Tai buvo 1945 m. rugsėjo mėnesio pradžioje Skapiš
kio miestelio apylinkėse, 6-7 km pietvakarių kryptimi 
link Turmiškio. Turmiškis — lapuočių ir spygliuočių 
miško masyvąs su daugeliu krūmų, gal kokius 10 km 
besitęsiantis Kupiškio link, o skersai turintis apie 4 km 
pločio. Mūsų skapiškėnų partizanų būrys iš keliolikos 
vyrų, vengdami tiesioginės konfrontacijos su reguliaria 
Raudonąja armįja ir pagalbiniais jos daliniais, prie kurių 
mes priskaitydavom „stribus”, priešo nepastebėti, 
prasmukome iš didžiulio Skapagirio miškų masyvo. 
Mūsų būrio taktika buvo išsaugoti kiek galima daugiau 
vyrų gyvybių, su priešu be reikalo nesiveliant į 
kautynes. Kaip pavyzdį nurodysiu atvejį, kai mūsų būrio 
žvalgų grupė iš trįjų partizanų, kurių tarpe ir aš buvau, 
netikėtai užtikome miško keliuku beslenkančių kelių 
kareivių grupę, besivedančių dar ir pora šunų. Jie visi 
buvo apsisiautę rusiškomis maskuojamos spalvos 
palapinėmis, kuriose, lyg kokie apsiaustai, plačiai išsi
skleisdavo nuo vėjo, jiems žengiant. Palapinės dengė jų 
antpečius ir todėl negalima buvo pamatyti, kokios jie 
spalvos. Ant galvų buvo paprastos raudonarmiečių pilot- 
kės su raudona žvaigžde, nublukusios nuo saulės, 
apdulkėjusios. Aiškiai buvo matyti, kad jie buvo nemažai 
pėsti keliavę, nes jų žingsniai atrodė pavargę. Jie nela
bai dairėsi į šalis, o tik stengėsi kuo greičiau pereiti tą 
mišką. Kuo jie buvo ginkluoti, neįsižiūrėjom, nes viską 
dengė ant jų pačių užmestos palapinės, pastebėjom tik 
pora rusiškų automatų diskų. Apie priešą tučtuojau 
pranešėm dalinio vadui. Greitai su keliais kovotojais at
vyko ir pats vadas. Dabar jau mes turėjom savo žinioje 
vokišką lengvąjį kulkosvaidį, greitai šaudantį, nes jis 
buvo išimtas iš vokiško lėktuvo. Turėjome vokišką au
tomatinį šautuvą-dešimtuką, rusišką „dešimtuką” ir 
gana taikliai šaudančius vokiškus karabinus. Mes

buvome padėties viešpačiai. Iš kokių 100 metrų atstumo 
galėjome juos visus be didelio vargo iškloti, ir su abiem 
šunimis, kuriuos jie vedėsi už virvučių. Daugumas vyrų 
pasisakė už tai, kad reikia įjuos atidaryti ugnį ir visus 
sunaikinti. Lėmė galutinis ir nepakeičiamas vado spren
dimas: „Neliesti!”

Tolokai mes juos palydėjome ir į jų pavargusias 
nugaras nešaudėme. Vienas iš svariausių vado argumen
tų buvo tas, kad ne per toliausiai gyveno du mums pri
jaučiantys ir mus remiantys valstiečiai ūkininkai. Su
naikindami šią priešo grupę, mes tikrai būtume išsta
tę savuosius į mirtiną pavojų. Į sunaikintųjų vietą 
Stalinas visai lengvai galėjo atsiųsti naujus raudon
armiečių dalinius, todėl mes be reikalo nenorėjome er
zinti „raudonojo buliaus”.

Toliau noriu papasakoti apie vieną charakteringą 
mūsų praeičiai įvykį, kurį pats išgyvenau ir kuris po 
daugelio metų vis dar tebėra ryškus, kaip pavyzdys, kaip 
priežastis viena iš daugelio mūsų tautos nelaimi” — 
alkoholio vartojimas. Vėlesnėje labiau organizuotoje 
partizaninėj kovoj — alkoholio vartojimas buvo 
uždraustas.

Taigi mes traukėme tamsioje rudenio naktyje, mažy
čiu lauko keliuku, pažįstamu keletui mūsų partizanų. 
Po keletos įtempto naktinio žygio kelionės valandų, 
nutarėme truputį kur nors užsukti ir atsipūsti. Kažkieno 
iš mūsų gerai pažįstančių šią vietovę, buvo pasiūlyta 
užsukti į pieninę, pieno perdirbimo ar priėmimo punktą, 
kurio vedėju buvo vietinis rusas, kolonistas, partizanų 
turėtomis žiniomis labiau lojalus tarybinei valdžiai, 
negu Lietuvos partizanams. Buvo pasiūlyta, tegu ir jis 
nors kartą paremia partizanus, duodamas jiems užkąsti, 
leisdamas išgerti nors po puoduką saldžios grietinėlės 
iš tarybų, valdžiai skirtų resursų. Greitai pasiekėme tą 
vietovę,/ (Bus daugiau)

If
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AMERIKIEČIAI PASISAKO 
LIETUVOS REIKALAIS

BIRUTĖ A. VINDAŠIENĖ

JAV LB VRT suruošė politinį 
seminarą Washington, DC, š.m. 
birželio 9 d. JAV atstovų rū
muose, Rayburn pastate. Semi
nare dalyvavo apie 40 LB 
veikėjų.

Pirmoji dienos tema buvo 
„Galimybė gauti JAV užsienio 
paramą Lietuvai”. Šiuo metu 
prezidentas Clinton, JAV Kon
gresas ir visi valdžios tarnauto
jai rūpinasi kaip sumažinti iš
laidas ir štabą. Šitokioje aplin
koje bus labai sunku išlaikyti 
bent minimumą JAV užsienio 
pagalbos Lietuvai ir kitiems 
Rytų Europos kraštams.

Pirmas prelegentas, Michael 
Parmaly, JAV Valstybės depar
tamento Šiaurės Europos ir 
Baltuos tautų skyriaus viršinin
kas, siūlė jog, norint išlaikyti 
pagalbą ir garantuoti NATO 
narystę, lietuviai turėtų įrodyti 
JAV žmonėms ir valdžiai, kad 
tai būtų naudinga ir JAV. Pe
reitais metais senatorius 
McConnell (R-KY) ir kiti sena
toriai bei kongreso nariai sutiko 
10 milijonų dol. suma paremti 
Baltų Taikos batalioną, tačiau 
pačiose Baltijos valstybėse turė
tų būti sutvarkyta kriminalinė 
veikla ir sutvirtintas šių kraštų 
suverenitetas.

Lietuva labai gražus Kraštas, 
bet jos gamta smarkiai užteršta, 
gresia nuolatinis pavojus iš Ig
nalinos atominės jėgainės ir 
nesaugu dėl kriminalistų siau- 

' tėjimo miestuose. Nors JAV
- valdžia ragina investuoti Lietu

voje, Vakarų verslininkai in
vestuos Lietuvoje tik tada, kai 
sumažės kriminalinė veikla ir

• pradės klestėti maži bei viduti- 
■ niai verslai.k

Antrasis kalbėtojas buvo 
Joseph Sherwood McGinnis, Jr., 
Rytų Europos Pagalbos koor
dinatoriaus pavaduotojas. Jis 
pranešė jog. Rytų Europos ša
lims iki šiol buvo skirta 2 bili-

- jonai dolerių. Per praeitus 4 
metus Lietuvai buvo išleista 40 
mil. dolerių suteikti techninę

I pagalbą, kuri pakeltų gyvenimo 
lygi. patobulintų energijos 
vartojimą ir sustiprintų demo
kratines institucijas. Šiuo metu 
JAV Kongresas nori atimti apie 
4 bilijonų dol. iš užsienio 
pagalbai skirtų pinigų, nors 
visa užsieniui skirtą suma 
sudaro vos 1% JAV metinio 
biudžeto.

1996 m. Lietuvai buvo numa- 
• tyta duoti 11 mil. dol., bet ir tai 

numatyta sumažinti iki 8 mili
jonų dolerių. Dalis tų pinigų bus 
nusiųsta į Čekiją, kur vyks po
licijos kursai. Juose dalyvaus ir
10 asmenų iš Lietuvos.

JAV valdžia yra atkreipusi 
dėmesį į faktą, kad suomių ben
drovės mažina savo investavimą 
Lietuvoje, nes ten veikia mafi
ja. Lietuva taip pat turėtų su
tvarkyti savo energijos vartoji
mą ir paremti smulkiuosius pre
kybininkus, kad jie galėtų 
verstis. McGinnis pabrėžė, jog 
JAV valdžia Lietuvai skirtus 
pinigus naudoja paremti demo
kratines institucijas, ekonomi
jos atstatymui, gamtos ap
valymui ir įstatymų teisingam 
vykdymui.

Antroji paskaita, .NATO padi
dinimas: kas ir kada?” taip pat 
vyko Rayburn rūmuose. Pirmas 
kalbėjo dr. Paul Goble, James- 
town Foundation studijų direk
torius, lietuvių bičiulis. Jis 
pasakė, jog JAV keičiasi kai 
kurios pagrindinės nuomonės: 
noras atsitraukti nuo pasaulio 
problemų ir užsidaryti savo 
sienose; tuo pačiu metu šis 
valdžios aparatas nori užgaran
tuoti pastovumą pasaulyje, nors 
toliau įsitvirtintų diktatūros. 
Dabar yra iškilusios naujos pro
blemos: sparčiai augantis Rusi-

♦

JAV LB Krašto valdybos ruoštoje 
politinėje konferencijoje š.m. birželio 
10-11 d. savaitgalį Washington, D.C. 
Kalba Asta Banionytė — konfe
rencijos bei suvažiavimo viena or
ganizatorių. Ji taip pat yra JAV LB 
įstaigos vedėja Vašingtone. A. Banio
nytė, turėdama gerus ryšius su JAV 
Kongreso ir Senato Rūmų nariais bei 
žinomais politikais, daug pasi
tarnauja Lietuvos reikalams.

Nuotr. Jono Urbono

jos agresyvumas. Amerikos lie
tuviai turėtų būti susirūpinę dėl 
nuolatinių Lietuvos suverenite
to pažeidimų, laisvos spaudos 
Lietuvoje apribojimo ir vieša 
Lietuvos muitininkų korupcija. 
Dr. P. Goble patarė, kad,, mes, 
JAV lietuviai, neprivalome nu
leisti rankų, bet turime padėti 
Lietuvai tapti demokratine res
publika, kad galėtų būti priim
ta į NATO.

Rusijos seimas (Durna) nori 
suteikti Kaliningrado-Karaliau- 
čiaus sričiai ekonominę autono
miją. Mūsų pareiga informuoti 
amerikiečius apie šios srities 
realybes. Mes turime dirbti su 
latviais ir estais, kad parodytu- 
mėm amerikiečiams trijų Balti
jos valstybių vienybę.

Kitas, ta pačia tema kalbėjęs 
buvo Steve Biegun, Europos rei
kalų direktorius, JAV Senato 
užsienio reikalų komitete. Jo 
nuomone, NATO turėtų apimti 
ir Rytų Europos kraštus, bet 
Rusija neprivalėtų įeiti dėl kovų 
Čečėnijoje. Tačiau JAV dar 
neturi bendro nutarimo, kaip 
traktuoti Rusiją ir ką daryti su 
Bosnija. JAV turi daug interesų 
Europoje, bet visai praranda 
savo vadovaujančią įtaką dėl 
nuomonių skirtumo JAV val
džios žmonių tarpe. Čia reiškia
si 3 grupės: pirmoji — in
telektualai, kurie yra visai 
nerealistiški; antri — konser
vatoriai, nenorintys bendrauti 
su pasauliu; treti — proteguo
jantys daugybę tautinių grupių 
JAV. Tai labai verta žinoti, kal
bant su savo kongreso nariais ir 
senatoriais.

Steve Biegun nuomone, rezo
liucijos, dėl Kaliningrado-Kara- 
liaučiaus problemos negaus 
daug dėmesio JAV Kongrese. Iš
vada: norint padėti Lietuvai, 
reikia daug plačiau informuoti 
JAV visuomenę, Kongresą ir se
natorius apie mums rūpimus 
reikalus ir įrodyti, kodėl tie 
reikalai būtų naudingi Ame
rikai.

Trečioji tema, „Organizuotas 
kriminalizmas buvusiose Sovie
tų respublikose ir JAV-bių pa
stangos su juo kovoti”, buvo ap
tarta dviejų kalbėtojų.

Pirmoji kalbėjo profesorė 
Louise Shelley, dėstanti Ameri
kos universitete, kriminalinės 
teisės departamente. Ji lankėsi 
Lietuvoje 1989 metais. Jau ir 
tada veikė kriminalinės gaujos, 
bet nelietuvių kilmės. Gal dėl 
to, lietuviai jai nesuteikė pagei

dauto dėmesio. Baltijos tautos 
visada turėjo išsimokslinusių 
žmonių, kurių labai reikia nar
kotikų verslininkams. Narkoti
kų prekyba ir pinigai eina per 
Latviją, Estįją ir Lietuvą į St. 
Peterburgą. Pagal Estijos polici
jos akademijos vedėją, 1/3 Esti
jos gyventojų turi kriminalinius 
įrašus nuo Sovietų Sąjungos 
laikų. Dar tiksliai nežinoma, 
koks procentas yra Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Suomijos bankai stebi Baltijos 
valstybių finansinę apyvartą, 
kurioje matyti „perplaunami” 
pinigai. Estija savo ekonomijos 
progresą palaiko už baisiausią 
kainą (narkotikų pinigais), taip 
pat ir Lietuva. Baltijos valsty
bės visada turėjo giliai įsišakni
jusią ekonominę sistemą, geres
nę negu Sovietų Sąjungoje, 
todėl ji ir dabar gerai veikia 
narkotikų prekybai. Buvusieji 
sovietų valdininkai šiandieną 
yra labai turtingi.

Šiandien Pabaltijo valstybėse 
gatvės nebesaugios nuo siau
čiančių kriminalinių gaujų, o 
prostitucija klesti labiau, negu 
bet kada. Tai nėra vien tik 
Lietuvoje. Ši banga eina per 
visą Europą: Belgiją, Švediją, 
Lenkiją.

Kitas ta pačia tema kalbėto
jas, buvo J. Michael Waller, 
Amerikos Užsienio politikos 
tarybos viceprezidentas. Jis 
pranešė, jog buvę sovietų aukš
tosios klasės nomenklatūros 
nariai verčiasi kriminaline 
prekyba. Jie pasivadino kitokiu 
vardu, bet niekas nepasikeitė. 
Rusiškoji ČEKĄ neseniai šven
tė 74 sukaktuves, o KGB perėjo 
į privatų darbą, kaip detektyvai 
ir išnaudotojai (extortionists), 
panaudodami žinias ir patirtį 
įgytą KGB eilėse.

Komunistų partijos dokumen
tai rodo, kad tie pinigai buvo 
pavartoti užsienyje finansinėms 
operacijoms. Bankai, kurie 
„perplauna”pinigus neparodo 
jokio ryšio su KGB. Daugelis 
bankų Šveicarijoje ir Liuksem
burge yra tai padarę. Kai FBI 
norėjo patikrinti apyvartą, Jel
cinas neleido. Iš Rusijos buvo 
išvežta 15 milijardų (bilijonų) 
dolerių vertės aukso ir platinos 
plytelių, ir neapskaičiuojama 
suma brangakmenių. Šiandiena 
Jelcinas prašo Rusijai ekonomi
nės pagalbos ir FBI modernių 
priemonių pagauti kaltininkus. 
Bet, pažinę FBI technologiją ir 
metodus, jie slepia vagis ir taip 
apsaugo juos nuo pagavimo.

Kuboje Rusija yra pastačiusi 
moderniausius elektroninius 
aparatus sekti pasikalbėjimus 
Baltuose Rūmuose ir Kongreso 
raštinėse. Apie tai žino FBI.

To paties penktadienio popie
tę visi suvažiavimo dalyviai 
turėjo aplankyti savo kongreso 
atstovus ir tos valstijos, iš 
kurios atvykę, abu senatorius. 
Visi išsiskirstė per tris Kongre
so rūmus ir du sentorių pasta
tus. Pasimatymų laikas kiek
vienam dalyviui jau buvo nusta
tytas iš anksto per JAV LB 
Visuomeninių reikalų įstaigą, 
todėl visi buvo laukiami ir 
gražiai priimti.

Vakare, jau sugrįžus į viešbu
tį, buvo posėdis raportuoti, kaip 
pasisekė pasimatymai, ir kokie 
liko įspūdžiai. Pasirodo, jog iš 
435 Kongreso narių apie 150 
yra naujai išrinkti asmenys. Jie 
atsivedė ir savo naują štabą, 
susidarantį iš mandagių jaunų 
žmonių, kurie dirba ir atlieka 
praktiką politiniame darbe. Aiš
kiai matėsi, kad dauguma jų 
visai nežino, kur yra Lietuva, 
kur yra Karaliaučius, o dar 
mažiau apie jų problemas. Bū
tinai reikia su jais palaikyti 
ryšius, ir juos informuoti apie 
tai, kas mums rūpi. Šie jaunie
ji štabų nariai yra labai svar
būs, nes jie reportuoja, ką matė, 
ką girdėjo savo viršininkams.

Beveik niekas iš suvažiavimo 
dalyvių nesusitiko nei Kongreso 
atstovo, nei nesusitiko senato
riaus, o tik jų pagalbininkus.

Ketvirta birželio 9 dienos pa-

skaita-tema buvo „Nepąjėgu- 
mas pasiekti susitaikymo tauto
se po sovietinio režimo”.

Pirmasis kalbėjo Martins Zva- 
neres, Amerikos Latvių draugi
jos viešųjų reikalų direktorius. 
Jis pranešė, jog Latvijoje jau 
vyks antrieji rinkimai į Seimą. 
Visi Seimo kandidatai privalo 
pasirašyti deklaraciją, kuria jie 
pasisako, ar tarnavo, ar netar
navo, užsienio saugumo tar
nyboms. Iki šiolei 5 Seimo 
nariai yra apkaltinti, kad jie 
dirbo Sovietų Sąjungos 
saugumui, bet latvių 
vyriausybė negalėjo patikrinti 
jų asmeninių žinių, nes KGB 
išvežė Latvijos bylas į Maskvą 
prieš 1990 metus.

Antrasis kalbėjo Jeffrey Ged- 
min, American Enterprise In
stitute, mokslininkas ir Vokieti
jos politikos ekspertas. Jis taip 
pat yra steigėjas ir režisierius 
televizijos programos. „The Ger- 
mans”. Savo rengiamoje pro
gramoje jis nori amerikiečiams 
parodyti kaip komunistinis re
žimas pavogė žmonių norma
laus gyvenimo dalį, kuri nieka
da nebeatstatoma. Vokiečių 
saugumo, STASĮ, bylose matyti 
fizinės ir protinės žmonių 
kančios.

Romana Vysatova, kandidatė 
doktoratui, JFK School of Go
vernment, Harvard University, 
kalbėjo apie pilietybės įstaty
mus Čekijoje. Jų reikalavimas 
yra išgyventi Čekijoje 3 metus, 
5 metus neturėti arešto ar 
kriminalinių baudimų ir būti 
čekų tautybės. Tai svarbu, nes 
Slovakija yra atskira valstybė, 
todėl slovakams patariama 
kraustytis iš Čekijos į Slovakiją 
ir ten gauti pilietybę. Daug 
vargo yra su čigonais. Čekijos 
valdininkai sudaro kliūčių čigo
nams, kurie siekia įgyti Čekijos 
pilietybę.

Linas Kojelis, US-Baltic Foun
dation pirmininkas, mano, jog 
demokratinis procesas prasidės 
vėliau, po to, kai susitaikys 
buvusieji komunistai su nieka
da nebuvusiais komunistų par
tijoje. Kadangi Lietuvoje vyko

revoliucija be kraujo, ne kaip 
Rumunijoje, kur diktatorius 
Ceausescu ir jo žmona buvo nu
šauti. Gražų pavyzdį parodė 
Vytautas Landsbergis, priim
damas į vyriausybę K. Prun
skienę ir A. Brazauską.

Paskutinė kalbėtoja Anne 
Smith, Senato užsienio reikalų 
komiteto štabo narė Europos 
klausimams, pranešė apie įs
teigtą fondą pastatyti Washing- 
tone paminklą komunizmo 
aukoms atminti. Šis fondas turi 
JAV Kongreso chartą, pasirašy
tą prezidento Clinton 1993 m. 
gruodžio 17 d., ir fondas veikia 
nuo 1994 m., užregistruotas Vir- 
ginia valstijoje.

Paminklo komitetui reikia 
idėjų, kaip tas paminklas turėtų 
atrodyti, ką turėtų vaizduoti. 
Latviai ir estai jau prisideda 
prie planavimo, dar reikia 
lietuvių ir jų minčių. Taip pat 
reikia savanorių sukelti lėšas. 
Norintys prisidėti savo min
timis ar darbais turėtų susisiek
ti su Asta Banionyte, Public Af- 
fairs Office, Lithuanian Ameri
can Community, Ine., Suite 
217, 2060 North 14th Street, 
Arlington, VA 22201, tel.: 
703-524-0698, fax: 703-524- 
0947.

„PALIKIMO” VEIKLOS 
REZULTATAI

Birželio 14 d. buvusiose mies
to kapinėse prie Vytauto pros
pekto, atidengtas paminklas 
„Žuvome dėl Tėvynės”. Tai ilgų 
tyrimų ir kruopštaus darbo re
zultatas. Jau paruoštas ir šios 
istorinės vietos sutvarkymo pro
jektas.

Žvilgsniai krypsta ir į kitą ty
rimų objektą — Aukštųjų Šan
čių karių kapines. Įsteigtos XIX 
a. pabaigoje, jos taip pat patyrė 
ne vieną niokojimo bangą. Įmo
nės „Palikimas” užsakymu pra
dėti Aukštųjų Šančių kapinių 
tyrimai. Šiuo metu Vokietijos 
„Volksbund” specialistai už ka
pinių tvoros vykdo zondavimo 
darbus.

(„Kauno diena”, 06.19)

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

t įtintu
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJ!, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE, 
UKRAIMOJE IR BALTARUSIJOJEA A

Chicago, IL 60629 
(8OO)775-SEND

(312)434-2121
i

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATEREAL ESTATE

' Perkant ar parduodant 
’ Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
■ Perkame ir parduodame namus 
' Apartmentus ir žemą
> Pensininkams nuolaida

fflSČELkANEOUSt

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

HELP VVANTED

Needed experienced people 
for cleaning. Will train if 
needed. Mušt have a car. Page 
Nad, 708-504-7172.

Or a college education. Or a comfortable retirement. It’s 
the secure feeling you get knowing that you’re providing for 
your family and your future. It’s a U.S. Savings Bond, and it 
pays competitive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more. For more 
Information, pick up a free Buyer’s Guide at your local bank 
and ask about the Payroll Savings Plan where you work.

U.S. Savings Bonds
A public Service of Ibis poblicatton

sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. Julius Sasnauskas, OFM

(Naujai jiventlntaa Toronte per Sekminee)
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

UŽKANDŽIAI prieš kslioną namo

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti -
pasikvieskite Ir savo d raugusi
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LAIŠKAI
KLASTOTĖ AR 
APSIRIKIMAS?

„Draugas” 1995.6.13. VLIKo 
ryšiai su Amerikos valdžia po
kario metu. Liko nesupran
tama, kodėl Juozas Vitėnas 
parašė tokį netikslų straipsnį. 
Cituoju („Tiesa”, 1972.6.25): 
Pagal partizano V. Pečiulaičio 
liudijimą, Kukauskas nebuvo 
net teistas ir gyveno Vilniuje. 
(Jis mirė 1944 m.)

Turiu paaiškinti:
1. Tauro apygardoje, Birutės 

rinktinėje partizano V. 
Pečiulaičio nebuvo. Buvo Povi
las Pečiulaitis-Lakštingala. Tai 
esu aš, lydėjęs Juozą Luk
šą-Daumantą į susitikimą su 
Jonu Kukausku.

2. Aš, Povilas Pečiulaitis, tuo 
laiku dar buvau Mordovijos la
geryje ir ne tik spaudai, bet ir 
iš vis jokių liudijimų-komentarų 
nesu niekam davęs apie Juozo 
Lukšos-Daumanto žuvimą.

Toliau rašoma: „Jis mirė 1944 
m”. Kas mirė? Jonas Kukaus
kas, Juozas Lukša ar aš Povilas 
Pečiulaitis, kuris dar šiandien 
gyvas? Jeigu minėtą datą mirė 
Jonas Kukauskas, tai turbūt 
„vėlė” 1951.4.19 naktį 
Amerikos žvalgybos buvo iš 
lėktuvo nuleista į Kazlų Rūdos 
mišką. Jo „vėlė” nušovė 
Julijoną Būtėną ir išdavė Juozą 
Lukšą-Daumantą.

Man 1994 metų pavasarį lan
kantis Lietuvoje ir dalyvaujant 
statant filmą „Baladė-Dau- 
mantui” Jonas Kukauskas dar 
buvo gyvas, gyveno Vilniuje ir 
vis aiškinosi, kad ampulė nuodų 
jo neveikė. Nors anksčiau apie 
Juozo Lukšos-Daumanto žuvi
mą bolševikų<buvo skleidžiama 
visokių legendų, aprašymų, kal
bų, bet, kad „vėlės” veiktų, dar 
to nebuvo.

Povilas
Pečiulaitis-Lakštingala

Buvęs Tauro apyg. Birutės 
rink. vadas

ČIURLIONIO IŠĖJIMAS 
PASAULIN

ties. Tačiau Čiurlionis asmeniš
kai išsilaisvino iš nusistovėjusių 
muzikos formų visai naujoje 
dailėje. Tiksliausias įžodis apie 
Čiurlionį priklauso jam pačiam 
— „Apie muziką ir dailę”, 
Vilnius, 1960 metai. Tai yra jo, 
kaip dailininko VanGogh, laiš
kas savo broliui. Tai yra jo 
meninė išpažintis.

Galbūt Čiurlionio parodos turi 
būti rengiamos filharmonijų 
salėse, o ne muziejuose. Tai 
būtų pavėluota naujiena 
muzikos pasaulyje.

Saulius Šimoliūnas

Detroit, MI

NESUPRASTA MINTIS

Dėkoju Liudai Germanienei 
už atsiliepimą į mano straipsnį, 
išspausdintą „Drauge” š.m. 
birželio 17 d., tačiau manau, 
kad mano pagrindinė mintis 
Tėvo dienos proga buvo nesu
prasta. Norėjau atkreipti dėme
sį į tai, kad lietuvių šeimose 
vyras dažnai palieka vaikų 
auginimo darbą žmonai ir mo
čiutėms. Modernioje miesto kul
tūroje būtina, kad abu tėvai vi
siškai įšijungtų į savo vaikų au
ginimą ir auklėjimo darbą.

Sutinku, kad Lietuvoje mote
rų gyvenimas sunkus ir vaikai 
yra didelė našta, tačiau turime 
atkreipti dėmesį į tai, kad 
Lietuvoje, ir turbūt išeivijoje, 
lietuvių mirštamumas yra di
desnis negu vaikų gimstamu
mas. Tai yra lietuvių tautos 
dabartinė pagrindinė problema, 
kuri turi būti išspręsta, jei tauta 
nori išlikti. Todėl tėvų susirūpi
nimas šeima yra būtinas.

L. Germanienė paminėjo, kad 
Lietuvoje penkių žmonių gyve
namasis plotas yra mažesnis 
negu jos virtuvė. Sutinku, kad 
Amerikoje namai yra per dideli 
ir dažnai atima laiko ir pinigų, 
kurtuos būtų galima pašvęsti vi
suomeninei veiklai ir labdarai. 
Jaunesnioji karta dažnai at
sisako veiklos ir atideda vaikų 
gimdymą, nes jų pagrindinis rū
pestis tai milžiniškas pastatas 
priemiestyje ir piktžolių naiki
nimas savo žolytėje.

Linas Sidrys, M.D. 
Chicago, IL

ATĖJO LAIKAS PRABILTI 
LIUCIJAI BAŠKAUSKAITEI

„Draugo” dienraštis birželio 
24 d. pirmame puslapyje prane
šė iš Vilniaus, kad nušalinta 
TELE-3 televizijos stoties stei
gėja ir įkūrėja, buvusi losange- 
lietė, Liucija Baškauskaitė, ku
rią bendrovė „Status” kaltina 
pasisavinus 50,000 dolerių.

Prieš kurį laiką atvykusi į Los 
Angeles, L. Baškauskaitė kalbė
jo per lietuvių radiją anglų 
kalba. Pakviesta padaryti per tą 
patį radiją pranešimą lietuvių 
kalba — į tai nieko neatsakė.

Dabar kviečiame L. Baškaus
kaitę vėl prabilti į Amerikos 
lietuvių visuomenę ir pasakyti 
savo motyvus, dėl jai metamų 
kaltinimų. Išeivijos lietuviai 
nori žinoti abiejų pusių pasi
sakymus.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

Aną dieną skambino Stasys 
Goštautas, besirūpindamas savo 
suredaguotos knygos apie Mika
lojų Konstantiną Čiurlionį 
pristatymu pasauliui. Kur gi 
yra Čiurlionio svarba ir origina
lumas? Man regis, kad tame, jog 
nėra nei vieno modernaus mu
ziko, kurio vaizdinis darbas 
būtų tiek pat svarbus — ir gal 
net svarbesnis, negu jo nuosta
bios muzikinės kompozicijos. 
Vienintelė man žinoma paralelė 
yra Čiurlionio (1875-1911) am
žininkas Ernst Barlach (1870- 
1938), kuris buvo ir dailininkas, 
ir rašytojas.

Čiurlionis gyveno impre
sionizmo ir poimpresionizmo 
laikais, kada dailėje vyko 
revoliucija neakademiškai išsi
lavinusių dailininkų — pvz. 
Monet, Renoir ir kitų dėka. 
Tokios revoliucijos dar nebuvo 
muzikoje. Ji atėjo su atonaline 
sistema tik po Čiurlionio mir-
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Daugėliškio klebonas kun. Kęstutis Ralys su parapijos globojamais našlaičiais.

Clevelando Dievo 
vaikučiai. Iš k 
eil. — E. Gudėnas, V 
klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ

Nuotr. V. Bacevičiaus

PAŠALINKIME STALINO 
SMURTĄ

Pereito rudens JAV Lietuvių 
Bendruomenės sesijoje, Va
šingtone, pasiūliau tokią rezo
liuciją: „stebime su dideliu su
sirūpinimu Lietuvos vyriau
sybės: ...2. Tęsimą Stalino smur
to negrąžinant Sibiro trem
tiniams ir kitiems savininkams, 
ar jų įpėdiniams, nuosavybes 
įsigytas prieš birželio 14 d. 1940 
m.”. Rezoliuciją ne tik nebuvo 
patvirtinta, bet nebuvo nei dis
kutuota, ar paantrinta. Šį įvykį 
Taryboje stebėjo Lietuvos Seimo 
narys ir LDDP seniūnas G. Kir- 

ievo Motinos parapijoje lietuviškai Pirmąją Komuniją priėmę kilas. Grįžęs į Vilnių jis, be abe- 
t.: I eil. — M. Chmieliauskaitė, M. Masčinskaitė. N. Hallal. II jo, padarė išvadą, kad nuosavy- 

Belzinskas ir A. Stankus. Su vaikučiais parapijos bių grąžinimas nėra svarbus 
išeivijai.

Tada Lietuvos Seimas pra
vedė įstatymą ir konstitucinis 
teismas patvirtino, kad „Turtas 
grąžinamas tik piliečiams, 
nuolat gyvenantiems Lietuvoje 
(„Draugas”, nr. 123, 1995 m. 
birželio 27 d., p. 1. Ten pat) „...ci
tuoja opozicijos atstovo 
pasisakymą, kad LDDP politika 
— nieko negrąžinti”. Tai dabar 
negrąžinamos nuosavybės ne 
tik Amerikoje gyvenantiems 
savininkams, bet net ir Sibiro 
tremtiniams. Jeigu tai nėra 
Stalino smurto pasekmių 
tęsimas, tai kas yra?

Šį ateinantį spalio mėnesį bus 
kita JAV LB Tarybos sesija Flo
ridoje. Ten taip pat pasiūlysiu 
tą pačią rezoliuciją. Kviečiu 
visus dorus Amerikos lietuvius, 
kuriems dar rūpi Stalino smur
to pašalinimas, skambinti savo 
išrinktiems Tarybos nariams ir 
juos įtaigoti remti mano 
siūlomą rezoliuciją, ją paant
rinti, diskutuoti ir už ją balsuo
ti. Neleiskime pereitos sesijos 
klaidai pasikartoti. Parodykime 
LDDP nariams, kad jų rėmimas 
Stalino smurto pasekmių yra 
mums nepriimtinas ir gali dar 
daugiau pagadinti jau ir taip 
pašlijusius santykius tarp 
Lietuvos ir išeivijos.

Donatas Skučas 
Fairfax, VA

REGISTRUOKIMĖS 
BALSUOTI SEIMO 

RINKIMUOSE

Daugumą Lietuvos dabartinių 
negerovių rišame su Lietuvoje 
Seimą valdančiosios partijos po
litika. Tad turėtume džiaugtis 
artėjančiais rinkimais 1996 
metais. Bus proga Lietuvai 
pakeisti Seimo daugumą.

Iš čia žiūrint, mums aiškėja, 
kad Lietuvoje grumiasi dvi 
pagrindinės jėgos. Vienoje 
pusėje užsilikę buvusio okupan
to kolaborantai ir kitoje — prie 
okupanto neprisitaikę, teisinio 
ir ekonominio teisingumo tebe- 
ieškantys. Nėra klausimo, kuri 
dalis žada šviesesnį rytojų Lie
tuvai.

Paskutiniais metais, kai kurie 
mūsų kontakai su Lietuva ir su 
mūsų ten gyvenančiais giminai
čiais mus iš dalies atšaldė. Vis 
dėlto turėtume dar kartą jėgas 
sukaupti ir padėti patriotiš- 
kesniajai Lietuvos daliai paim
ti vairą.

Neseniai buvo Lietuvos amba
sadoriais paskelbta, kad am
basada irdkonsulatai priima bal
suotojų registraciją. Tad tie, 
kurie jau yra įsigiję pilietybę, 
turėtume nedelsdami registruo
tis. Galiu paliudyti, kad patar
navimas buvo labai maloniai ir 
greitai atliktas. Tie, kurie 
galvoja įsigyti pilietybę, bet dar 
neįsigijo, turėtų kreiptis į kon
sulatus tuojau, nes ta procedūra 
užtrunka ilgiau, kol dokumen
tai „suvaikšto”. Tad negalima 
delsti užvesti bylą.

Raginti registruotis ir padėti 
individams įsigyti pilietybę 
būtų uždavinys, į kurio įsi
traukimą JAV LB galėtų rimtai 
pasvarstyti. LB šį uždavinį 
atlikti gerai sugebėtų ir šiuo 
momentu jai tai tiktų. Tiesio- 
giam darbui galėtų kooptuoti 
savanorius padėjėjus. JAV LB, 
pasitarusi su konsulatais, yra 
pajėgi perduoti informaciją ir 
paraginimus savo apylinkių na
riams.

Užsienyje gyvenančiųjų daly
vavimas būsimuose Seimo rin
kimuose iš dalies atsvertų tą 
žalą, kurią okupantas paliko 
Lietuvoje. •

Algis Kazlauskas 
Chicago, IL

ŽMONIJOS GERADARIAI

Ryšium su dr. Jono Salk mir
timi (kuris buvo polio skiepų 
išradėjas), „Drauge” birželio 27 
d. išspausdintas red. D. Bindo- 
kienės vedamasis, kuriame ji 
iškelia dr. J. Salk nuopelnus 
žmonijai. Ta proga norisi pami
nėti ir kitus, pasitarnavusius 
žmonijos sveikatingumui: Ba- 
ruch Blumberg atrado skiepus 
nuo Hepatito, venerinei ligai 
atpažinti bandymą surado 
August von Wasserman. Insuli
nas nebūtų surastas, jei Oskar 
Minkovvski nebūtų pademostra- 
vęs ryšį tarp diabeto ir kasos. 
Burill Crohn atpažino ligą, kuri 
pavadinta jo vardu. Belą Schick 
surado būdą atpažinti difteritą. 
Alfred Hess įrodė ligą, kuria 
susergama, negavus vitamino
C. Casimir Funk pirmasis pa
naudojęs vitaminą B „Beriberi” 
ligai išgydyti.

Tiek dr. J. Salk, tiek visi 
minėti mokslininkai buvo žydų 
tautybės ir būtų nerealu, jei jų 
nuopelnai žmonijai nebūtų įver
tinti. Tačiau antisemitai, kurie 
nenorį įvertinti šių mokslinin
kų dovanų žmonijos gerovei, — 
gali tomis dovanomis nesinau
doti. Bet yra galimybė, kad jie 
gali pradėt sirguliuoti.

’ Genė Valantinienė 
Downers Grove, IL

Be „Draugo” laiškų, būtų
nesmagu.

A. t A.
JUZĖ TAKULINSKIENĖ

Laurinaitytė
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 8 d., sulaukusi 91 metų.
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Amerikoje iš

gyveno 45 m.
Nuliūdę liko: sesuo Petrė Šipailienė; Lietuvoje brolis Jonas 

Laurinaitis su šeima; dukterėčia Salomėja Astrauskienė su 
šeima JAV-bėse; kiti giminės Lietuvoje.

Velionė buvo pašarvota liepos 10 d., pirmadienį nuo 3 iki 
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 11 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo, brolis, dukterėčia ir kiti giminės.

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

A.tA.
ANICETAS GIRKŠAS

Gyveno Hot Springs, Arkansas. Anksčiau Čikagoje.
Mirė 1995 m. liepos 3 d., sulaukęs 84 m.
Gimė Lietuvoje, Barstyčiuose, Sedos valsčiuje, Mažeikių 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko velionio globėjai Marcelė ir Ignas Beleckiai 

bei artimieji draugai.
Velionis buvo vyras a.a. Bronės, mirusios Lietuvoje.
Priklausė Amerikos Lietuvių Tarybos Hot Springs skyriui 

ir buvo Lietuvių Fondo narys.
Laidotuvės įvyko trečiadienį, liepos 5 d. Iš Gross laidojimo 

namų velionis buvo atlydėtas į St. John’s katalikų bažnyčią 
ir po gedulingų šv. Mišių nulydėtas ir palaidotas Crestview 
kapinėse, lietuvių sekcijoje.

Nuliūdę globėjai Marcelė ir Ignas Beleckiai.

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. liepos mėn. 11 d.

A.tA.
PRANAS MAŽRIMAS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 8 d., 1 vai. p.p., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Kastutė, posūnis Edvardas; Lietuvoje 

sesuo Irena Razmienė su vyru Juozu; Chicagoje sesers duktė 
Birutė Balčiūnienė, svainis dr. Antanas Razma ir jo sūnūs 
— dr. Edis Razma, dr. Antanas Razma, svainis Kazys Razma 
su šeima ir kiti giminės JAV ir Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, liepos 10 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor- 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 11 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos 9:30 vai. 
ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, posūnis, sesuo ir kiti giminės.

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

PADĖKA
A.tA.

ADELĖ ŠLIAŽIENĖ
Mylima Mamytė ir Močiutė mirė š.m. birželio 25 d. ir buvo 

palaidota birželio 27 d.
Nuoširdžiai dėkojame Ziono parapijos kunigui Josupaičiui 

užjos lankymą, maldas koplyčioj ir apeigas bažnyčioj ir kapi
nėse. Dėkojame p. A. Underienei, p. F. Stroliai ir p. K. Skais- 
giriui, kurių draugystė pradžiugino mamos dienas. Dėkojame 
p. H. Stroliai ir p. F. Stroliai už smuikų muziką koplyčioje ir 
p. F. Stroliai už vargonininkavimą bažnyčioj.

Taip pat reiškiame gilią padėką draugams ir pažįsta
miems, kurie atsilankė atsisveikinti su velione, paguodė mus, 
paaukojo jos atsiminimui labdarai ir bažnyčioms, ir palydėjo 
ją į kapus.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui, p. D. 
Petkui, už patarnavimą.

Nuliūdę: anūkė Lina Šliažaitė, duktė Sigita ir žentas 
Charles Mastro su vaikais Andrea, Erika, Anthony, 
sūnus Rimvydas ir marti Regina su vaikais Rimu ir Kris
tina.

Rašytoją ALĘ RŪTĄ ir architektą EDMUNDĄ 
ARBĄ, gyvosios lietuvių bendruomenės narius, skau
džioje nelemtyje netekusius sūnaus

A.tA.
Prof. dr. ARIMANTO ARBO

užjaučia

Santa Monica Vakarų Los Angeles 
LB apylinkė

A.tA.
FILOMENAI JURJONIENEI

mirus, dukrą, mūsų radijo valandėlės „Leiskit į
Tėvynę” vedėją SALOMĖJĄ ŠMAIŽIENĘ, anūkus —
SAULIŲ, SILVIJĄ, RASĄ, VIDĄ, jų šeimas bei kitus
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame.

P. B. Andrašiūnai V. Mozūraitis
O. J. Antanaičiai L. J. Miežinskai
E. V. Artmonai N. Matulienė
M. J. Beleckai E. H. Pamataičiai
J. A. Bertuliai M. P. Radžiai
V. Bielinis T. Radienė
J. K. Bukauskai S. Rūkienė
F. S. Dimgailai K. Roiėnienė
M. Dymšienė H. Sabaliūnienė
M. A. Dumbriai R. N. Sabaliūnai
Z. J. Grigaičiai K. Sadauskienė ir Marytė
L. Gudelienė I. Sirutienė
S. A. Ingauniai M. K. Saudargai
dr. R. J. Jučai K. J. Stasiūnaičiai
R. V. Jučai J. P. Švilpai
S. Jucienė L. Tamošaitienė
B.~J: Kedaičiai O. Tamošauskienė
A. Kraučeliūnienė T. Turkevičienė
L. Kazienė E. B. Uiemiai
V. J. Kiburiai M R. Willas
A.A. Lee O. Žemaitienė
B. Lukas F. L. Žėruoliai
E. Makarienė
J. Miceika
Hot Springs, Ark.
sol. N. Ščiukaitė ir muz. J. Tiškus, Lietuva
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Aldona Zailskaitė, pirmojo 
„Draugo” puslapio redaktorė, 
nuo liepos 10 d. išvyko trijų 
savaičių atostogoms. Ji Lietu
voje A.P.P.L.E. kursuose skai
tys paskaitas religijos moky
tojams. I redakciją grįš tik rug
pjūčio 2 d. A. Zailskaitę 
pavaduoja ir pirmąjį puslapį 
paruošia mūsų redakcijos narė 
Daiva Guzelytė.

Pal. Jurgio Matulaičio šven
tė yra rytoj, trečiadienį, liepos 
12 d. Specialios pamaldos šia 
tema (su Mišiomis) bus Šv. An
tano parapijoje, Cicero, IL, ket
virtadienį, liepos 13 d., 6:30 
vai. vak. Visi apylinkių ir iš 
toliau tikintieji prašomi gausiai 
pamaldose dalyvauti. Prime
name, kad Šv. Antano bažny
čioje yra laikomos pal. Jurgio 
Matulaičio relikvijos.

Miškininkas Antanas Be
teška š.m. liepos 2 d. buvo sun
kiai sužeistas automobilio 
nelaimėje, įvykusioje Marųuette 
Parko apylinkėje. Jis gydomas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, 406 
kambaryje. A. Beleška yra ypač 
veiklus įvairiose organizacijose, 
visuomet ištiesė talkos ranką 
ten, kur tik reikėjo. Jo bičiuliai 
ir lietuviškoji visuomenė linki 
greitai pasveikti.
Evergreen Park, IL, pakei

tus pašto „ZIP Code” į 60805, 
visi dalyvaujantieji Lietuvių 
Skautų sąjungos rašinių kon
kurse, savo rašinius prašomi 
siųsti, adresuojant: LSS Kon
kursas, Ramunė Lukienė, 2900 
W. 100 PI., Evergreen Park, IL 
60805. Rašiniai turi būti at
siųsti su nevėlesniu, kaip 1996 
m. spalio 8 d. datos pašto ant
spaudu.

Iš JAV LB apylinkių ir apygardų suvažiavimo vykusio S.m. birželio 10-11 
d. Vašingtone. Iš kairės: Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, 
Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, už jos Vidurio vakarų LB valdybos 

pirm. Birutė Vindašienė ir kiti.
Nuotr. Jono Urbono

LSS „Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų,-ių mokyklų vedėjai, 
skautininkai Kazys ir Gilanda 
Matoniai, gyvenę Ocean New 
Jersey valstijoje, liepos pabai
goje išvyksta nuolat gyventi 
Arizonoje. Visais minėtų mo
kyklų reikalais kreipiamasi į 
juos naujuoju adresu: 1093 EI 
Capitain Girele, Sun City, AZ 
86351-2107. Tel. 602-933-0547.

x Viktorija ir Algirdas Ka- 
raičiai, Union Pier MI, atsiun
tė $150 — pratęsimųjų globoja
mos našlaitės Juditos Lietuvoje 
metinį paramos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieta 

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

Skambinti po 6 v.v.

Prof. Raimundui Ošlapui,
gyv. Libertyville, IL, liepos 11 
d. Loyola Medical centre 
padaryta inksto operacija 
(įtariamas vėžys). Prof. Ošlapas 
kelis mėnesius praleido Lietu
voje, kur jis yra nuolatinis 
Lietuvos endokrinologinio cen
tro konsultantas. Jo teikiamos 
konsultacijos hormonologijos ir 
klinikinės laboratorijos 
klausimais yra labai reikš
mingos klinikinei medicinai. 
Apie prof. Ošlapą plačiai rašo 
„Kauno diena”, š.m. birželio 3 
d. šeštadieniniame priede — 
„Kuriant žmogaus augimo 
hormoną, dalyvavo ir prof. Rai
mundas Ošlapas”.

Jadvyga Karalienė, gyvenu
si Marųuette Parko apylinkėje, 
š.m. liepos 3 d. buvo automo
bilio, vairuojamo Maria Loera, 
užgauta ir mirė Christ 
ligoninėje liepos 4 d. Ji buvo 71 
metų amžiaus. J. Karalienė 
važiavo dviračiu Marųuette 
Road ir pateko po automobiliu.

Liepos 16 d. jau netoli. Ar įsi
gijote bilietus į Mūzos Ru- 
backytės koncertą? Nepaisant, 
kas tą sekmadienį kur ką 
rengia, didžiausias visos vasaros 
įvykis, be jokios abejonės, vyks 
Jaunimo centre 3 vai. popiet. 
Visuomenė kviečiama į „Mar
gučio” rengiamą šios pasižymė
jusios pianistės koncertą. 
Nepraleiskite progos!

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės iš
kyla sekmadienį, liepos 23 d., 
vyks Ateitininkų namų ąžuo
lyne, Lemonte. Pradžia 12:30 
vai. p.p. Visos sesės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

Nors daug randame patarimų 
„Draugo” dienraštyje apie 
socialinius ir teisinius reikala
vimus vyresnio amžiaus žmo
nėms ir naujai į JAV atvyku- 
siems asmenims, bet tų patari
mų niekada nėra per daug. 
Laikui bėgant, dalis jų užmirš
tama, o ir gyvenimas nestovi 
vietoje. Valdžios įstaigos daro 
dažnus pakeitimus.

Lietuvių bendruomenės, Ame
rikos krašto valdybos Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkės — 
Birutės Jasaitienės iniciatyva 
buvo susirišta su imigracijos 
skyriaus advokate, Debra Kar- 
tye ir socialinio skyriaus 
pareigūnu David Hillet, kad jie 
padarytų pranešimus apie 
naujausius šių įstaigų pakei
timus. Šie pranešėjai savo min
tis išdėstė anglų kalba, kad 
popietės dalyviai geriau supras
tų padarytus pakeitimus. 
Aldona Šmulkštienė vertė į 
lietuvių kalbą. Šį darbą ji atliko 
pasigėrėtinai gerai — 
profesionalė vertėja, turinti 
gerą atmintį ir gausų abiejų 
kalbų žodyną.

Susirinkusiems popietės lan
kytojams kalbėtojus pristatė 
Elena Sirutienė, pažymėdama, 
kad abu kalbėtojai yra gerai 
susipažinę su lietuviais.

David Hillet savo pranešime 
prašė netikėti laikraščiuose bei 
televizijoje skelbiamomis 
pesimistinėms žinioms apie 
senatvės pensijų sumažinimą. 
Vyriausybė žino vyresnių 
žmonių nepritarimą pensijų 
sumažinimui ir, būdami poli
tikieriai, nesiims jokių žygių 
bent iki rinkimų, tai būtų poli
tinė „savižudybė”. Kas bus 
ateityje, sunku numatyti.

Kalbėtojas visą socialinį ap
rūpinimą padalino taip:

a) socialinis draudimas pagal 
ankstyvesnius įmokėjimus; b) 
invalidų ir kitų asmenų, nega
linčių daugiau dirbti dėl sveika
tos; c) medicaid medicininė 
pagalba. Iš paminėtų socialinio 
aprūpinimo skyrių, tik „medi
caid” turi sunkumų. Ateityje ji 
gali būti pertvarkyta vyresnių 
asmenų nenaudai.

Kalbėtojas ypač pabrėžė, kad 
asmuo, išdirbęs 10 metų ir 
mokėjęs socialiniam draudimui, 
turįs Amerikos pilietybę, gali 
gauti savo pensiją, nežiūrint 
kur jis gyventų, išskyrus Kubą, 
Iraną, Iraką, Kiniją ir dar kai 
kurias valstybes. Problema 
susidaro asmenims, netu
rintiems Amerikos pilietybės, 
nors jie ir būtų išdirbę 10 metų. 
Asmenys be pilietybės gali 
išvykti į savo kraštą ir jiems so
cialinis draudimas bus mo
kamas tik 6 mėnesius. Po 6 
mėnesių jie turi grįžti į Ameri
ką ir gyventi 30 dienų. Po 30 
dienų, jie vėl gali grįžti į savo 
gimtą kraštą sekantiems 6 
mėnesiams. Taigi, nepiliečiams 
susidaro bereikalingos kelionių 
išlaidos ir rūpesčiai dėl pensijos 
praradimo. David Hillet susi
rinkusiems patarė įsigyti 
Amerikos pilietybę, kad galėtų 
užbaigti gyvenimą be rūpesčių. 
Išvykus iš Amerikos, sveikatos

Dr. Romualdas Šumaus- 

kas, Šv. Jokūbo Vilniuje 
ligoninės neurologijos skyriaus 
vedėjas, ir dr. Kęstutis Lauri- 
kėnas, dirbantis Vilniaus 
universiteto klinikose, vieši pas 
Jadvygą ir dr. Adolfą Damušius, 
Lockport, IL. Dr. A. Vanagūno 
dėka Northwestem universiteto 
ligoninės neurochirurgijos sky
riuje svečiai gydytojai susipažįs
ta su vykdomomis operacijos ir 
vartojamomis priemonėmis. 
Svečiai apsilankė ir „Drauge”, 
kur kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, supažindino su spaustuvės 
darbais ir redakciniu kolektyvu.

Abu gydytojai nuo š. m. 
birželio 15 d. pora savaičių (dr. 
A. Čepulio dėka) stebėjo darbus 
Clevelando klinikose, neurolo
gijos skyriuje. I Lietuvą svečiai 
išvyksta liepos 16 d.

Iš New Yorko faksu praneš
ta, kad vyriausias „Darbininko” 
redaktorius, dr. kun. Kornelijus 
Bučmys, 10 dienų kritiškame 
stovyje išbuvęs Jamaica ligo
ninėje, New Yorke, liepos 6 d. iš 
ligoninės išrašytas ir pervežtas 
į Kennenbunkport, Maine, 
pranciškonų vienuolyną galu
tinai pasveikti.

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

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

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

(sk)

apdrauda negalioja, nežiūrint į 
tai, kad asmenys yra piliečiai.

Debra Kartye kalbėjo tei
siniais klausimais, susijusiais 
su emigracija į Ameriką. Ji 
pažymėjo, kad Amerikos įstai
gos užsienyje daro sunkumų at
važiavimui į Ameriką pasi
svečiuoti, kadangi daugelis 
atvažiavusių pasibaigus laikui, 
pasislepia ir nebegrįžta į savo 
kraštus. Ji taip pat pranešė, kad 
Imigracijos įstaiga yra gavusi 
nemažą pinigų sumą naujų 
tarnautojų samdymui, tai 
įgalins surasti nelegaliai gyve
nančius. Ši įstaiga yra susirišusi 
su mokesčių rinkimo įstaiga ir 
jų kompiuterių sistema. Šios 
modernios priemonės įgalins 
nustatyti, kas gyvena 
nelegaliai. Ji taip pat patarė įsi
gyti Amerikos pilietybę, nes 
šiuo metu, imigracijos ir pasto
vaus gyvenimo įstaigos yra 
padariusios daug palengvinimų 
pilietybei gauti. Turintieji 
Amerikos pilietybę, turi daug 
privalumų. Jie gali kviesti savo 
artimuosius nuolatiniam apsi
gyvenimui, gali sudaryti kvie
timo dokumentus norintiems at
vykti į Ameriką pasisvečia
vimui. Asmenys sudarę atvažia
vimo dokumentus yra atsakingi 
už šių žmonių išlaikymą ir jų 
sveikatos apdraudą. Asmenys, 
kurie kviečia savo artimuosius, 
turi turėti jiems užtikrintą i 
darbą.

Galima kviesti ir studentus, 
norinčius studijuoti Amerikos ' 
universitetuose, bet jie turi : 
gauti dokumentus iš universi- ' 
tetų, kad yra priimti studijoms. 
Iškvietėjai apmoka visus 
išlaikymo ir studijų mokesčius.

Advokatė patarė klausyto
jams, kad asmenys, norintys iš
vykti iš gimtojo krašto, ne
būtinai veržtųsi į Ameriką, bet 
tegul kreipiasi į Amerikos 
verslo įmones, siūlydami savo 
kalbos ir profesionalias žinias 
toms įstaigoms, kurios turi savo 
skyrius kitose valstybėse, kaip, 
pvz., Anglija, Prancūzija, Vokie
tija ir kt.

Abu kalbėtojai atsakė į 
pateiktus klausimus. Elena 
Sirutienė, parengimų vadovė, 
dėkojo pranešėjams už išsamius 
pranešimus ir iškeltų klausimų 
nuodugnius atsakymus. Tarė 
nuoširdų ačiū ir popietės lanky
tojams.

Lauke saulei kepinant, popie
tės lankytojai džiaugėsi vėsiu 
oru „Seklyčioje” ir toliau vedė 
diskusijas apie kalbėtojų 
pateiktas mintis, kartu vai
šinosi „Seklyčios” šeimininkių 
pagamintais valgiais, kurie 
kiekviena kartą yra skirtingi.

Antanas Paužuolis

Andrius Razma išmėgina „raitelio dalią” „Žiburėlio” gegužinėje Lemonte 
gegužės 21 d.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

Vieną smagų sekmadienį Pasaulio lietuvių centre. Sėdi (iš kairės): dr. Antanas Razma, Elė 
Motušienė ir Stasys Baras; stovi: kun. Algirdas Paliokas, SJ, Bronė Nainienė ir Vladas Stropus.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„LINGUISTICA BALTICA”

• 1993-ais metais pasirodė 
pirmas naujo kalbotyros žurnalo 
„Linguistica Baltica” tomas. 
Žurnalas leidžiamas Lenkijoje, 
vyriausias jo redaktorius Kro
kuvos ir Varšuvos Baltistikos 
katedros vedėjas, žymus moks
lininkas profesorius Wojciech 
Smoczynski.

Neseniai buvo paskelbtas jau 
trečias šio žurnalo tomas. Tai 
svarbus įvykis, turint galvoje 
dabartines mokslinių darbų 
finansavimo bėdas. Aišku, kad 
žinomam lenkų kalbotyrininkui 
pavyko gauti visokeriopos para
mos: straipsnių kokybė visiškai 
aukšta, aplamai šio stambaus 
tomo medžiaga įdomi ir 
vertinga.

Linkime žurnalui geros klo
ties. Dabar reikėtų, kad biblio
tekos ir taip pat suinteresuotieji 
privatūs asmenys prenumeruo
tų šitą svarbų leidinį. (Redakci
jos adresas: Wojciech Smoczyns
ki, ui. Dluga 50, m. 5, PL-31-146 
Krakow, Lenkija).

Alfred Bammesberger

KETVIRTASIS POEZIJOS 
RINKINYS

Čikagą pasiekė ketvirtasis 
Doniaus Remio poezijos rinki
nys. Jau ketveri metai iš eilės 
šis Clarendon Hills prie Čikagos 
gyvenantis poezijos mėgėjas Lie
tuvoje išleidžia po vieną poezi
jos knygutę. Šiemetinis rinki
nys kaip ir ankstesnieji, turi 64 
puslapius vadinasi „Svajonių 
gėlės”. Pradedant 1992 metais 
išleista: „Išsipildymo sala”,

„Auksinė vasara” ir „Išlikęs 
džiaugsmas”.

Įdomu, kad D. Remys, šiemet I 
šventęs 70-jį gimtadienį, dabar I 
apie pusmetį praleidžia Lietuvo
je, nes Palangoje yra įsigijęs 
butą. Ten ir gimsta jo didžioji’ 
kūrybos dalis. Šiemet į savo 
tėvynę jis išvyko anksčiau negu 
kitais metais, nes norėjo savo 
poezijos leidinį išleisti prieš 
vasaros pradžią. Ir tas jam 
pasisekė.

Reikia pažymėti, kad D. Re
mio poezija yra nuoširdi ir 
nesudėtinga. Jis eiliuoja ramiai, 
kalba visiems suprantama kal
ba. Poezija susidomėjo dar 
vaikystėje Mažeikiuose, o taip 
pat, atvykęs Amerikon, ne
užmiršo šio pomėgio. Gerokai 
anksčiau jo eilėraščių yra 
spaudinta ir „Draugo” kultūri
niame priede.

Rinkinys, pavadintas „Svajo
nių gėlės”, turi du skyrius: 
..gyvenimo vingiuose” ir 
„Žvaigždžių takais”. Knygelės 
dailininkė J. Daukantaitė pa
girtina už jos gražų apipavida
linimą. Išleista 1995 m. Vilniu
je, leidykla „Vinika”. Tiražas — 
700 egz.

E. Š.

• „Mūsų švyturiai”. Trum
pos biografijos-nekrologai. 
Redaktorė L. Rimkevičienė. 
Dailininkė Lena Ausiejūtė. 
Išleido Vilkaviškio vyskupijos 
bažnytinių reikmenų bendrovė. 
15,000 egzempliorių, 317 psl.

Labai kruopščiai paruoštos 
žymiųjų Lietuvos žmonių bio
grafijos. Čia skaitome apie vysk. 
Baranauską, Maironį, Dovy
daitį, Šalkauskį, Eretą, vysk. 
Reinį, Donelaitį, kun. A. Lipniū- 
ną, Mažvydą, kun. Ylą, apie ko
votojus prieš caro priespaudą 
kun. Mackevičių, Jakštą-Damb
rauską, kalbininką K. Jaunių, 
prel. M. Krupavičių, prof. A. 
Maceiną, arkiv. K. Paltaroką, 
prof. K. Pakštą, Indijos misi- 
jonierių kun. A. Rudaminą, SJ, 
K. Sirvydą, arkiv. J. Skvirecką, 
prez. A. Stulginskį, kan. 
Tumą-Vaižgantą, vysk. M. Va
lančių ir daugelį kitų, net ir 
apie Vytautą Didįjį, Lietuvos 
kunigaikštį.

Mažiau žinių apie moteris, bet 
yra apie K. Kaupaitę, M. Peč- 
kauskaitę, St. Venclauskienę, 
net apie Žagarės kankinę, 
aprašyta ir trejetas lietuvaičių 
kankinių, nužudytų, beginant 
savo dorovingumą.

Medžiaga labai rūpestingai 
surinkta, naudojant daugiau 
kaip 150 spausdintų ir rank
raštinių šaltinių. Nurodomos 
tikslios datos. Nušviečiamas ne 
vien jų kultūrinis įnašas, bet ir 
pateikiami duomenys apie jų 
religines pažiūras, dorovinį stip
rumą. Šios knygos skaitymas ne 
vien praturtina mūsų intelektu
alinį išsilavinimą, bet ugdo

Lietuvos meilę, pątriotinį 
jausmą, dorovinį subrendimą.

Veikalas visais atžvilgiais la
bai rekomenduotinas ir tikrai 
įneša daug šviesos asmenybės 
ugdymui ir brandumui.

J. Prunskis

• „Pensininkas”. 1995, Nr.
4. Leidžia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, 2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629; tel.: 
(312) 476-2655. Redaktorius — 
Karolis Milkovaitis, 18421 
Lemon Drive, 415, Yorba Linda, 
CA 92686; tek: (714) 777-1617. 
Administratorė — Elena Siru
tienė Čikagoje.

Numeryje spausdinami raši
niai apie Parkinsono ligą; 
galvos skausmą bei patariama 
kaip gydytis nuo to; nagrinė
jamas klausimas, ar kiaušiniai 
yra jau toks „pavojingas” mais
tas; aprašomas jau seniai Lietu
voje žinomo ir vartojamo eks
trakto „Trejos devynerios” 
gydomosios savybės. Pateikiami 
teisiniai patarimai, kulinariniai 
receptai, trumpos žinutės iš pa
saulio. „Seklyčios” popiečių 
lankytojai galės atpažinti save 
foto reportaže.

• Alfonsas Šešplaukis. „J. 
G. Herderis ir baltų tautos”. 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la. Vilnius. 1995, 80 psl.

Tai mokslinė studija, kurioje 
bandoma atskleisti vokiečių 
klasiko, literatūros bei istorijos 
tyrinėtojo ir humanisto Johann 
Gottfried Herder (1744-1803) 
ryšį su baltų tautomis. Darbo 
pagrindą sudaro Herder domėji
masis tautiškumo ir žmogiš
kumo problema žmonijos istori
joje. Trys Pabaltijo tautos — 
Estija, Latvija ir Lietuva — bu
vo toji dirva, kur atsiskleidė 
Herder tautiškumo samprata, 
jose, kaip kultūriniame bei poli
tiniame vienete, įskaitant ir 
geografinį bei istorinį požiūrį, 
Herder rado tai, kas pagrindėjo 
tautiškumo ir humaniškumo 
idėją.

Knygelė gaunama „Drauge”. 
Kaina — 5 doleriai.

• „Laiškai lietuviams”,
1995, birželis. Tėvų jėzuitų Či
kagoje leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. Re
daktorius - Juozas Vaišnys, SJ. 
Administratorė — Marija A. 
Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, IL 60636-1098. 
Tel.: (312) 737-8400. Fax: (312) 
737-0486.

Šiame numeryje: Danutė
Bindokienė rašo apie daugialypį 
birželį, kuriame telpa ir 
Sekminės, ir Devintinės, ir bai
sieji 1940-tųjų trėmimai; apie 
Jėzaus Draugijos 34-tąją Gene
ralinę kongregaciją rašo kun. 
Antanas Saulaitia, SJ; patei
kiami kun. Algirdo Palioko, SJ, 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
straipsniai, žurnalo pravesto 
konkurso premįjuoti rašiniai, 
tradicinis redaktoriaus „Kal
bos skyrelis, žinios iš Lietuvos.
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