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Rusijos Dūma reikalauja, 
kad Rusija išstotų iš NATO 

Partnerystės
Maskva, rugsėjo 11 d. (OMRI) priimtoje neįpareigojančioje

Bosnijos konflikto dalyviai 
pasirašė susitarimą

' v

— Praėjusį penktadienį, specia
liosios Rusijos Dūmos sesijos dėl 
NATO puolimų išvakarėse, pre
zidentas Boris Jelcinas pava
dino NATO puolimus prieš ser
bų pozicijas Bosnijoje „nepriim
tinu” veiksmu ir pridūrė, kad 
Rusija galinti Serbijai siųsti 
daugiau nei tik humanitarinės 
pagalbos, jei NATO bombarda
vimai nesiliaus. Ir tuomet jis vėl 
pakartojo kvietimą spalio mėne
sį Maskvoje turėti tarptautinę 
konferenciją dėl Bosnijoje 
vykstančio karo.

Jis pakartojo Rusijos jau anks
čiau išreikštą pasipriešinimą 
NATO plėtimui „iki Rusijos sie
nų”, sakydamas, kad tai „įžiebs 
karo liepsnas visoje Europoje. 
„Savo veiksmais Bosnijoje”, 
sakė Jelcinas, „NATO parodė, 
ką gali padaryti”.

Tikėdamasis kritikos iš Rusi, 
jos užsienio reikalų ministro 
Andrėj Kozyrev, Jelcinas išreiš
kė savo „nepasitenkinimą” mi
nisterijos darbu, sakydamas, jog 
jei jis nepasitaisys, jam teksią 
padaryti „atitinkamas išvadas”.

Sekančią dieną specialioje se
sijoje Rusijos parlamento žemes
nieji rūmai — Valstybės Durna 
kritikavo Jelciną, Kozyrevą ir 
NATO. Karštų debatų metu 
tarp kitų pasiūlymų iškilo ir 
kraštutiniai pasiūlymai siųsti 
Rusijos kariuomenę į Bosniją ir 
atšaukti visus Rusijos ambasa
dorius iš NATO sąjungai pri
klausančių valstybių. Pagaliau

Tarėsi dvi didžiosios 
dešiniosios partijos

Vilnius, rugsėjo 7 d. (AGEP)
— Rugsėjo 4 d. dviejų didžiųjų 
Lietuvos opozicinių partijų — 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) ir Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos
— vadovai tarėsi dėl bendradar
biavimo nuostatų Seimo rinki
mams artėjant. Partijos susita
rė kartu siekti Lietuvos būklės 
pagerėjimo ir nuoseklios šalies 
integracijos į Europos Sąjungą.

Priimtame komunikate rašo
ma, kad apsvarsčiusios Lietuvos 
demokratinės raidos perspek
tyvas po šaliai žalingo LDDP 
valdymo, opozicinės partijos 
numatė galimybę, esant palan
kiems 1996 m. Seimo rinkimų 
rezultatams, bandyti sudaryti

*

Panevėžio rajone rasta 
radioaktyvi medžiaga

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (LR) 
— Panevėžio rajone, Gustonyse, 
netoli dviejų metalo supirktu- 
vių, aptiktas radioaktyvaus 
spinduliavimo židinys. Aplinko
je normalus radioaktyvaus spin
duliavimo fonas — 10 mikro- 
rentgenų per valandą, o duobės 
paviršiuje — 350 mikrorentge- 
nų, rašo Bronius Matelis „Lie
tuvos ryte”.

Rugpjūčio 28 d. aplinkos ap
saugos, civilinės saugos darbuo
tojai ir ugniagesiai kasinėjo 
įtartiną vietą. Kartu su šiukš
lėmis pareigūnai rado užkasto 
radioaktyvaus metalo. Kasinė
jant spinduliavimas siekė iki 
1,000 ir daugiau mikrorentgenų 
per valandą. Kasinėjimo darbai 
buvo baigti vėlai vakare.

„Iš pirminės apžiūros dar 
sunku nustatyti, kokios rūšies 
metalas buvo užkastas, tačiau 
aišku, kad, palyginti su kitais,

rezoliucijoje buvo šaukiamasi iš 
pareigų atleisti užsienio reikalų 
ministrą Andrėj Kozyrevą, at
šaukti Rusijos pritarimą dabar 
veikiančiai Jungtinių Tautų 
ginklų ir prekybos blokadą prieš 
Jugoslaviją, uždėti tokią blo
kadą Kroatijai ir suspenduoti 
Rusijos dalyvavimą NATO 
Partnerystėje Vardan Taikos.

Rezoliucija buvo priimta 258-2 
balsų santykiu, trims Durnos 
nariams susilaikant. Daugelis 
demokratiškesnių pažiūrų de
putatų boikotavo šią specialią 
Durnos sesiją.

Durnos diskusijų metu iškilo 
muštynės, svarstant Bosnijos 
klausimą, kai dešiniųjų Rusijos 
Nacionalinės Respublikonų 
Partijos frakcijai priklausantis 
deputatas Nikolaj Lysenko nu
plėšė senovišką, 19 amžiaus 
kryžių nuo Rusijos Pasirinkimo 
frakcijos nario, buvusio disiden
to ir kunigo Gleb Jakunino 
kaklo.

Liberalų Demokratų Partijos 
vadas Vladimir Žirinovskis tuoj 
įsijungė į muštynes, puldamas 
deputatę Jevgeniją Tiškovskąją, 
kuri ėmėsi ginti Jakuniną. Ly
senko atsisakė sugrąžinti kry
žių Jakuninui, kuriam Pravos
lavų Bažnyčia atėmė teisę būti 
kunigu, kai jis 1993 m. nepaisy
damas Bažnyčios vadovybės 
draudimo, kandidatavo į Rusi
jos parlamentą ir buvo išrink
tas. Gleb Jakunin sakė kelsiąs 
ieškinį Lysenkai dėl vagystės.

platesnę demokratinių partijų 
koaliciją. Tačiau komunikate 
atmetama koalicijos su LDDP 
arba jos satelitais galimybė.

Komunikate taip pat pažymi
ma, kad krikščionys demokratai 
ir konservatoriai tarsis su ki
tomis partijomis, pasirašiusio
mis 1995 m. kovo 21d. pareiš
kimą dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje, ir sieks 
realizuoti šio pareiškimo 
politinį sprendimą dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams.

Užtrukęs beveik penkias va
landas, pokalbis nebuvo labai 
konkretus, tačiau susitarta to
kias konsultacijas rengti regu
liariai.

jis yra sunkus”, sakė Civilinės 
saugos departamento Panevėžio 
apskrities viršininkas R. Kise- 
liūnas. *

Spinduliuojantį metalą ištirs 
specialistai iš Vilniaus. Pa
reigūnai neatmeta galimybės, 
kad šis metalas anksčiau ga
lėjo būti naudojamas karo pra
monėje.

„Lietuvos rytui” pavyko 
sužinoti, kad neseniai viena fir
ma bandė išvežti šį metalą į 
Vokietiją, bet jos pareigūnai 
krovinį grąžino atgal į Lietuvą. 
Čia radioaktyvaus metalo pėd 
sakai dingo, ir tik po kurio laiko 
buvo nustatyta, jog jis gali būti 
užkastas Gustonyse.

Metalas užkastas šalia dviejų 
metalą supirkinėjančių firmų 
sandėlių. Anot R. Kiseliūno, nė 
vienos firmos darbuotojai ne
prisipažįsta užkasę sveikatai 
pavojingąjį metalą.

Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 1994 m. rugpjūčio 31d. pirmųjų metinių paminėjime 
Nepriklausomybės aikštėje dalyvavo (iš k.) pik. Stasys Knezys, kuris buvo Lietuvos vyriausybės 
įgaliotinis Rusijos kariuomenės išvedimui iš Lietuvos, buvęs krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius ir buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, kurių 
tarnybos metu buvo sudaryta kariuomenės išvedimo sutartis.

Lenkijos vyskupai ragina 
nebalsuoti

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LA) 
— Lenkijos prezidento rinkimų 
data gali būti paskelbta bet 
kurią minutę, o kunigai jau 
pradėjo rinkimų kampaniją, ra
šo „Lietuvos aidas”. Jie nori pa
kišti koją populiariausiam kan
didatui į prezidentus — buvu
siam komunistui Aleksandrui 
Kwasniewskiui. Visose apklau
sose jis pirmauja, lenkia Lechą 
Walęsą beveik 14%. Už Kwas- 
niewskį sako balsuosią 23% 
lenkų.

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį 
Marijos šventovėje Čenstacho- 
voje susirinkę Lenkijos vysku
pai neminėjo pavardžių, bet jų 
patarimas aiškus: lenkai neturi 
rinkti į aukščiausią postą 
asmenų, užėmusių aukščiausius 
postus totalitarinio režimo lai
kais. Taip pat rinkėjai neturėtų 
balsuoti už tuos kandidatus, ku
rie privedė tautą prie skurdo, o 
valstybę praskolino, sakė vys
kupai.

Iš visų kandidatų tik Kwas- 
niewskio atžvilgiu tinka šis 
perspėjimas. Jam 41 metai, 
prieš komunizmo žlugimą Len
kijoje (1989 m.) buvo jaunimo ir

Liuksemburgo
vicepremjeras

Lietuvoje
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) — 

„Lietuva niekada nesutiks būti 
buferine valstybe tarp didžiųjų 
šalių blokų”, pabrėžė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas rugsėjo 4 d. pokalbyje su 
Liuksemburgo Didžiosios Kuni
gaikštystės vicepremjeru, šalies 
užsienio reikalų ministru Jac- 
ques Poos. „Mūsų tikslas yra 
kuo greitesnė integracija į 
Europos struktūras, nes tik tai 
garantuoja Lietuvai jos visapu
sišką saugumą”, pažymėjo pre
zidentas.

Jacųues Poos pirmą kartą lan
kosi Lietuvoje su oficialiu vizitu. 
Jo nuomone, „Lietuva nusipel
nė vietos prie derybų dėl inte
gracijos į Europą stalo”, tačiau 
jai reikės išspręsti nemažai po 
litinių ir ypač ekonominių prob
lemų, susijusių su įsijungimu į 
Europos bendriją, sakė jis.

Kviesdamas Lietuvos delega
ciją apsilankyti Liuksemburge 
susipažinti su jų bankų veikla, 
Poos sakė, kad jų patyrimas bū
tų naudingas tiek Lietuvos eko
nomikai, tiek jos finansų siste
mos tobulinimui.

sporto reikalų ministras, dabar 
yra valdančiosios (pavadinimą 
pakeitusis komunistų) partijos 
vadovas. Kol kas jis nepaskelbė 
savo rinkimų programos, bet 
žinoma, kad nori panaikinti ar
ba sušvelninti abortą drau
džiančius įstatymus ir pertvar
kyti Bažnyčios ir valstybės 
santykius, kad neatrodytų, jog 
Lenkija — katalikų fundamen
talizmo tvirtovė.

Kwasniewskis supranta, kad 
gali tapti prezidentu, jeigu 
išvengs konfrontacijos su Baž
nyčios hierarchais. Vyskupai 
paragino katalikus balsuoti už 
tą kandidatą, kuris pripažins 
Biblijos vertybes ir atsižvelgs į 
netikinčiųjų nuomonę. Kwas- 
nievvskis nekomentavo vyskupų 
laiško ir pareiškė, kad jo parti
ja nieko nekaltina dėl Lenkijos 
ekonominių sunkumų.

Į Lenkijos prezidentus preten
duoja ir centrinio banko pirmi
ninkė Hanna Gronkievvicz- 
Waltz, susijusi su Bažnyčios 
atsinaujinimo sąjūdžiu. Praėjusį 
šeštadienį ji laimėjo rimtą per
galę — užsitikrino Nacionalinės 
Krikščionių Partijos paramą.

Tolminkiemy — Donelaičio 
muziejus

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (Elta) 
— Į Tolminkiemio kleboniją, ku
rioje dirbdamas kunigu šiame 
Mažosios Lietuvos bažnytkai
myje gyveno lietuvių literatūros 
klasikas Kristijonas Donelaitis, 
vėl sugrįžta gyvybė. Čia bus 
įrengta Donelaičio laikus me
nanti paroda.

Gražiai restauruotas kleboni
jos pastatas jau kelerius metus 
stovi tuščias. Nors ir anksčiau 
buvo numatyta įrengti jame 
ekspoziciją, niekas šio darbo 
nesiėmė. Pagaliau iniciatyvą 
parodė Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius Romualdas 
Budrys. Su K. Donelaičio drau
gijos pirmininku Tolminkiemio 
komplekso restauracijos pro
jekto autoriumi Napaliu Kit
kausku aptarus ekspozicijos 
principus, buvo imtasi darbo.

„Kadangi autentiškų Kristi
jono Donelaičio daiktų visiškai 
nėra išlikę, nutarta įvairiais 
eksponatais atkurti jo epochą”, 
pasakė Dailės muziejaus direk
torius Romualdas Budrys. „Eks
pozicijai paskirti šeši kamba
riai. Juose bus sustatyti to me

Walęsa taip pat ėmėsi priemo
nių, kad sustiprintų savo pašli
jusią reputaciją: netikėtai atlei
do iš pareigų savo štabo vadovą 
Mieczyslaw Wachowskį ir spau
dos atstovą Leszek Spalinskį. 
Šie pareigūnai atleisti dėl to, 
kad Vidaus reikalų ministerijos 
darbuotojams buvo pasiūlyta 
pasirašyti Walęsą palaikantį 
pareiškimą. Buvo grasinama, 
kad tie, kurie to nepasirašys, 
praras liepos mėnesio atlygi
nimą. Skandalą sukėlė centris
tų laikraštis „Gazieta Wyborc- 
za”. Vidaus reikalų specialiųjų 
pajėgų vadas viceadmirolas 
Mark Toczek buvo atleistas.

Per pastaruosius penkerius 
metus daugelis Walęsos padėjė
jų tai kilo į žvaigždes, tai krito 
kaip meteoritai. Dabar 
prezidentas turi pasirinkti nau
jus padėjėjus. Nuo to labai pri
klauso, ar jis bus perrinktas 
prezidentu.

Pirmojo rinkimų rato data tu
rėtų būti paskelbta rugsėjo pra
džioje. Manoma, kad preziden
to rinkimai vyks lapkričio 5 ar
ba 12 d.

Lenkijos rinkėjai galėtų atsi
žvelgti į lietuvių patyrimą, ku
rie pastatė tvirtą buvusiųjų val
džios piramidę, o dabar verkšle
na, rašo „Lietuvos aidas”.

to klebonijoms būdingi baldai — 
rašomasis stalas su žvakide, 
komoda, valgomojo kambario 
komplektas ir kiti dalykai. 
Baldai — senoviški, gaminti 
Tilžėje arba Karaliaučiuje. 
Būtume laimingi, jei pavyktų 
gauti ir daugiau tos epochos 
daiktų, pavyzdžiui, laikrodį, 
veidrodėlį ar net barometrą, ku
riuos, kaip žinoma, ir pats K. 
Denelaitis mokėjo daryti. Jis 
darė ir fortepijonus, tačiau gauti 
ekspozicijai XVIII amžiaus inst
rumentą — labai maža vilties”, 
kalbėjo Budrys.

Tolminkiemio klebonijoje, 
anot Romualdo Budrio, ant sie
nų bus iškabinta K. Donelaičio 
laikų grafika, graviūros iš 
senųjų Šventojo Rašto knygų, 
XVIII amžiuje Londone išleistas 
Mažosios Lietuvos žemėlapis su 
lietuviškais vietovių pavadini
mais. Eksponuoti parengtos ir 
K. Donelaičio rankraščių faksi
milės. Sunkiau sekasi įgyven
dinti sumanymą įkurti bibliote
kėlę — surinkti ir sudėti į len
tynas senas knygas, kurias ga
lėjo skaityti K. Donelaitis.

Tikimasi jau rugsėjo antroje

Geneva, rugsėjo 11d. (OMRI) 
— Kroatijos, Bosnijos-Herzego- 
vinos ir Jugoslavijos užsienio 
ministrai rugsėjo 8 d. pasirašė 
susitarimą dėl Bosnijos, kurį 
„Naša borba” laikraštis rugsėjo 
11d. laidoje pavadino „bosniš- 
ka alchemija”. Pasirašytos su
tarties tekstas sukurtas po 
kelias savaites trukusio JAV 
valstybės sekretoriaus įgalio
tinio Richard Holbrooke važinė
jimo po visas tris to regiono 
sostines, ieškant visoms trims 
pusėms priimtinos formuluotės.

Jis susitarimą pavadino 
„svarbiu kelio žymekliu, sie
kiant taikos”. Tačiau rugsėjo 9 
d. „International Herald Tribū
ne” laikrašty pacituojami jo žo
džiai, kad „tebėrė svarbių skir
tumų tarp abiejų pusių”. Jų 
tarpe yra ir visų trijų šalių 
viena kitos pripažinimo klausi
mas, ypač Jugoslavijos nenoras 
pripažinti Bosnijos.

Susitarimo formuluotė yra 
taip plati ir neapibrėžta, kad 
palieka vietos ir prieštaringoms 
interpretacijoms. Bosnijos val
džia, pavyzdžiui, gali pabrėžti 
tai, kad Bosnija liks vieninga 
valstybė. Tuo tarpu serbai pa
brėžė tai, kad sutarime kalbama 
apie „paralelinius ypatingus 
santykius” su kaimyninėmis 
šalimis. Ši formuluotė atveria 
Bosnijos serbams galimybę tu

Lietuvoje daugėja 
beglobių vaikų

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LA)
— Vis daugiau nepilnamečių 
vaikų Lietuvoje lieka be globos, 
rašo Ona Balčiūnienė „Lietuvos 
aide”. Per visus praėjusius 
metus Vilniuje tėvystės teisės 
atimtos 32 vaikų gimdytojams, 
o per šių metų pirmąjį pusmetį
— jau dvigubai daugiau. Deja, 
iki šiol nėra įstatymo, kuris 
sudrausmintų tokius tėvus. 
Valstybės rūpestis neatitinka 
didėjančiam beglobių vaiku 
srautui. Savivaldybė, neturė
dama savarankiško biudžeto 
deja, negali įsteigti globos na
mų ar padėti visuomeninėms 
organizacijoms pasirūpinti vai
kais, kol, pavyzdžiui, teisme 
sprendžiama tėvystės byla. 
Todėl tokių vaikų nuolat yra 
Santariškių ligoninėje.

Vien Vilniuje 300 nepilna
mečių nelanko mokyklos. Pasak 
Vilniaus savivaldybės Sociali
nių reikalų komiteto pirminin
kės Gražinos Paliokienės, kalbė
jusios spaudos konferencijoje 
rugpjūčio 30 d., Vilniuje šią 
vasarą skurdo apie 700 
nepilnamečių socialiai remtinų 
vaikų. Vieni elgetavo, kiti 
miesto sąvartyne ieškojo maisto 
ir prieglobsčio, kas kaip išmanė 
leido karštos vasaros mėnesius. 
Tik penki iš to didžiulio būrio 
socialiai remtinų sostinės vaikų 
gavo kelialapius į valstybinio 
socialinio draudimo „Sodros” 
apmokamas vadinamąsias sa
natorinio gydymo vasaros sto
vyklas.

Pasak Paliokienės, jau kelin
ti metai žaidžiamas tas pats 
žaidimas — dalis vasaros poilsio 
stovykų pavadinamos sanatori
nėmis, todėl norintiems ten

pusėje nuvežti ekspoziciją į 
Tolminkiemį ir K. Donelaičio 
namų — klebonijos duris atver
ti lankytojams. Tai bus dar vie
nas lietuvių kultūros židinys ša
lia K. Donelaičio muziejaus, 
įrengto restauruotoje Tolmin
kiemio bažnyčioje.

rėti tokius ryšius su Serbijos 
sostine Belgradu, kaip Bosnijos 
musulmonai turės su Kroatijos 
sostine Zagrebu.

Sutartyje visiškai nekalbama 
apie teritorijos pasidalinimą, 
išskyrus tiek, kad derybų 
pradžios taškus paskiriama 
Jungtinių Tautų Kontaktinės 
grupės nustatytas 51%- 49% 
teritorijos tarp Bosnijos 
vyriausybės ir Bosnijos serbų. 
Joje taip prileidžiama galimybė, 
kad „etninio švarinimo” pasek
mės bus įteisintos, nes ten rašo
ma, kad iš namų išvarytiesiems 
turi būti leidžiama sugrįžti į 
namus arba turi būti išmokama 
kompensacija už nuostolius.

Kroatijos užsienio ministras 
Mate Granič rugsėjo 9 d. 
Genevoje sakė, kad atsisakymu 
pripažinti Kroatiją Serbija ban
do laimėti laiko, kad galėtų iš
laikyti ekonomiškai naudingą 
Rytų Slavoniją. Kroatijos diplo
matinis įgaliotinis Miomir Zu- 
zul spaudos agentūroms pareiš
kė, kad Kroatija nori taikaus 
sprendimo, bet kad ji lauksian
ti dar tik vieną ar du mėnesius.

Sekančią dieną Reuterio žinių 
agentūra pranešė, kad nematyti 
jokių ženklų, kad Kroatija ar 
Serbija pradeda vykdyti su
sitarimą, pradėdami savo gink
lų atitraukimą iš konfrontacijos 
zonos.

patekti vaikams ieškoma „li
gų”, o labiausiai nuskriausti vai
kai lieka be dėmesio. Tokioms 
sanatorinėms stovykloms išlai
kyti šiemet „Sodra” skyrė 2 
milijonus litų, tačiau, kaip sa
kė Paliokienė, atrodo, ne visos 
buvo pilnos vaikų. Tad vaikų 
poilsiui skirti pinigai nukeliavo 
neaišku kur, tuo tarpu anapus 
slenksčio liko daugybė nepilna
mečių.

Iš valstybės biudžeto šalies 
vaikų poilsiui organizuoti buvo 
skirta 700,000 litų, iš jų 
socialiai remtinoms šeimoms — 
250,000 litų. Vilniaus miesto 
savivaldybė iš tam skirtų lėšų 
tegalėjo nupirkti kelialapius į 
poilsio stovyklą tik 68 socialiai 
remtiniems vaikams.

Anot Gražinos Paliokienės, jei 
vyriausybės skiriamos lėšos so
cialinei šalpai būtų pervedamos 
savivaldybėms, tąsyk jos per 
mokyklas šelptų kiekvieną pa
ramos reikalingą šeimą. Jei 
mokykla šiandien turėtų iš ko 
maitinti skurstančių šeimų vai
kus, mažiau beraščių ir bedalių 
žmonių būtų rytoj.

Būtina pasirūpinti ir nepil
namečių įdarbinimu. Kaip pasa
kojo G. Paliokienė, Vilniuje 
„gatvės vaikų” „Atžalyno” sto
vyklautojai norėjo dirbti ir už
sidirbti, tačiau įstatymai drau
džia nepilnamečiams viešuosius 
darbus. Ką gi, baigę šią 
stovyklą, kaip ir iki jos, daugelis 
vaikų (įstatymui nedraudžiant?) 
sugrįžo dirbti į miesto sąvarty
ną...

KALENDORIUS

Rugsėjo 12 d.: Gvidas, Sir
vydas, Ovidijus, Diemedis, 
Mantminė. 1934 m. Genevoje 
pasirašyta Baltijos valstybių 
Santarvė.

Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas 
Auksaburnis, Bažnyčios moky
tojas (344-407); Eulogijus, Bir- 
mantas, Tolminė. 1994 m. mirė 
filosofas Juozas Grinius.

i *
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RĖMUO
(RĖMENS GRAUŽIMAS 

- HEARTBURN)
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

stemplės raumenų tamprumą ir 
pagerina stemplės sfinkterio 
veikimą. Moterims estrogeno 
hormonai didina rėmens grau
žimą, nes jie silpnina stemplės 
raumenų tamprumą. Nėščios 
moterys ypač dažnai skundžiasi 
rėmens graužimu, nes nėštumo 
metu ne tik padidėja estrogeno 
kiekis organizme, bet taip pat 
padidėja ir pilvo ertmėje spau
dimas. Vaistai, kaip Tagamet, 
ir Zantac mažina skrandžio 
rūgščių gamybą, o Maalox, My- 
lanta, Gaviscon, Digel, Gėlu- 
sil ir Rolaids neutralizuoja 
skrandžio rūgštį. Rūgštį neutra
lizuojantys vaistai turi magnezi- 
jos priemaišą. Magnezijos mine
ralas yra reikalingas organiz
mui. Jo maži kiekiai yra randa
mi maiste ir vandenyje. Bet per 
dideli magnezijos kiekiai yra nuo
dingi žmogaus organizmui, to
dėl žmonės, kurie naudoja 
skrandžio rūgštį neutralizuojan
čius vaistus dideliais kiekiais ir 
ypač tie, kurie yra jautrūs mag- 
nezijai, gali ja apsinuodyti.

Magnezijai jautrūs asmenys 
yra senukai, diabetikai ir tie, 
kurie ima antidepresant vais
tus bei narkotikus. Senesni as
menys jautrūs todėl, kad jų 
inkstai, kurie išskiria magne- 
ziją iš organizmo, senstant da
rosi mažiau pajėgūs. Palyginti 
gan daug magnezijos randama 
vidurius liuosuojančiuose vais
tuose, pvz. citrate of magnezia 
ir milk of magnezia bei Epson 
salt. Kai kurios Maalox ir 
Mylanta rūšys bei Tums table
tės neturi magnezijos priemai
šos ir yra nepavojingos vartoti 
didesniais kiekiais. Perkant 
tokias vaistus, visada reikia 
patikrinti vaistų sudėtį, kuri 
būna surašyta ant įpakavimo 
dėžutės.

Rugpjūčio mėnesį „Ameri
can Medical Association’s Ar- 
chives of Medicine” buvo rašy
ta, kad dėl magnezijos apsinuo
dijimo nuo 1968 metų 14 žmo
nių mirė ir 31 buvo paguldytas 
į ligoninę, o 4 tapo invalidais. 
Jeigu vaistai nesumažina rė
mens graužimo, tai reikia pagal
voti apie chirurginį gydymą, bet 
chirurgija daroma retai. Mažiau 
negu 10% žmonių, turinčių sun
kius nusiskundimus, būna ope
ruoti. Tie, kurie staigiai prade
da kraujuoti arba kurių stemp
lė dėl chroniško erzinimo su
siaurėja ir susidaro susitrauki
mas, be operacijos neapseina.

Po gausaus arba aštraus val
gio kai kurie žmonės skundžiasi 
rėmeniu. Tokius skundus turi 
tie, kurie turi diafragmos trūkį 
arba stemplės žemutinės dalies 
raumens, vadinamu „esopha- 
geal sphincter”, nepakankamu
mą (mechanizmo sutrikimą). 
Stemplės raumenys valgio metu 
stumia maistą žemyn į skrandį. 
Nustūmusi maistą į skrandį, 
stemplė užsidaro. Stemplės 
sfinketerio mechanizmui sutri
kus, stemplė gerai užsidaryti 
nepajėgia, todėl skrandžio sul
tys, kurios turi virškinamas 
stiprias rūkštis, patenka į 
stemplę. Stemplės gleivinė yra 
labai jautri skrandžio rūgštims, 
todėl, rūgščiai patekus į stemp
lę, žmogus pradeda jausti degi
nimą ir graužimą po širdimi. 
Rėmens sukeltas deginimas ir 
graužimas gali radijuoti į smak
rą arba rankas ir gali būti pa
našus į širdies priepuolį arba 
anginą, bet skirtumas būna tas, 
kad širdies skausmas atsiranda 
po fizinio darbo arba sporto, tuo 
tarpu rėmens graužimas būna 
jaučiamas po aštraus arba gau
saus valgio ir pablogėja, atsigu
lus aukštielnikam, arba dirbant 
pasilenkus, pavyzdžiui darže. 

Nustatyti, ar žmogus turi
stemplės sfinkterio nepakanka
mumą, yra galima, darant per
švietimą rentgenu. Panašius 
nusiskundimus duoda ir dia
fragmos trūkis, kuris susidaro 
prie stemplės žemutinės dalies. 
Bet darant švietimus rentgenu, 
buvo pastebėta, kad 50% žmo
nių, turinčių diafragmos trūkį, 
jokių rėmens nusiskundimų 
neturi. Tas rodo, kad deginimo 
ir graužimo nusiskundimus 
daugeliu atveju sukelia stemp
lės sfinkterio nepakankamu
mas.

Nustačius, kad graužimas ir 
deginimas po širdžia yra rėmens 
simptomai, reikia simptomus 
gydyti. Visų pirma, reikia ma
žinti valgio gausumą ir nenešio
ti ankštų gorsetų bei pilvą ver
žiančių diržų. Lovos vieno galo 
pakėlimas 6 coliais, kad galva 
būtų aukščiau negu skrandis, 
irgi prisideda prie simptomų 
mažinimo.

Nutukusiam asmeniui suma
žinus svorį, simptomai pagerėja. 
Rūkymas, alkoholis, šokoladas, 
svogūnai, česnakas ir kava ypač 
prisideda prie simptomų paašt
rėjimo.

Vaistai, kaip betamecol, kai 
kuriems asmenims sustiprina

Lietuvos Medicinos bibliotekoje kompiuterių specialistas Rimvydas 
Maskaliūnas su bibliotekos vedėja Salvinija Kociene.

Nuotr. Jurgio Lendraičio

Kardinolas Vincentas Sladkevičius susikaupęs prieš Kauno Tarpdiecezinės 
kunigų seminarijos auklėtinių šventinimą kunigais.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

KARDINOLUI
VINCENTUI

SLADKEVIČIUI - 75-ERI
Rugpjūčio 20 d. Jo Eminenci

jai Lietuvos kardinolui Vincen
tui Sladkevičiui sukako 75 
metai. Jubiliejus buvo iškilmin
gai paminėtas Kaune.

Vidudienį Kauno arkikatedro
je bazilikoje šv. Mišias Jo 
Eminencija Vincentas Sladkevi
čius aukojo kartu su iškilmėse 
dalyvavusiais Šventojo Sosto 
nuncijumi arkivyskupu Justo 
Mullor Garcia bei visais Lietu
vos vyskupais. Pamokslą Kated
roje gausiai susirinkusiems 
svečiams ir tikintiesiems pa
sakė Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis. Jis priminė 
auksinį kunigystės jubiliejų per- J 
nai atšventusio Vincento Slad- Į 
kevičiaus, atsidavusio dvasinin
ko, tauraus žmogaus kelią.

Sukaktuvininką pasveikino 
miesto valdžios, Kauno tarpdie
cezinės kunigų seminarijos, 
visuomeninių organizacijų, par
tijų atstovai, parapijiečiai.

Į Kauno arkivyskupijos kuriją 
pasveikinti Jo Eminencijos kar
dinolo Sladkevičiaus atvyko 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas bei 
vyriausybės atstovai.

Prezidentas pasakė, kad 
džiaugiasi galėdamas tokios 
gražios sukakties proga pasvei
kinti Ganytoją, darantį milži
nišką poveikį Lietuvos žmonių 
širdims ir protams. Palinkėjęs 
sveikatos bei sėkmės, A. Bra
zauskas įteikė baltų lelijų 
puokštę, paveikslą, vaizduojantį 
Aušros Vartus, tautinę juostą.

Vyriausybės vardu Jo Emi
nenciją pasveikino sveikatos ap
saugos ministras Antanas Vin- 
kus ir padovanojo kardinolui 
visų Lietuvos kunigaikščių 
atvaizdus.

Dėkodamas už apsilankymą ir 
nuoširdžius linkėjimus, Jo Emi
nencija V. Sladkevičius pasakė, 
kad „būtinas dalykas mūsų 
tautos ateičiai — tai meilė. 
Meilė Dievui, meilė Tėvynei ir 
meilė darbui, išugdyta lietuvy
je šimtmečiais”.

Vincentas Sladkevičius gimė 
1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių 
kaime. 1932 m. baigė Žaslių sto
ties pradžios mokyklą ir įstojo 
į Kaišiadorių gimnaziją. Res 
publikos švietimo ministerijai 
nesutikus tvirtinti vyskupo J. 
Kuktos paskirto kapeliono, su 
būriu mokinių perėjo į Kaišia
dorių vidurinę mokyklą, vėliau 
— į Kauno jėzuitų gimnaziją. 
1939 m. įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. įšventintas kunigu 
1944 m. kovo 25 d. Pirmoji pa
skyrimo vieta — Kietaviškės.

Vėliau buvo vikaru ar klebonu 
Aukštadvaryje, Kaišiadoryse, 
Stakliškėse, Šešuoliuose, Kuk
tiškėse, Inturkėje.

1952-1959 metais kun. V. 
Sladkevičius dėstė Kauno 
kunigų seminarijoje, buvo 
klierikų bendrabučio vedėjas, 
dvasios tėvas.

Per 1957 m. Kalėdas Birštono 
bažnyčioje vysk. Teofilius Matu
lionis kun. V. Sladkevičių slap
ta konsekravo vyskupu. Apie 
tai sužinojęs tuometinis Religijų 
tarybos įgaliotinis Justinas Ru
gienis pareiškė, jog valdžia nau
jojo vyskupo nepripažins ir 
vyskupo pareigų eiti neleis. V. 
Sladkevičiui uždrausta dėstyti 
seminarijoje. Vyskupas ištrem
tas į Nemunėlio Radviliškį, prie 
Latvijos sienos, vėliau perkeltas 
į Pabiržės bažnyčią Biržų 
rajone.

Tik 1982 m. liepos 26 d., po 
begalės derybų su sovietų vy
riausybe, vysk. Vincentas Slad
kevičius priėmė savo Kaišiado
rių vyskupiją. 1988 m. balan
džio 26 d. popiežius Jonas Pau
lius II vyskupą V. Sladkevičių 
paskyrė Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininku. Tų pačių 
metų gegužės 29 d. popiežiaus 
valia pirmąkart Lietuvos istori
joje lietuvių vyskupas tapo kar
dinolu.

Atgimimo metais kardinolas 
Sladkevičius pirmasis tvirtai 
pasipriešino prieš sovietinės 
sistemos krikščioniškų vertybių 
niekinimą ir bažnyčios diskri
minavimą. 1988 m. rugpjūčio 3 
d. į Kauno kunigų seminariją 
susirinkusiems 250 kunigų kar
dinolas viešai pareiškė: „Istorija 
rodo, kad niekam ir niekad lais
vė nebūna dovanojama, bet kad, 
palankioms aplinkybėms susi
klosčius, žmonės ir visuomenė 
turi patys imti elgtis kaip 
laisvi”.

Kardinolas sovietų vyriausy
bei paskelbė, kad nuo šiol 
vyskupai savo nuožiūra skirs 
dvasininkus ir kandidatus į 
seminariją, o kunigai viešai 
vykdys katekizaciją ir jaunimo 
religinį švietimą, kad Bažnyčia 
reikalaus sugrąžinti Vilniaus 
arkikatedrą, Šv. Kazimiero ir 
Klaipėdos bažnyčias, bei religi
nės spaudos laisvę, kad bažny
čios visoje Lietuvoje vėl skam
bins varpais ir kt. Šis pareiški
mas buvo tarsi Bažnyčios lais
vių chartija.

Deja, kai kurios kardinolo 
mintys tebėra aktualios ir šian
dien. Prieš septynerius metus 
kardinolas Vincentas Sladkevi-

KRIKŠČIONYS TURI
SIŪLYTI KITOKIA 

VIZIJĄ

Amerikos St. Louis universi
teto filosofijos profesoriaus, tėvo 
John F. Kavanaugh, SJ, teigi
mu, pasauliui, kuriame dažnai 
nesiskaitoma su žmonėmis, ir 
kultūrai, kuri neretai sprendžia 
apie žmogaus vertę pagal išo
rinius dalykus, krikščionys turi 
siūlyti kitokią gyvenimo viziją. 
Per balandžio 8 d. Creighton 
universitete skaitytą paskaitą 
tėvas Kavanaugh taip pat tvir
tino, jog krikščioniška 
gyvenimo vizija turėtų būti mai
tinama Eucharistįjos paslapties.

Ištikimybė, tarnystė ir supra
tingumas yra vertybės, vis 
rečiau sutinkamos visuomenėje. 
Nepaisant to, jos turi būti 
siūlomos postmodernistiniam 
pasauliui, sakė tėvas Kava
naugh. Postmodernistinį 
pasaulį jis apibūdino kaip 
pasaulį, „kuriame asmeniškasis 
branduolys nebepajėgia apgin
ti savo pozicijų, kur pinigai, 
galia ir malonumai yra pa
grindiniai žmogaus bei in
stitucijų elgesio motyvai”. „Tai 
pasaulis, kuriame su asmenimis 
dažnai nebesiskaitoma. Kažkas 
sugriuvo. Mes tai jaučiame iki 
kaulų smegenų. Tereikia 
pažvelgti į laikraščius ar tele
vizijos pokalbių vakarus, kad 
pajustum, kad kažkas yra iš 
esmės negerai”. Jis pridūrė, kad 
šiandien žmones linkstama ver
tinti ne pagal vidines dovanas, 
bet pagal išorinius dalykus. 
„Esi vertingas, jeigu esi pro
duktyvus. Esi vertingas, jeigu 
esi reikšmingas, visų trokš
tamas, patrauklus, sveikas. Tai 
užkrečia sąmonę”, pažymėjo 
profesorius.

Krikščionys turi siūlyti kito
kią gyvenimo viziją, pagrįstą 
žmogaus asmens vertybe kaip 
vidine vertybe. „Etika, verty
bės, moralė, pareiga ir teisės 
egzistuoja tiktai todėl, kad yra 
tokia būtybių rūšis kaip asme
nys”, sakė tėvas Kavanaugh. 
„Asmens vertybės negalime su
kurti, ji yra tai, ką mes turime 
pripažinti, kam turime nusi
lenkti”. Toliau jis pabrėžė, kad 
tikėjimas Eucharistija reikalau
ja orientuotis į socialinį tei
singumą. „Mes, katalikai, šitaip 
radikaliai tikintys realiu Jėzaus 
Kristaus buvimu po duonos ir 
vyno pavidalais, esame pašauk
ti tikėti ir Jėzaus Kristaus 
buvimu mažiausiose žmogiškose 
būtybėse”. Remiantis tokiu 
tikėjimu, „žmogaus orumas 
nėra vien filosofijos idėja ar 
kultūros paveldas, konservatyvi 
ar liberali idėja, bet sudaro 
mūsų tikėjimo širdį”, sakė jis. 
Tėvo Kavanaugh teigimu, 
krikščionys gina Kristų, „gin
dami vidinį žmogaus asmens 
vertingumą šiame nuasmenin
tame pasaulyje. Tai vienu metu 
yra ir tikėjimo, ir kultūros ak
tas”, pridūrė jis.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 4)

čius sakė: „Skatindama dvasi
nį visuomenės atsinaujinimą 
bei apsišvarinimą, Bažnyčia 
labiausiai laukia, kad prabustų 
sąžinė. Bažnyčia, tikintieji 
gerbs tuos žmones, kurie patys 
atsisakys garbės vardų, ordinų, 
privilegijų, gautų už pasitarna- 
vimą nekaltų žmonių naikinimo 
mechanizmui, o bausmę, jeigu 
kam ji teks, priims kaip 
apsivalymą.”

Kardinolas lyg Senojo Testa
mento laikų pranašas rūsčiai 
įspėjo visus — prigąsdintus ar 
apgautus — sovietinio priespau
dos aparato talkininkus: ,,ne- 
apsigaudinėkite, neteisinkite 1 
savo mažadvasiškumo, atminki
te skaudžią atsakomybę prieš 
Dievą! Jokia kaina neturi būti 
per didelė tam, kad galiausiai 
pasijustume laisvi doros sąžinės 
žmonės!”

(LA, 08.22)1

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki.4:30, šešfadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje birželio 28 d. 
vyskupas J. Preikšas, mons. J. 
Juodelis, kun. Br. Antanaitis ir 
kun. V. Masys aukojo šv. Mi
šias, skirtas studentams, šiais 
metais baigusiems Aukštesnio
sios neakivaizdinės katechetų 
mokyklos prie Kauno Katalikų 
teologijos fakulteto Panevėžio 
vyskupijos skyrių. Po šv. Mišių 
Panevėžio vyskupas iškilmingai 
įteikė baigimo diplomus 36 
absolventams.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
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penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

0132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 770 0000 arba (312) 400-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tol. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia ( 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 Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMer •«., Elmhurel, IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 8. Arčher Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 565-7755

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
OphtalmologasZAkių Chirurgas

9630 6. Rldgeland Ava.
Chlcaga Rldge, IL 90415 

709-936-9922
4149 W. 63rd 81. 

312-736-7709
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical Center 
Napervllle Campus

1020 C. Ogdan Ava., Sulta 310, 
Napervilte IL 60863
Tai. 708-827-0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60652
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ŠVIESESNIOJI MEDALIO 
PUSĖ

Kauno Technologijos univer
siteto Administravimo fakul
tetas kas metai praveda Palan- 
goje savo pirmo kurso studen
tams anglų kalbos kursus. Jų 
tiksiąs yra duoti stiprų anglų 
kalbos pagrindą ateinančioms 
studijoms, nes dauguma naudo
jamų vadovėlių bei studijinė 
medžiaga parašyta šia kalba, 
bei nemažas skaičius svečių pro
fesorių iš užsienio dėsto anglų 
kalba.

Agne Zinkevičiūtė straips
nelyje „Apie penktąją kasme
tine anglų kalbos stovyklą Pa
langoje" gyvai aprašo šios sto
vyklos dienas Kauno studentų 
laikraštyje „Savas”, 1995 m. 
birželio mėn., Nr. 2 laidoje. Štai 
iš šio straipsnelio.

„Kaip ir kiekvienais metais 
Biznio mokymo centras kartu 
su KTU Administravimo fakul
tetu gegužės gale — birželio 
pradžioje surengė anglų kalbos 
intensyvaus mokymo stovyklą 
labiausiai visų mėgstamame* 
Lietuvos kurorte — Palangoje. 
Gegužės 31-ąją saulėtasis kuror
tas sutiko 127 Administravimo 
fakulteto pirmo kurso studen
tus, 30 verslininkų ir 29 dėsty
tojus iš JAV, Didžiosios Brita
nijos, Australijos ir Lietuvos.

Svečių buvo iš anksto lau
kiama: apie jų atvykimą buvo 
pranešta per radiją, taip pat 
buvo informuoti medikai ir po
licijos darbuotojai. Ne todėl, kad 
jiems reikėtų ginti palangiškius 
nuo kauniečių, o tik tam, kad, 
reikalui esant, jie būtų pasi
rengę padėti stovyklos daly
viams.

Pirmąjį vakarą per stovyklau
tojų susirinkimą KTU Adminis
travimo fakulteto dekanė Vik
torija Baršauskienė visiems pri
statė dėstytojus ir savivaldos

*

’ *r

i’n I Jonas Kučingis (iš Los Angeles, CA) su savo giminaičiais — dr. Petru Stribiu ir jo šeima 
š m. birželio mėn. po pamaldų Įgulos bažnyčioje Kaune.

narius — studentus, atsakingus 
už bendrą tvarką stovykloje. 
Šiemet pirmą kartą buvo ryžtasi 
didelę dalį valdžios atiduoti stu
dentams į rankas, t.y. jie patys 
sprendė visas problemas, susiju
sias su studijomis, apgyvendi
nimu, maitinimu, kultūrine 
programa ir 1.1.

Reikia pasakyti, kad studen
tams sekėsi — buvo patenkinti 
ir aukštieji valdžios organai, ir 
patys studentai. Beje, tą patį 
vakarą dekanė V. Baršauskienė 
pranešė, kad nuo kitos dienos 
ryto visi stovyklos dalyviai, kur 
jie bebūtų — stovykloje, mieste 
ar paplūdimyje — visur privalo 
kalbėti tik angliškai.

Apie paskaitas

Na, jei studentai, būdami 
kambariuose, mieste ar paplū
dimyje, ir sugebėdavo „persi
mesti” keliais žodžiais gimtąja 
kalba, tai paskaitose taip daryti 
buvo griežtai draudžiama (aiš
ku, studentai nebūtų studen
tais, jei laikytųsi visų taisyklių, 
bet čia jau kitas klausimas). Pa
skaitų per dieną buvo keturios, 
po 1.5 valandos, tiesa — viena 
paskutinė vyko 2 vai. Taigi, 
apie 7 vai. per dieną studentai 

, praleisdavo paskaitose.
Paskaitos vyko paplūdimyje(!) 

arba ant pievelės, medžių 
pavėsyje ir tik retkarčiais už
daroje patalpoje (tada paprastai 
buvo žiūrimi video filmai). 
Paskaitų metu niekas nevertė 
mokytis visiems įgrisusių gra
matikos taisyklių ar skaityti 
nuobodžių knygų, paprasčiau
siai buvo žaidžiami įvairūs 
žaidimai, sprendžiami galvo
sūkiai, diskutuojama įvairiau
siomis temomis.

Taip pat buvo organizuojamos

ekskursijos į Gintaro muziejų, 
Kretingos Žiemos sodą, Klaipė
dos Jūrų muziejų bei Delfinariu
mą, kai kuriems pavyko nusi
gauti ir iki Nidos. Žodžiu, 
paskaitos, studentiškai tariant, 
buvo .jėgiškos”. Stebino dės
tytojų energingumas, sugebėji
mas bendrauti, sudominti. Dau
guma dėstytojų buvo jauni, 
23-35 metų, bet buvo ir pagyve
nusių žmonių, kurie savo ener
gingumu ir žvalumu neatsiliko 
nuo jaunųjų.

Ypač populiarios buvo John 
Beaver iš Australijos dziudo 
pamokos. Šis 64 metų vyrukas 
visus studentus išmokė po ke
letą savigynos pratimų. Ypa
tingą dėmesį Beaver skyrė mergi
nų savigynai ir, atrodo, kad jam 
pavyko įrodyti, jog visai ne
sunkiai galima užpuoliką pa
versti auka, tereikia tik 
nepasimesti. Galima dar pami
nėti, kad 1.5 valandos trunkan
čios paskaitos prabėgdavo grei
čiau, negu 45 minutės mokyk
loje.

Apie maitinimąsi

Pirmosiomis dienomis stu
dentai labai anksti rinkdavosi 
prie stovyklos valgyklos durų, 
mat greitai išalkdavo, tačiau, 
gavę dekanės pastabą, jog ateiti 
anksčiau laiko yra beveik tas 
pats, kas ateiti pavėlavus, 
daugiau taip nedarė. Gaila, bet, 
kad ir kaip studentai stengėsi 
ateiti laiku, jiems niekaip nepa
vykdavo — sunkiai sekėsi sude
rinti studentų ir virtuvės per
sonalo laikrodžius, pastarųjų 
nuolat vėlavo, o gal studentu 
skubėjo?... ■ . • ■ ■

Dėl šių nesklandumų stovyk
los valgykla kartais primindavo 
vienos įstaigos valgyklą, kur 
ant langų grotos ir gyventojų 
galvos plikos. Netekę kantry
bės, studentai imdavo „švel
niai” glostyti lėkštes stalo įran

kiais, valgyklą užliedavo „ra
mi” muzika, kuri labai teigia
mai veikė virtuvės darbuotojas.

O jei visai rimtai, tai maistas 
buvo tikrai skanus, tik jo ne
užteko normaliai pavalgyti vyri- 
jos atstovams, ypač „importi
niams” vyrukams.

Laisvalaikis

Bus kalbama apie Palangos 
naktis, nes tik tada studentai 
galėjo ramiai atsipūsti. Nesu- 
praskit neteisingai, dieną laisvo 
laiko taip pat buvo įmanoma su
rasti, bet tada stovyklos daly
viai žaisdavo biliardą, žiūrėjo 
video, o dažniausiai kaitin- 
davosi saulėje arba maudėsi 
jūroje (tiesa, ji buvo labiau 
panaši į ežerą), žaidė amerikie
čių žaidimą su skraidančia lėkš
te arba tiesiog ilsėjosi. Na, o 
naktj prasidėdavo tikros links
mybės! Po paskutinės paskai
tos apie 10 vai. vak. dauguma 
studentų patraukdavo miesto 
link. Pirmiausiai užeidavo į 
paštą pranešti naujienų namiš
kiams ir draugams, o paskui iš
eidavo ieškoti nuotykių.

Šokti studentai eidavo į nau
jai atsidariusią diskoteką „Jū
ratėje”, kuriai jie padėjo žengti 
pirmuosius žingsnius. Tiesa, šo
kiai vykdavo ir stovykloje, daž
niausiai iki pirmųjų gaidžių. 
Tik negalvokite, kad studentai 
buvo paliekami visiškai be prie
žiūros visai nakčiai, juos lydė
davo dėstytojai.

Keletą paskutinių naktų, 
pajutę, kad neilgai viešės 
pajūry, stovyklos dalyviai 
praleido prie jūros., Tai, ko gero, 
buvo romantiškiausios naktys, 
kai dėstytojai kartu su stu
dentais, skaisčiai šviečiant 
mėnuliui, dainavo nostalgiškas 
dainas, susėdę aplink „mažytį” 
lauželį kopose. «,į y,

Bedainuojant njekas nė ne
pastebėdavo, kaip imdavo aušti, 
o, tada, prisiminę, kad vidur
naktį užrakinamos vasarnamių 
durys, visi, šiek tiek „su
nerimę”, traukdavo stovyklos 
link. u

Štai taip bėgo, tiesiog šuo
liavo, dienos Palangoje. Greitai 
atėjo birželio 9-ojie— stovyklos 
uždarymo diena, pati įdomiau
sia ir įsimintiniausia. Jau porą 
dienų prieš uždarymą stovykloje 

jautėsi bendras pagyvėjimas: stu
dentai ruošėsi pasirodymams, 
kūrė sceninius drabužius iš 
paklodžių ar užuolaidų.

Uždarymo išvakarėse kiek
viena grupė gavo po krepšį su 
10 daiktų, kuriuos panaudo
dami, turėjo paruošti trumpą
2-5 min. programėlę. Čia ir 
atsiskleidė stovyklautojų su
manumas, jų sukurtos progra
mėlės įrodė, kad studentų fan
tazijai nėra ribų. Publika leipo 
juokais, po kiekvieno pasi
rodymo aidėjo audringi plojimai 
ir šūksniai. Pasibaigus trum
poms programėlėms, prasidėjo

„Talentų vakaras”. Paaiškėjo, 
kad stovykloje buvo nemažai 
talentingų dainininkų ir šokėjų. 
Viena grupė sukūrė stovyklos 
himną, kuris, tikėkimės, bus 
dainuojamas kiekvienais me
tais. Vertėtų paminėti, kad ant 
scenos buvo kalbama ir dainuo
jama tik angliškai, žodžiu, stu
dentai įrodė, kad jie ne iš kelmo 
spirti.

Vėliau tą vakarą visi stovyk
los dalyviai susirinko valgyklo
je, kur šauniosios šeimininkės 
buvo paruošusios atsisveiki
nimo vakarienę. Buvo daug ben
draujama, skambėjo dainos, 
vyko šokiai iki aušros.

Ryte stovyklautojai krovėsi 
daiktus, keitėsi adresais, 
skubėjo į pajūrį atsisveikinti su 
jūra. Prieš įlipant į autobusą, 
studentai dainavo pamėgtas 
dainas, stovyklos himną, o, 
atėjus laikui atsisveikinti, kai 
kurie braukė ašaras... Buvo 
liūdna išsiskirti su jūra, 
paplūdimiu, ir žinoma, su 
dėstytojais, bet liūdniausia buvo 
suvokti, kad reikia grįžti į 
Kauną, kur laukia egzaminai.

Administravimo fakultetas 
priims ribotą skaičių JAV ir 
Kanados lietuvių kilmės studi
juojančio jaunimo bei mokytojų 
norinčių šioje stovykloje daly
vauti 1996 m. Dėl tolimesnės in
formacijos prašau kreiptis šiuo 
adresu: Administravimo fakul
tetas Kauno Technologijos un- 
tas K. Donelaičio g. 20 3000 
Kaunas, Lietuva

Paruošė dr. S. Bačkaitis

NENDRĖS EKSPORTUI

Danijos firmą, „Coom-Reed” 
Šilutės rajone steigia nendrių 
dorojimo įmonę. Planuojama 
paruošti per metus per milijoną 
nendrių ryšulių stogams dengti. 
Pastaraisiais metais Vakarų 
Europos šalyse pasidarė ma
dinga dengti gyvenamuosius 
namus, vasarnamius natūralio
mis nendrėmis. (LR, 08.09)
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VILNIEČIAMS 

CHEMIKAMS - SIDABRAS

Liepos 12-21 d. Kinijos sos
tinėje Pekine vyko 27-oji 
tarptautinė chemikų olimpiada. 
Joje dalyvavo ' 42 valstybių 
komandos. Lietuvai atstovavo 
Vilniaus realinės gimnazijos 
abiturientai Eduardas Gai- 
damauskas ir Vilius Pigaga bei 
Klaipėdos „Ąžuolyno” viduri
nės mokyklos moksleiviai Pra
nas Japertas ir Laurynas Riau
ba.

Lietuvos komandai vadovavo 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto docentas Rimantas Vait
kus ir Vilniaus universiteto 
vyresnysis aistentas Rimantas 
Raudonis.

Olimpiados metu moksleiviai 
atliko praktikos darbus ir spren
dė teorines užduotis.

Danutė Bindokiepė

Vyrų ir moterų 
pasaulis

Ketvirtoji pasaulinė moterų 
konferencija Kinijoje pasiekė 
bent vieną tikslą — žiniasklaida 
staiga „apsižiūrėjo”, kad šioje 
planetoje gyvena ir moterys, su
darančios nemažą — bet labai 
reikšmingą — žmonijos dali. 
Spaudoje nuolat gvildenamos 
temos, susietos su moterų 
teisėmis, tų teisių pažeidimais 
ir apskritai moterų kasdienybe. 
Iš visų reportažų išplaukia labai 
ryškus bruožas: vis dėlto dar 
moterims toli ligi lygių teisių, 
vis dėlto „valdžia ir galia” yra 
vyrų rankose, o jie tą savo galią 
dažnai panaudoja, nustumdami 
moteriškąją giminę į antraeilės 
pilietės vietą.

Beijinge delegatės, susirinku
sios į šį svarbų, Jungtinių Tautų 
suruoštą, suvažiavimą, gavo 
įdomią brošiūrėlę — „Pasaulio 
moterys 1995 metais” (World’s 
Women 1995). Šio leidinio 188 
puslapiuose akivaizdžiai išryš
kėja du pasauliai: vienas vyrų, 
antrasis — moterų. Pastarasis 
pasaulis daug skurdesnis, nes jo 
gyventojams tenka kur kas 
mažiau mokslo, sveikatos 
priežiūros, darbo galimybių ir 
tuo pačiu žemiškųjų gėrybių. 
Visa tai pavaizduota lentelėmis, 
skaičiais ir statistika, surinkta 
iš kone 120 šalių (paminima ir 
Lietuva).

Sunkiausią gyvenimą turi 
Azijos ir Afrikos moterys. Nors 
Japonijos moterys po Antrojo 
pasaulinio karo yra žengusios 
platų žingsnį geresnio gyvenimo 
keliu, bet vakarų ir vidurio Azi
joje daug pažangos nematyti. 
Jų dalia nuo pirmosios, prieš 20 
metų JT rengtos, Pasaulinės 
moterų konferencijos nedaug 
pagerėjo. Tačiau yra ir prošvais
čių: Pietų Amerikoje beraščių 
moterų skaičius dramatiškai 
sumažėjo ir dabar raštingų jau 
yra 75 procentai. Apskritai 
mokslas tapo prieinamesnis mo
terims beveik visame pasauly
je. Bet ne valdžios viršūnės. Iš 
191 valstybių tik 10 turėjo ar
ba turi moterį prezidento kė
dėje, tik 15 moterų užėmė ar 
užima ministrės pirmininkės 
vietą. Žinoma, čia gali būti ir 
kitų priežasčių, nes moterys, 
besirūpindamos šeimos ir 
kasdieninės buities reikalais, 
mažiau turi laiko bei energijos 
jungtis į politiką, juo labiau, 
kad daug jų dar dirba ir už savo 
namų sienų.

Tuo būdu moterims, be abejo, 
tenka ilgiausios darbo valandos 
— beveik kaip toje lietuviškoje 
pasakoje apie artoją ir verpėją

Lietuvos moksleiviams E. 
Gaidamauskui ir V. Pigagai 
buvo skirti sidabro medaliai. E.

(„vyras dirbs ir, pabaigęs darbą, 
turės laiko pailsėti, o moters 
darbai niekad nesibaigs...”).

Pagal leidinyje pateiktą sta
tistiką, kurioje palyginamos 
vyro ir moters savaitinės darbo 
valandos, lietuvės moterys dir
ba ilgiausiai — 72 vai. per 
savaitę (lietuviai vyrai — 67 
vai.); panašios darbo valandos 
yra ir bulgarių — 71 (jų vyrų — 
62); trečiąją vietą užima rusės 
su 69 darbo valandomis per sa
vaitę (rusams tenka 65 vai.). Iš 
pažymėtų 12 valstybių, tarp mo
terų ir vyrų darbo per savaitę 
yra maždaug 4 vai. skirtumas. 
Antra vertus, lietuviai vyrai 
daugiausia laiko praleidžia, 
padėdami savo žmonoms augin
ti vaikus: apie 36 procentus. Iš 
pateiktos 17 valstybių statis
tikos, tik danai tiek pat laiko 
skiria vaikams, o japonai ma
žiausiai — apie 12 procentų.

Dar įdomu pastebėti, kuriose 
valstybėse moterų teisės yra la
biausiai gerbiamos, jos daugiau
sia įsijungusios į krašto eko
nominį, profesinį, politinį 
gyvenimą. Iš 116 valstybių 
pirmąją vietą užima Švedija, po 
jos: Norvegija, Suomija, Danija, 
Kanada... Amerika yra aš
tuntoje vietoje, o paskutinėje — 
Afganistanas. Leidinyje 
„Moteris pąsaulyje 1995 me
tais” sukaupti duomenys ne 
tiek apie pačių moterų dalią ir 
vietą visuomenėje, kiek lygi
nant jų gyvenimą su to paties 
krašto vyrų buitimi.

Be abejo, tokio pobūdžio duo
menų bus ir daugiau, nes ši kon
ferencija vyksta šalyje, kurios 
visuomenė moterį traktuoja 
kaip žemesnį tvarinį ir nesidro
vėdama įvairiais būdais pažei
džia jos teises. Kadangi Kinijos 
nusižengimai moterų teisių 
atžvilgiu šios konferencijos pro
ga visu ryškumu yra rodomi pa
sauliui, Beijingas, be abejo, gai
lisi, atidaręs duris visai tai 
kritikai ir dėmesiui. Šį kartą 
konferenciją ruošti buvo atėjusi 
eilė Azijos žemynui (pirmosios 
trys po vieną surengtos Europo
je, Afrikoje ir Pietų Amerikoje), 
o Kinija buvo vienintelė Azijos 
valstybė pasiūliusi savo paslau
gas, tad jai ir teko vaidinti 
šeimininkės rolę.

Jau dabar atrodo, kad konfe
rencija Beijinge, nors pradžioje 
susilaukė daug kritikos dėl vie
tos parinkimo, ilgainiui galbūt 
atneš daugiau naudos, negu 
ruošta kuriame svetingesniame 
moterims krašte.

Gaidamauskui iki aukso meda
lio pritrūko vos poros taškų.

(LR, 07.28)

SOVIETINIS PALIKIMAS
POVILAS VAIČEKAUSKAS

1
Ieškant kelių į Lietuvos ateitį, labai svarbu žinoti 

ir suprasti, iš kokio taško mes visa tai norime atlikti, 
kaitų, žinoma, suprasdami ir pajusdami dabartinę 

f realybę, ją tampriai surišdami su netolima praeitimi, 
su visa mūsų tautos istorija, ypač kančios istorija ir kova 
dėl lietuvybės krikščionybės šviesoje. Mūsų vizija į ateitį 
ir kelias į ten gali būti suprantamas gėrio ir blogio kovos 
fone. „Viską atnaujinti Kristuje!” Gerai. Betgi, kas la
biausiai trukdo tai įvykdyti? Arba kas gi didžiausi Kris
taus priešai? „Tai kas gi tu? — Dalelė tos jėgos, kuri 
visiems be atvangos, darydama tik gera, blogo Goethe 
linki (Goethe, „Faustas”). Štai šičia ir prisimename 
Michail Bulgakovo satyrinę knygą, kuri autoriaus buvo 
parašyta komunizmo įsigalėjimo metais Maskvoje, apie 
1930 metus, ir visą laiką išgulėjo rašytojo archyve, iš- 
vysdama pasaulį tik 1967 m. žurnale „Maskva”. Tai 
„Meistras ir Margarita”. Autorius satyriškai vaizduoja 
padėtį komunistinėje Maskvoje, kai čia pasirodo šėtonas, 
apsimetęs užsieniečiu, ir pradeda įrodinėti bedieviams 

ateistams, kad vis dėlto Dievas yra! Kažin, ar tik nėra 
analogijos ir dabartinei padėčiai mūsų tėvynėje? Toji 
knyga sugrąžina mus į Kristaus kančios istoriją, pasku
tinę Vakarienę, Judo pabučiavimą, Pontijaus Piloto elg
seną teismo kėdėje, Golgotos kruvinąjį kelią ir pagaliau 
mirtį ant kryžiaus tarp dviejų piktadarių. Šie įvykiai

savotiškai panašiai kartojasi visame pasaulyje jau 
beveik du tūkstančius metų, bet dar niekada nebuvo taip 
panašūs mūsų lietuvių tautai, kaip per tuos praėjusius 
50 metų ir dabar.

Visa tai pradėdami, pažvelkime į „Homo sovieticus”, 
komunistinio valdymo Lietuvoje palikimą „pilotų” elg
seną, Judo pabučiavimus ir teisiojo kančią, štai keletas 
būdingesnių bruožų, kiekvienam užsieniečiui lengvai 
pastebimų. Pirmiausia: daugumas tokių žmonių vieną 
sako, kitą daro, o dar kitaip galvoja. Apie „Homo sovie
ticus” žmogaus tipą galima kalbėti ne tik abstrakčiai, 
bet ir konkrečiai, nes jeigu mes dažnai šnekame ir 
puikiai suprantame JAV amerikiečio žmogaus tipą, 
išauklėtą iš pat mažens dideliam savarankiškumui, su 
didele iniciatyva ir nepaprastu veržlumu, kartu, žinoma, 
su individualumu ir praktiškumu, (Montessori mo
kykla), arba .japonišką tipą” pasižymintį nepaprastu 
darbštumu, savo tradicijų laikymusi, o socialiniame 
gyvenime aiškiai suvokiantį paternalistinį charakterį, 
savo tautą ir bendruomenę; arba „skandinavinį žmogaus 
tipą”, aiškiai susirišusį su savo gamta, truputį šaltą, bet 
socialiai darnų ir tvarkingą, mokantį realizuoti savo 
kūrybines galias, — tai galime drąsiai pakalbėti ir apie 
žmogaus tipą, kurį intensyviai kūrė Komunistų parti
ja Lietuvoje, pagal nurodymus iš Maskvos. Per tuos 50 
metų komunistinio auklėjimo su geležine totalitarinio 
sekimo mašina, KGB prievartos aparatu — visur tvyrojo 
baimės jausmas, (dar ir dabar tebetvyro), negarantuota 
rytdiena. Todėl visur įsivyravo prisitaikymas, 
veidmainystė, ypač įsiteikimas ir nuolankumas savo 
viršininkams, tiesiogis melas ir išdavystė. Galima visa

tai patvirtinti daugelio buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių liudijimais, kad nuo patekusio į valdžios 
nemalonę nusisukdavo geriausi draugai. Susitikę 
gatvėje, pažįstami žmonės nebesisveikindavo. Žmonos 
palikdavo vyrus, vyrai žmonas. Iš viso, tiesiog pavminga 
buvo turėti savo individualią nuomonę. Kolektyve 
žmonės buvo kaip gyvatvorė, apkarpyta iš viršaus ir iš 
šonų. Jeigu išsišoksi, per daug iškiši galvą — ji nulėks. 
Žmogaus asmenybė pavirto visiškai priklausoma nuo 
beveidžio partinio kolektyvo, kuriam toną duodavo 
partinės organizacijos sekretorius, o jam dar kiti iš CK. 
Vienu žodžiu, visas pasaulis buvo apverstas aukštyn ko
jomis, ir žmogus buvo apverstas aukštyn kojomis, dažnai 
jis ir nevaikščiodavo — tik vegetuodavo, savotiškai gyvas 
lavonas, — socioskruzdėlė, pigioji darbo jėga. Egzistavo 
tik gamybiniai santykiai, gamybiniai įrankiai ir gamy
binės jėgos. Nebuvo žmonių. Aukščiausias materijos išsi
vystymo laipsnis sovietiniame žmoguje — pilkoji sme
genų žievė. Šitoks tarybinio žmogaus tipas buvo 
kuriamas gana kruopščiai tarybinės mokyklos, tačiau 
jo, kaip socialinės būtybės, atsipalaidavus komunistinei 
imperijai, sužlugo, suskeldėjo, lyg „Berlyno siena”. Deja, 
pėdsakai žmonėse liko. Čia slypi didžiulė žmonijos tra
gedija, tos žmonijos dalies, kurią slėgė „pikto imperi
ja”. Galima iš tikrųjų gana nesunkiai pastatyti sugriau
tus namus, sutaisyti išardytus kelius ir sugriuvusius 
tiltus, arba net atstatyti ištisus sugriautus miestus, 
tačiau atstatyti sugriautą žmogaus sielą — niekada. Tą 
gali padaryti tik Dievas.

Labai charakteringas „Homo sovieticus” bruožas yra 
susvetimėjimas. Gamyboje jis reiškė, kad žmogus buvo

atplėštas nuo nuosavybės teisių į gamybos įrankius ir 
priemones, nuo suinteresuotumo dirbti, sprendžiant 
gamybinius klausimus. Žmogus dirbo tik kaip darbo 
arklys, pigi darbo jėga. Susvetimėjimas politikoje reiškė, 
kad jis iš vis neturėjo politikos, nes jis tik mechaniškai 
balsuodavo, kilnodavo rankas, kaip liepdavo partija. Jis 
pats neturėjo jokio pasirinkimo teisės. Susvetimėjimas 
kultūroje pasireiškė tuo, kad jis buvo atplėštas nuo 
įgimto etninio lauko, papročių, tradicijų, šeimos doro
vingumo ir humanitarinio auklėjimo, ypač iš motinos 
pusės. (Auklėjo vaikų lopšeliai-darželiai, mokyklos), mo
tinos neturėjo kada auklėti — jos buvo irgi tik pigi dar
bo jėga. Iš čia aišku, kad vyravo baisus susvetimėjimas 
šeimose, nes vaikai buvo nustatomi prieš tėvus, mokyklose 
buvo liepiama jų neklausyti, ypač religijos klausimais. 
Vaikai buvo verčiami šnipinėti tėvus, žmonos vyrus, 
vyrai žmoną, žodžiu, vyravo totalitarinė sekimo mašina. 
Sugriovus šeimą, viešpatavo visiška dorovinė anarchi
ja, cinizmas ir žiaurumas. Toks susvetimėjimas plėtėsi 
po visą socialinę visuomenę kaip vėžinė ląstelė. Vešliai 
klestėjo vergiškas prisitaikymas ir nuolankumas, ypač 
įsiteikimas stipresniajam, turinčiam politinę galią, 
sprendžiančią būties problemas: buto, atostogų, tar 
nybos, paaukštinimo ir t.t. Susvetimėjimo efektą sukėlė 
ir baudžiamojo-auklėjamo-priverstinio darbo lagerių sis
tema, galutinai atskyrusi valdžią nuo liaudies masių. 
Valdžia apgaudinėjo liaudį, o liaudis valdžią. Įvyko visai 
priešingas efektas šūkiui: „Tegyvuoja partijos ir liaudies 
neišardoma vienybė!”. Tokios vienybės niekada nebuvo.

(Bus daugiau)
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VISŲ MĖGSTAMAS IR LAUKIAMAS
Žurnalas „Pensininkas” pasi

rodė 1984 m. sausyje Čikagoje 
kaip JAV LB Soc. Reik. t-bos 
žiniaraštis, buvo 4 psl. Nuo 1985 
jį redaguoja Karolis Milkovaitis. 
„Pensininkas” jau 14 psl. ir turi 
400 prenumeratorių. 1986 m. 
prenumeratorių skaičius jau 
siekia 600, o 1987 m. — 1,000. 
1987 m. pradėtas siuntinėti į 
Kanadą. Europą, Australiją ir 
Pietų Ameriką.

Nuo 1987 m. birželio „Pen
sininkas” — jau žurnalas. 
Rugpjūčio mėn. jis jau 24 psl. 
Lapkričio mėn. red. K. Milko
vaitis persikelia į Kaliforniją ir 
ten toliau redaguoja „Pen
sininko” žurnalą. „Pensinin
kas” spausdinamas Čikagoje. 
1987 m. į „Pensininko” leidimą 
darbu įsijungia ir Elena Sirutie
nė, kuri tvarko administracijos 
ir ekspedicijos darbus.

1988-89 m. „Pensininkas” tu
ri jau 1,050 prenumeratorių. 
1989 m. „Pensininkas” jau 32 
psl. 1990-91 m. — 36 psl. 
1992 94 m. — 40 psl. ir spausdi- 
nimas 1,350 egzempliorių.

1995 m. žurnalą spausdina 
„Draugo” spaustuvė jau 1,450 
tiražu, 8 kartus metuose.

„Pensininką” leidžia JAV LB 
Soc. Reik. t-ba.

ordinu. 1983-87 m. rūpinosi 
Vasario 16 gimnazijos rėmimu, 
buvo rėmimo centrinio komite
to pirmininkas.

K. Milkovaitis yra Romo Ka
lantos paminklo Čikagoje, vie
nintelio išeivijoje, sumanytojas 
ir statybos darbų vykdytojas. 
Lietuvių žurnalistų s-gai 
priklauso nuo 1971 m. Nuo 1991 
m. yra L.Ž. s-gos centro v-bos 
vicepirmininkas, o nuo šių metų 
eina pirmininko pareigas. Ben
dradarbiauja įvairioje lietuviš
koje spaudoje.

K. Milkovaitis yra poetas ir 
rašytojas. Jo dvi poezijos knygos 
„Ledinės kregždės” ir „Saulėte
kių upės” yra išleistos 1983- 
1984 m. Čikagoje. Romanas 
„Slibinų miške” buvo išleistas 
1990 m. Kaune. Eilėraščių rink
tinė „Akimirkų amžinybės” — 
išleista 1991 m. Kaune.
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„Pensininkas” yra patrauklus 
iliustruotas žurnalas, teikiąs 
skaitytojams daug įvairios, nau
dingos informacijos ir skaitomas 
visur, kur tik yra lietuvių.

Į Lietuvą siunčiama 130 egz. 
per „Transpak”. Į Kanadą 
siunčiama 62 egz., į Europą — 
23, į Australiją — 8, į Pietų 
Ameriką — 5.

Norėčiau supažindinti su 
„Pensininko” redaktorium Ka
roliu Milkovaičiu. Jis gimė 1915 
m. kovo 28 Pilviškiuose, Vilka
viškio apskr. Nuo pat jaunystės 
bendradarbiavo įvairioje spau
doje, o nuo 1943-44 m. — „Polici
jos” žurnalo ugniagesybos sky
riaus redaktorius. 1944 m. ru
denį su šeima pasitraukė į Vo
kietiją. Vokietijoje taip pat buvo 
lietuviškosios spaudos ben
dradarbis ir ėjo įvairias at
sakingas pareigas pabėgėlių 
stovyklose.

1950 m. pavasarį atvyko į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
Dirbo pramonės inžinerijoje, 
įsijungė į visuomeninę veiklą. 
Buvo Lietuvių Tautinės s-gos 
Čikagos skyriaus pirmininkas, 
1976-1987 m. — Lietuvių Šaulių 
s-gos tremtyje pirmininkas ir 
garbės narys. Apdovanotas šau
lių medaliu ir šaulių žvaigždės

Karolis Milkovaitis „Pensi
ninką” pradėjo redaguoti 1985 
m., jam pašvęsdamas visas savo 
dienas. Apie „Pensininko” turi
nį K. Milkovaitis sako: „Galvo
jau, kadangi mūsų bendroji 
spauda daugiau palinkusi na
grinėti politinius, visuomeni-' 
nius bei partinius klausimus, 
tai nebelieka kas aprūpintų tau
tiečius bendros gerovės žinio
mis. O juk pasaulio spauda pil
na naudingų medicinos, sociali
nių mokslų, gerontologijos, 
fizinio ir dvasinio, technikos ir 
kitų mokslo šakų naujausių 
žinių. O yra aibės tautiečių, 
ypač vyresnio amžiaus, kurie 
svetimos kalbos nemoka ir tos 
žinios jų nepasiekia. Tai, 
pagalvojau, kodėl tos naudingos 
ir reikalingos žinios turėtų būti 
lietuviui neprieinamos?”

Ir taip jis visą minėtą medžia
gą renka, rūšiuoja, paruošia 
kiekvienam „Pensininko” nu
meriui. Tam paruošimui jis pra
leidžia labai daug valandų, o 
kiekvieną numerį jis dar sten
giasi vis tobulinti.

Keletas žodžių apie darbščiąją 
administratorę Eleną Sirutienę. 
Ji ne tik rūpinasi „Pensininko” 
administravimo ir ekspedi
javimo reikalais, bet ir dalies
medžiagos paruošimu. Ji pati 
parašo didelę dalį straipsnelių 
apie Čikagos Vyresniųjų lietu
vių centro „Seklyčioje” veiklą, 
parūpina nuotraukų ir įvairios 
kitos informacinės medžiagos. 
Gautus straipsnius ir infor
maciją ji nusiunčia redaktoriui, 
o jis visa peržiūrėjęs, pataisęs 
grąžina jai kartu su savo strai
psniais.

Tą vieno „Pensininko” nume
rio medžiagą ji veža spaustuvėn 
(anksčiau Morkūno, dabar 
„Draugo”). Kai numeris yra 
atspausdintas, į darbą įsijungia 
visa eilė talkininkų, kurie pade
da žurnalą parvežti iš spaustu
vės ir ekspedijuoti. Tai — Vik
torija ir Antanas Valavičiai, 
Bernadeta Zeikienė, Janina 
Gaigalienė, Vladas Radziuky- 
nas, Elena Paliliūnienė ir kiti, 
be kurių pagalbos būtų sunku 
„Pensininkui” skaitytojus pa
siekti.

Norėčiau paminėti ir „Pen
sininko” bendradarbius: Anta-

Saulė šypsojosi, kai rugpjūčio 
5 d. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Nora Šerelytė ir Tomas Ga- 
runkštis sumainė aukso žiedus, 
pasižadėdami vienas kitam 
amžinai būti ištikimais.

Nora yra a.a. Vyto ir Irenos 
Šerelienės duktė, Californijoje 
studijuojanti Ocupational 
terapiją. Lietuviškai išauginta 
Čikagos Marųuette Parke, 
lankiusi ir baigusi Kr. Done
laičio lietuviškas mokyklas, 
priklausanti Lietuvių Skaučių 
seserijai. Čikagoje gimusi ir 
išaugusi, tik vėliau išsikėlusi 
gyventi į Californiją.

Tomas Garunkštis gimė Long 
Island, New Yorko valstijoje, 
Irenos ir Broniaus Garunkščių 
šeimoje. Jis mokėsi New Yorke, 
kur baigė Jericho gimnaziją, 
studijavo Buffalo universitete, o 
dabar dirba US Aircraft bendro
vėje, Californijoje. Jis turi 
elektros inžinerijos magistro 
diplomą.

Tomas yra baigęs Maironio 
lietuvišką mokyklą New Yorke, 
priklausė lietuvių „Atletų” klu
bui, žaidė lauko tenisą ir krep
šinį. Aktyviai dalyvavo skautų 
veikloje, „Tauro” tunte, įrašy
tas į vilkiukus, jis tunte 
pasiliko, kol suaugo.

Vestuvių puota, vykusi Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
buvo pradėta lietuviška tra
dicija, pasitinkant jaunuosius 
su duona, druska ir vynu.

Jaunavedžius sveikino Bro
nius Garunkštis. Savo žodyje jis 
nupasakojo gražią Tomo vaikys

tę ir išreiškė didelę tėvų meilę 
sūnui, o dabar ir marčiai.

• Tomo sesuo Gina Garunkštytė 
nusakė jaunojo jaunystę ir sma
gius nuotykius, šeimoje be
augant tarp dviejų seserų.

Tarp gausaus būrio giminių, 
svečių tarpe buvo jaunųjų drau
gai iš Philadelphijos, New Yor
ko, Los Angeles ir dar kitų mies
tų, o kelios telegramos buvo 
gautos ir iš Lietuvos.

Kadangi abi šeimos, iš kurių 
kilo jaunieji, yra skautiškos, tai 
vestuvėse dalyvavo visa eilė 
„Gražinos” būrelio ir „Sie
tuvos” skautininkių draugovės 
sesių su vyrais.

Šokta ir dainuota iki pat 
gaidžių, o kitą dieną Nora ir

PO SUTUOKTUVIŲ -lJAV

Žymus Lietuvos kultūros rė
mėjas Amerikos lietuvis Anta
nas Mikalajūnas ir kelmiškė 
Janina Mikulėnienė šeštadienį 
Kelmėje sumainė aukso žiedus. 
Jaunieji turėtų išvykti į JAV. 
Mikalajūnas yra dviejų knygų 
„Likimo vartai” ir „Motinų mo
tina” autorius. Jis finansavo 
nemažai projektų, vienas pasku
tiniųjų jo projektų — Vilniaus 
žemutinės pilies atstatymas.

(LR, 08.17)

Tomas Garunkščiai išvyko po- 
vestuvinėn kelionėn į Europą.

Jaunoji pora grįžta gyventi į 
Los Angeles, Californijoje. 
Jiems linkime Dievo palaimos 
ir daug laimės.

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 32081/2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654
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ną Paužuolį, Apoloniją Stepona
vičienę, Gailutę Valiukienę, 
Joną Žebrauską, Onutę Lukie- 
nę, Jūratę Budrienę, Birutę Ja
saitienę ■'Įr ' -kitus. Norėtųsi 
kviesti ir kitus „Pensininke” 
bendradarbiauti.

O kad to bendradarbiavimo 
dėl įvairių pasiteisinimų nebūtų 
vengiama, norėčiau pacituoti 
„Draugo” vyr. red. Danutės 
Bindokienės 1995 m. rugpjūčio 
22 vedamojo žodžius: „Dėl klai
dų tai per daug neverta rūpintis 
— tam yra redaktoriai, kurių 
darbo dalis yra rankraščius tai
syti, o dėl nemokėjimo — kiek
vienas, kuris moka pasakoti žo
džiu, gali tai padaryti ir raštu. 
Juo paprasčiau ir tiesiau apie 
įvykį pasakosi, tuo bus geriau. 
Svarbu, kad tik pavardės ir fak
tai būtų tikslūs”.

Toliau ji rašo: „Renginių ap
rašymai duoda idėjų ir ki
tiems, net tolimesniuose bei ma
žesniuose telkiniuose, paskati
na ir kitus kažką rengti, dir
bti. Juk vieni iš kitų nuolat 
mokomės. Aprašymai parodo ir 
mums patiems, ir visiems 
lietuviams (ypač tėvynėje), kad 
esame gyvi, veiklūs, energingi 
ir toli gražu nepradėję merdėti, 
kaip norima kalbėti”.

Esu tikra, kad ir šioje salėje 
yra žmonių, kurie puikiai galė
tų įvairius įvykius aprašyti, 
savo nuomones raštu pareikšti. 
Tad, daugiau drąsos ir pasiryži
mo! Ne tik „Pensininkas”, bet 
ir „Draugas” laukia jūsų!

Nora (Šerelytė) ir Tomas Garunkščiai.

Aldona Šmulkštienė

Talkininkai, kurie padeda išsiuntinėti „Pensininko" žurnalą. Iš kairės: Vladas Radžiukynas, 
administratore Elena Sirutienė, Bernadeta Žeikienė, .Janina Gaigalienė, Elena Paliliūnienė Dar 
visuomet talkina Viktorija ir Antanas Valavičiai Nuotr Antano Malinausko
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TRANSPAK
Siuntiniai i Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

Aukšlos 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, mullivilaminai.

$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, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

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

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITA! 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

IL 60629 
(BOO)775-SENT> 

<312)434-2121

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

RIMAS L. STANKUS

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

HELP VVANTED

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

Reikalingi virtuvės darbininkai.
Darbas dienomis ir naktimis. Ap
mokysime. Kreiptis Nijolė, Un- 
dy’s Chlll, 5401 S. Pulaskl Rd.

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
t=t
LUVAL mul.MC
LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlmu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

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

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

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, I ir II dalis.
Gieda „ŪLA” choras. Religinės giesmės. Abi

kasetės po ......................s................................ $8.00
EASY WAY TO LITHUANIAN. 6 kasetės ir vado

vėlis mokytis lietuvių kalbą.......................... $50.00
LIETUVIŲ MARŠAI IR DAINOS. Br. Jonušas . $10.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN

SAMBLIS .............................................................. $10.00
EIKIME MUDU ABUDU. Harm. liaudies dainos.

Balys Pakštas...................................................... $10.00
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS. Lyriškos,

griaudžios, linksmos humoristinės dainos $15.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE. Pasaka

vaikams............................................................... $10.00
VOLUNGĖ. Religinės giesmės. Volungės choras $11.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėdų giesmės.

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras $10.00
PRISIKĖLĖ JIS. Velykų giesmės. Clevelando

Dievo Motinos parapijos choras.................. $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos. . .. $10.00
MES DAINUOJAME. Los Angeles SPINDULYS

choras VHS hi-fi stereo.................................... $35.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėd. giesmės. CD’s $15.00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J. Stankū

nas. Gieda angliškai „Cantemus” choras $10.00

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales Tax 8.75% nuo 
kasetės kainos.

I



LAIŠKAI
„XXI AMŽIUI” STAMBI 

SKOLA DAR NEGRĄŽINTA

Lietuvoje katalikiškos spau
dos padėtis yra sunki. Ypač 
sunku yra du kartus į savaitę 
pasirodančiam „XXI amžiui”. 
Prenumeratorių skaičius kren
ta. Laikraštis eina su nuosto
liais. Tad žinia, kad laikraštis 
gali būti priverstas užsidaryti, 
sukrečia visus tuos, kurie ver
tina ir brangina tokią spaudą.

Aliarmuojanti žinia pasirodė 
„XXI amžiuje” šių metų liepos 
7 d. Tai buvo paties redakto
riaus žodžiai: „Mums dabar po
pierius — gyvybinis klausimas. 
Neturėdami popieriaus, nebega
lėsime leisti laikraščio...” 
„Kauno laikas” laikraščio re
daktorius buvo prašomas „imtis 
visų priemonių, kad kuo sku
biau būtų grąžinta skola „XXI 
amžiui”. „XXI amžius” buvo 
paskolinęs penkias tonas popie
riaus „Kauno laikui”. Nors 
visaip buvo prašoma „Kauno 
laiko” ir Kauno miesto valdžios, 
skola ir po metų iki šiol ne
grąžinta.

Toks aliarmuojantis kreipi
masis rodė kritišką laikraščio 
padėtį. Norėdamas padėti reika
lą konkrečiai išspręsti, pir
miausia asmeniškai laiškais 
kreipiausi į „Kauno laiko” 
bičiulius išeivijoje. Nesulaukda
mas atsakymo, parašiau viešą 
laišką „Drauge”, nes tas metus 
užtrukęs skolos neatgavimas 
jau buvo viešumon iškeltas 
„XXI amžiuje”.

Teisėtos ir įsipareigotos skolos 
negąžinimas yra teisingumo 
klausimas. Žinojau, kad beveik 
prieš metus „XXI amžius” buvo 
„Kauno laikui” paskolinęs po
pieriaus kritiškoje situacijoje. 
Maniau, kad tai ta pati skola. 
Apsirikau. Pasirodo, kad trupu
tį anksčiau „XXI amžius” irgi 
buvo paskolinęs popierių anks
tyvesnei „Kauno laiko” redakci
jai. Tame trumpame laikotarpy
je kaip tik pasikeitė „Kauno lai
ko” redakcija, o taip pat ir jo 
statusas ir dėl toji nebėra atsa
kinga: ankstyvesnes skolas įsi
pareigojo apmokėti Kauno 
miesto valdyba, kurios žinioje 
tas laikraštis buvo.

Padaręs klaidą, dabartinės 
„Kauno laiko” vadovybės atsi
prašau ir atšaukiu savo teigimą, 
kad ji „nesiskaito su tiesa ir tei
singumu”, negrąžindama tos 
skolos.

Bankrutavus ar žlugus įstai
gai, dažnai iš archyvų dingsta 
visi įsipareigotų skolų doku
mentai. Tačiau tuos dokumen
tus „XXI amžius” turi. Jo re
daktorius nereiškia neparemtų 
pretenzijų. Paskolinimas įvyko 
jau daugiau kaip prieš metus. 
Skola iki šiol negrąžinta. Anks
tyvesniojo „Kauno laiko” 
teisėtas skolas įsipareigojo grą
žinti Kauno miesto valdžia (kaip 
nurodo dabartinis „Kauno lai
ko” redaktorius). Sunkus ir ak
menuotas kelias atgauti teisėtą 
skolą. Visų mūsų, besirūpinan
čių katalikiška spauda Lietuvo
je, pareiga ir uždavinys yra 
padėti „XXI amžiui” kuo kas 
galime.

Kun. Kęstutis Trimakas 
Kaunas

ŽENGIAMA J PRIEKI

Labai puiku, kad Aleksandras 
Atutis pritaria gyvosios istori
jos surinkimo svarbai, tik gaila, 
kad jo rugpjūčio 29 d. laiške 
įsivėlė pora netikslumų. A. Atu
tis, matyt, sutapatino Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos išeivijos žodinės istorijos 
projektą su Tautos fondo finan
suojamu ir TF Tarybos narės 
Kasos Razgaitienės vadovau
jamu projektu Lietuvoje. Abu 
šie projektai buvo aprašyti 
„Draugo” birželio 10 d. vedama
jame. Jie papildo viens kitą, bet 
yra skirtingi savo apimtim ir

metodika.
Tautos fondo projekto tikslas 

yra vaizdajuostėse pradėti 
įamžinti Lietuvos tremtinių, 
politinių kalinių ir partizanų 
pergyvenimus. Filmavimus Lie
tuvoje buvo planuojame pradėti 
š.m. liepos mėn.

LB Kultūros tarybos žodinės 
istorijos projekto tikslas yra 
užfiksuoti mūsų egzodo pergy
venimus, paliekant Lietuvą, 
gyvenant Vakarų Europoje karo 
ir pokario metu ir įsikuriant 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Šie pasikalbėjimai bus 
pravesti įvairiose JAV vietovėse 
ir įrašyti į magnetofono kasetes. 
(Šis užfiksavimo būdas labiau 
priimtinas daugumai mūsų paš
nekovų ir tinkamesnis mūsų la
bai ribotiems ištekliams.) Pasi
kalbėjimai bus perrašyti ir 
laikomi archyve, kur jie bus pri
einami mokslininkams su paš
nekovo sutikimu.

Kultūros tarybos projekto pir
moji fazė eina į priękį. Pirmas 
svarus įnašas anksčiau užrekor- 
duotų ir neišspausdintų prisimi
nimų archyvui jau pažadėtas. 
Liepos mėn. projekto vadovė da
lyvavo intensyviose Orai Histo- 
ry kursuose Nonvich univer
siteto Vermont College, praves
tus plačiai žinomo šios srities 
specialisto, istoriko prof. dr. C. 
T. Morrissey. Čikagoje apklau
sos eiga išbandyta su 6 pašne
kovais. Šiuo metu projektas 
praplečiamas už Čikagos ribų. 
Užverbuoti nauji konsultantai 
ir talkininkai keliose JAV 
vietovėse.

Kadangi norime pasiekti kiek 
galima įvairesnių pašnekovų, 
t.y. iš įvairių apylinkių, įvairių 
visuomenės sluoksnių ir įvairių 
patirčių (kada paliko Lietuvą, 
kur gyveno karo ir pokario 
metu ir pan.), bandome sudaryti 
potencialių pašnekovų registrą. 
Tam tikslui rugpjūčio mėn. iš
siųstas aplinkraštis visom LB 
apylinkėm ir apygardom, pra
šant, kad atsiųstų sąrašą savo 
narių 65 m. ir vyresnių am
žiaus, kurie galėtų dalyvauti
šiame projekte ir kuriuos galėtu
me kontaktuoti su trumpa pre
liminarine anketa.

Baigiant dėkojame A. Atučiui 
už dėmesį mūsų gyvajai istori
jai ir tikimės, kad jis prisidės 
prie žodinės istorijos projekto 
įgyvendinimo Kalifornijoje. 
Džiaugiamės, kad matom prita
rimą Tautos fondo ir LB Kultū
ros tarybos užmojamas mūsų 
visuomenės tarpe.

Laima Petrauskaitė 
VanderStoep

Kultūros tarybos žodinės 
istorijos projekto vadovė

Alė Kėželienė
Kultūros Tarybos pirmininkė

BE PYKČIO IR PAVYDO

Labai ačiū dr. Daliai Garūnai- 
tei-Sadauskienei už laišką 
„Drauge”. Nepaprastai džiau
giuos, kad mūsų čia gimęs jau
nimas, rimtos profesijos rėmuo
se, auginąs trejetą mažyčių, dar 
randa laiko paskaityti „Drau
gą” ir net jame bendradar
biauti. Neskambėjo man Vytau
to Šeštoko straipsnyje pajuoka 
apie „pusmilijonierius, mili
jonierius ir bilijonierius”, tik 
fakto konstatavimas, kad to
kių mūsų tarpe yra. Tačiau tik 
jam pridera apie tai pasisakyti, 
o iš savo pusės — kaip drįsčiau 
juos išjuokti, jei ir savo šeimoje 
turiu? Didžiuojuos ir džiaugiuos! 
Pasiteisintų lengvai, jei žmo
gus išnaudotų tą savo atsiimtą 
turtą Lietuvoje, kaip D. Sadaus
kienė rašo, „pastatydamas pa
minklą žuvusiems ir nukentėju- 
siems šeimos nariams.” Vienas 
inžinierius norėjo atsiimti tėvo 
namą, kad paverstų jį muzie
jumi savo tėvui. O tokių tėvų, 
kaip jo, Lietuvoje tebuvo ma
žuma. Ir kiek atsiras altruistų 
visa tai padaryti? Juk mūsų vi
sų pirštai į save atsukti. Kiek 
dabar yra bjaurios nesantaikos 
šeimose, kai marti bėga atsiimti 
uošvio žemės ir nenori dalintis

su jo vaikais. Užklausta, kam 
jai, milįjonierei, reikalinga ta 
žemė, teisinosi turinti daug 
dukraičių, kurioms norisi bent 
po sklypelį žemės Lietuvoje 
turėti. Nei jos tą žemę dirbs, nei 
ten gyvens. Ar paliks ją iš sen
timento dirvonuoti? Kiek, atga
vę turtą, atiduos jį „Caritas” 
globai? Ot, tuomet galima ir 
ploti, džiaugtis.

Atsiimkite turtus, statykite 
paminklus, kurkite muziejus, 
atiduokite skurstantiems iš 
Sibiro grįžusiems tremtiniams, 
užrašykite po savo mirties 
Lietuvos našlaičiams arba 
pastatykite sveikatos ir mokslo 
įstaigas Lietuvoje. Ir plosime, ir 
džiūgausime, ir plačiai po pa
saulį trimituosime. Štai vienas 
garbingas čikagietis jau tai 
įvykdė, net neatsiėmęs dar savo 
turto Lietuvoje. Garbė jam! Pa
sistatė nerūdijantį ir nenyks
tantį paminklą! Tuo tarpu 
Lietuvoje turiu giminaitę našlę, 
grįžusią iš Sibiro tremties, 
neatgavusią savo tėvų turtų, 
nors ji ir gyvena su sūnaus 
šeima Vilniuje.

Stasė Semėnienė 

Chicago, IL

PAGALBA LIETUVOS 
DARŽININKAMS

Vakarų Europoje ar JAV la
bai retai tepamatysi daržą prie 
namo net ir kaimo vietovėse. 
Tenykščiai gyventojai nemato 
reikalo steigti sau pagalbinį 
ūkį, nes žymiai paprasčiau yra 
nusipirkti šviežių daržovių par
duotuvėje. Lietuvių mentalite
tas yra visai kitoks — čia dau
gelio šeimininkų garbės dalykas 
turėti gražų daržą. Kita vertus, 
savas daržas yra rimta paspir
tis dažnai skurdžiam šeimos 
biudžetui. Pavasarį, bent jau 
moterys, dažniausiai kalba ką, 
kaip ir kada sėti ar sodinti, kur 
gauti vienokių ar kitokių sėklų. 
Todėl mane ir nustebino, ir 
nudžiugino energingojo Vytauto 
Alksninio skambutis iš Connec- 
ticut valstijos. A. Alksninis 
nuolatos ieško būdų padėti 
tautiečiams tėvynėje, o suradęs 
— neduoda miegoti nei sau, ne: 
kitiems. Šį kartą klausimas 
buvo trumpas ir aiškus: „Ar rei 
kia daržovių sėklų nemoka 
mai?” Aišku, sutarėme labdarą 
imti. Po to į akciją įsijungė 
Romualdas Veitas, kurio fir
ma organizavo talpintuvo su 
sėklomis (18,000 svarų) prista
tymą į Rygą bei Bostono LCR 
(Lietuvos Vaikų globą) prezi
dentė Daiva Veitas-Neidhardt, 
skatinusi mus aktyviai dalyvau
ti šioje labdaringoje veikloje. 
Sėklos atvyko, nes įveikėme 
daugybę Lietuvos muitinės 
biurokratinių barjerų ir išda
linome jas Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos darbuotojams bei 
dalį atidavėme Lietuvos Ūki
ninkų sąjungai ir Lietuvos So- 
dininkystės-daržininkystės in
stitutui. Labdara pasiekė savo 
tikslą, buvo nudžiuginta dau
gybė daržininkų, kurie dabar 
jau laukia derliaus.

Ačiū visiems vienaip ar kitaip 
prisidėjusiems, organizuojant 
labdaringą pagalbą Lietuvos 
daržininkams.

O prieš kurį laiką vėl skam
bino R. Veitas — ruošiama nau
ja daržovių sėklų labdaros siun
ta, kuri turėtų pasiekti Klaipė
dos uostą rugpjūčio antroje pu
sėje. Taigi, Lietuvos daržininkai 
vėl bus nudžiuginti.

Prof. Romualdas Deltuvas 

LŽŪA prorektorius

• 1989 m. vasario 15 d.

Kremlius paskelbė, kad sovietų 
kariuomenė pagaliau atitrau
kiama iš Afganistano. Devyne
rius metus trukusiame kare 
žuvo ir nemažai lietuvių karių, 
paimtų į Raudonąją armiją.

• 1967 m. birželio 17 d. Kini
ja paskelbė, kad pagaliau sėk 
mingai buvo išmėginta vande
nilio bomba.

A.tA.
RAYMOND J. ČIUŽAS

Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1995 m. rugpjūčio 27 d., sulaukęs 52 metų.
Gimė Lietuvoje 1943 m. balandžio 10 d.
Nuliūdę liko: žmona Margaret.
Velionis buvo sūnus a.a. Stasio ir Josephine Spač- 

kauskaitės Čiužų.
A. a. Raymondas 30 metų dirbo ABC Rail kompanijoje, 

Chicago Heights.
Gedulingos šv. Mišios už velionį bus atnašaujamos rugsėjo 

16 d. 10 vai. ryto St. Bernadette bažnyčioje, 9343 S. Francisco 
Avė., Evergreen Park, IL.

Laidotuvės buvo privačios.

Nuliūdusi žmona.
Laidotuvių direkt. Krueger Funeral Home, Ltd. Tel. 

708-388-1300.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad netikėta mir
tis pasišaukė Amžinybėn mūsų mylimą Brolį

A.tA.
VACLOVĄ TAMOŠAITĮ

Mirė 1995 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 75 metų, Melbourne, 
Australijoje.

Gimė Lietuvoje, Nemakščiuose, Raseinių apskr. Iki 1944 
m. gyveno Tauragėje, išeivijoje Australijoje.

Liūdesyje liko duktė Regina, Vokietijoje; seserys: Ona 
Toliušienė, Eugenija Grigienė, Janina Lalienė; broliai: 
Petras, Vokietijoje, Vytautas su sūnumis, Stasys su seimą, 
Australijoje; pusbrolis Vytautas Tamošaitis su šeima Los 
Angeles; dėdienė Eugenija Tamošaitienė, Los Angeles ir visi 
artimieji.

Liūdintys broliai ir seserys.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Inž. RAIMUNDAS MIŠAUSKAS

Prieš dešimtį metų, Aukščiausiajam pašaukus, negailes
tinga mirtis iš mūsų tarpo, 1985 m. rugsėjo mėn. 11 d., atskyrė 
mano mylimą sūnų RAIMUNDĄ.

Jis visada yra ir pasiliks mano mintyse ir maldose. Tegu 
ilsisis Amžinoje Ramybėje.

Už a.a. RAIMUNDO sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
Lietuvoje, Tėvų Pranciškonų koplyčioje, Kennebunkport, ME 
ir š.m. rugsėjo mėn. 17 d. 9 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Čikagoje.

Maloniai kviečiu visus gimines, artimuosius, draugus ir 
pažįstamus šv. Mišiose dalyvauti.

Liūdinti motina Teofilė Mišauskienė.

A.tA.
ELENAI GERULAITIENEI

mirus, dukterį IRENĄ VIRKUS, sūnus LEONARDA 

ir JURGI su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdim.

L.D.K. Birutės draugijos Detroito skyrius

* --

A.tA.
ONAI ŽILINSKIENEI

mirus, vyrui PETRUI, seseriai MARIJAI INDRIS ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Clevelando Ateitininkai Sendraugiai

Baigus šią žemišką kelionę,

A.tA.
ZOFIJAI BUDRIENEI

tebūna šviesu! Nuoširdžiai užjaučiame velionės 
marčią IRENĄ BUDRIENE, anūkus, visus velionės 
artimuosius ir liūdinčius gimines Lietuvoje.

Lietuvos Dukterų draugija
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Baltas, baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė ne maru nė 
Per pasauli keliauja žmogus...

B. Brazdžionis

Iki Viešpats ištiesia ranką savo 
Ir pakviečia į Dangiškus namus.

Taip 1990 m. rugsėjo mėn. 13 d. buvo pakviesta mūsų 
mylima Sesutė, miela Teta.

A.tA.
GRAŽINA

BALSIENĖ 
DAUGVILAITĖ

Z

Palikai mus visus dideliame liūdesyje. Skausmo ašara dar 
vis teberieda. Trūksta mums Tavęs labai. Visur pasigendame 
Tavęs. Tu esi su mumis dienos darbuose ir mūsų maldoje iki 
Viešpats ir mums išties savo gailestingą ranką.

Kartu su liūdesiu prisimename ir Tavo mylimą vyrą

A.tA.
VYTAUTĄ BALSĮ,

kuris išėjo su Tavim susitikti š.m. balandžio mėn. 27 d. Ir 
dabar kartu ilsitės Šv. Jono kapinėse. Mississauga, Canada.

Visus artimkuosius nuoširdžiai prašome prisiminti ir 
pasimelsti už a.a. Gražinos ir a.a. Vytauto sielas.

Liūdėdami prisimename Jus su meile ir pagarba.

Brolis Jurgis, seserys — Vanda ir Zota su šeimomis.

PADĖKA
A.tA.

GENOVAITĖ AŽUBALIENĖ 
MARKEVIČIŪTĖ

Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė, netikėtai, staiga mirė 
1995 m. gegužės 9 d. ir buvo palaidota gegužės 13 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje šalia savo vyro a.a. dr. 
Alfonso ir mamytės a.a. Cecilijos Markevičienės.

Gili padėka kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišių auką ir pamokslą bažnyčioje bei laidojimo apeigas 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems atsi
sveikinti su Mamyte koplyčioje ir palydėjusiems ją j Amžino 
Poilsio vietą.

Dėkojame visiems prisiuntusiems gėlių. Širdingai dėkingi 
draugams ir pažįstamiems, kurie paguodė mus žodžiu ar raštu 
ir paaukojo jos atminimui labdarai ir šv. Mišioms.

Ačiū sol. D. Stankaitytei už gražų giedojimą ir R. Šokui 
už vargoninkavimą bažnyčioje. Ypatingai dėkojame Ritai 
Kazlauskaitei už jaudinantį smuikavimą šv. Mišių metu.

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

Nuliūdę: duktė Dalia ir žentas Casimir Woss; anūkai 
Gintaras ir Algis.

A.tA.
Ilgametei birutiečių draugijos pirmininkei

KRISTINAI DAUGVYDIENEI
užbaigus žemiškąją kelionę, jos sūnų ir dukrą 

VIRGINIJĄ su šeimomis ir seserį ZITĄ URMANA- 

VIČIENĘ užjaučiame ir kartu liūdime.

L.D.K. Birutės draugijos Detroito skyrius

i

MOKSLININKAI, RUOŠKITĖS 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMUI!
IX Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas įvyks š.m. lapkričio 

mėn. 22-25 d., Vilniuje, Lietuvoje. Globoja Lietuvos 
Mokslininkų Sąjunga, švietimo ir Mokslo Ministerija ir Lietu
vos Mokslo Taryba. Jau sudarytas organizacinis komitetas 
Jam vadovauja prof. Kazimieras Pyragas ir pavaduotojas dr. 
Juras Urbikas.

Pranešimų tezes ir biografiją (lietuvių ir anglų kalba), paruošti 
vieno mašinraščio puslapio ilgio ir siųsti:

Elektroniniu paštu: mk*96@uj.pfl.lt.
Fax: 011-370-2-725692 
Tel: 011-370-2 728261

Adresas: IX M.K.8., Studentų 9-39, VPU Teorinės 
Fizikos Katedra, 2034 Vilnius, Lietuva.

Dėl smulkesnės informacijos apie IX M.K. Simpoziumą Lietu
voje, prašome kreiptis į arch. Albertą Kerelį, 9525 S. 79th 
Avė., Hlckory HIHs, IL 60457. Tel 708-599-2000. Organi
zuojama bendra išvyka su svečiais per Travel Advisers 
kelionių biurą, tel. 708-524-2244. Išvykstame lapkričio 

21 d. Kelionės kaina 8605.00.

mailto:96%40uj.pfl.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE <

\ \
POPIETĖ „SEKLYČIOJE”

SU LIETUVOS AMBASADORIUM

Tauragės Lietuvių klubo
metinė gegužinė vyks rugsėjo 
17 d., nuo 12 vai. vidurdienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
St., Chicago. Po vasaros karščių 
bus malonu susitikti ir pa
bendrauti su seniau matytais 
draugais. Kviečiame narius ir jų 
draugus gegužinėje dalyvauti, 
smagiai praleisti laiką su tau
ragiškiais. Svečius linksmins 
Kosto Ramanausko orkestras.

Union Pier Lietuvių drau
gija rugsėjo 17 d., 4 vai. popiet, 
„Gintaro” vasarvietėje šaukia 
metinį narių susirinkimą. 
Kviečiami visi nariai ir 
apylinkėje gyvenantys lietuviai 
gausiai susirinkime dalyvauti. 
Pažymėtina, kad Union Pier 
Lietuvių draugija yra įsikūrusi 
prieš 34 metus (vienas jos inicia
torių yra ir dabartinis draugijos 
pirmininkas Algirdas Karaitis), 
visuomet gausiai rėmusi 
lietuvių spaudą ir labdarą, 
siųsdama siuntinius ir auko
dama pinigus. Draugijai šiuo 
metu priklauso apie 70 narių, 
kurie visuomet prisideda prie 
draugijos darbų bei užmojų.

Rugsėjo 16 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejus ruošia 
Edvvardo Mankaus pagerbimo 
pokylį. Edwardas Mankus ilgus 
metus dirbo First National 
Bank of Evergreen Park ryšių 
su visuomene direktoriumi. 
Išėjęs į pensiją,1988 m. Edwar- 
das Mankus įkūrė audio
vizualinį teatrą Balzeko muzie
juje, kurį finansiškai remia 
First National Bank of Ever
green Park. Edvvardas Mankus 
yra aktyvus kultūrinių ir 
etninių renginių organizatorius 
ir dalyvis. Jau per 50 metų jis 
fotografuoja ir propaguoja 
Southtovvn Dahlia klubo gėlių 
parodas, filmuoja ir fotografuoja 
Balzeko muziejaus ir kitų 
lietuviškų organizacijų ren
ginius. Pokylis įvyks muziejaus 
Gintaro salėje. Pabendravimas 
7 vai., vakarienė 8 vai. Būtina 
rezervuoti vietas telefonu (312) 
582-6500.

Edvardas Mankus savo studijoje Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, kur 
jis tvarko ir režisuoja vaizdajuostes.

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos užsienio prekybos 
balansas pirmąjį metų ketvirtį 
buvo neigiamas — importas 
viršijo eksportą 525 mln. litų, 
praneša Statistikos departa
mentas”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė įvyks rugsėjo 17 d. 
12 vai. Šaulių namuose. 
Kviečiame narius ir jų draugus 
gegužinėje dalyvauti. Gros K. 
Ramanausko orkestras.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Senatorius Richard J. Durbin.

Vieninteliam lietuviui, kan
didatuojančiam į JAV Senatą, 
Illinois valstijos Kongreso atsto
vui Richard J. Durbin, priėmi
mas ruošiamas penktadienį, 
rugsėjo 15 d., tarp 7:30 ir 9:30 
vai. vakare, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Visos aukos 
mielai priimamos, visi laukiami 
palinkėti sėkmės tikram lietu
vių ir Lietuvos draugui Richard 
Durbin, kurio motina gimusi 
Jurbarke. Iki pasimatymo vis 
„Lithuanian Americans for 
Durbin”!

„Grandies” vaikų ratelių 
šokėjai! Jūsų mokytojai Rima, 
Tania, Vida ir Marius bei padė
jėjai Krista ir Dainius laukia 
jūsų atvykstant į registraciją ir 
repeticijas šį penktadienį, rug
sėjo 15 d., 6 v.v., Lietuvių cen- 
tre.Lemonte. Turint klausimų, 
skambinkite vadovei Violetai 
Fabianovich tel. 312-436-1624. 
Laukiame naujų šokėjų!

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje šiais mokslo metais su
tiko dirbti šie nauji mokytojai: 
Vida Gaižutytė, Renata Butaus- 
kienė, Dalia Gedvilienė, Vytau
tas Pabedinskas, Kristina Vaiči- 
konienė ir Česė Rainienė. Nau
ji mokiniai gali dar registruotis 
šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., 9 vai. 
ryte.

x Lietuvio Richard Durbin 
kandidatūrą į JAV Senatą 
paremti, ruošiamas priėmimas 
ir susitikimas su kongresmanu 
R. Durbin penktadienį, rugsėjo
15 d., 7:30—9:30 v.v., Pasaulio 
lietuvių centre, Leniont, 1b. 
Dideli ir maži, seni ir jauni — 
visi kviečiami ir laukiami pa
linkėti lietuviui Richard Durbin 
sėkmės.

(sk)

x Poetas Algimantas Mac
kus bus prisimintas pristatant 
jo naują raštų knygą „Ir mirtis 
nebus nugalėta”. Redaktorius 
Virginijus Gasiliūnas peržvelgs 
A. Mackaus kūrybos vertinimo 
istoriją, akt. Audrė Budrytė 
skaitys poeto eilių. Renginys 
įvyks rugsėjo 17 d., sekmd. 4 v. 
p.p. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Rengia 
Santara-Šviesa.

(sk)

Rugsėjo 6 d. visos gatvės vedė 
į „Seklyčią”. Šios dienos pagrin
diniu kalbėtoju buvo numatytas 
dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos 
ambasadorius Amerikai. Salėje 
visos vietos buvo užpildytos. 
Birutė Jasaitienė pakvietė gen. 
garbės konsulą Čikagoje supa
žindinti susirinkusius su aukštu 
Lietuvos pareigūnu. Vaclovas 
Kleiza pasidžiaugė, kad am
basadorius yra labai veiklus ir 
noriai bendradarbiauja su išei
vijos lietuviais. Jis taip pat 
pažymėjo, kad dr. A. Eidintas, 
eidamas ambasadoriaus parei
gas, labai sumaniai atstovauja 
Lietuvai ir visada kelia Lietu
vos vardą pasaulio tautose.

Dr. A. Eidintas pasidžiaugė, 
kad gali prabilti į taip gausiai 
susirinkusius tėvynainius, nes 
ne visada mato tiek daug žmo
nių — kitose lietuvių gyvenamo
se vietovėse jų yra mažesni skai
čiai. Savo pranešime dr. A. Ei
dintas aptarė Lietuvos padėtį

„Margučio II” radijo trans
liacijos turi būti pradedamos iš 
nieko, nes, nutraukus buvusias 
laidas, buvo rasta daug skolų. 
Pasitikėta geru lietuvio vardu, 
tačiau skolos turi būti atly
gintos. Taip pat nerasta ir jokios 
transliacijoms perduoti apara
tūros. Nepaisant šių problemų, 
daromas perorganizavimas — 
norima kaip nors išlaikyti tai, 
kas Čikagos ir apylinkių lietu
viams buvo svarbu ir labai 
reikalinga. Tų radijo valandėlių 
metu visas dėmesys bus ski
riamas mūsų reikalams, neuž
mirštant ir Lietuvos. Labai 
reikalingos aukos, kurias 
galima įteikti „Seklyčioje”, 
mūsų Socialinių reikalų 
raštinėje, 2711 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629. Čekius 
prašome išrašyti: Lithuanian 
Radio Margutis II. Jei mūsų 
visuomenė tuoj padės savo 
aukomis, tai radijo programas 
bus galima pradėti rugsėjo 25 d., 
9:05 vai. vak., 1450 AM ban
gomis. Bet turime veikti sku
biai. Mūsų organizacijos, klubai 
ir įvairūs sambūriai prašomi 
savo norimus pranešimus pa
skelbti, įteikti „Seklyčios” 
raštinėje arba siųsti aukščiau 
nurodytu adresu.

Jaunimo centro Moterų 
klubas maloniai kviečia visus 
atsilankyti į pirmąją poatosto- 
ginę šio sezono vakaronę šį 
penktadienį, rugsėjo 15 d., 7 vai. 
vak. Programoje matysite 
Penktosios lietuvių sporto 
šventės vaizdajuostę. Ją paruošė 
ir komentuos žurn. Edvardas 
Šulaitis. Kurie šventėje netu
rėjo progos dalyvauti, galės 
pamatyti, ko nematė, o dalyva
vusiems bus malonu prisiminti, 
ką matė Vilniuje.

Lietuvių diena vyks rugsėjo 
17 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai. — vidurdienį. 
Rengia LB Vidurio vakarų apy
garda su aštuonių LB apylinkių 
talka ir parama. Svečių lauks 
šilti lietuviški pietūs su kava ir 
pyragaičiais, o taip pat ir gė
rimai. Programą atliks sol. 
Vytautas Šiškauskas. Visi 
lietuviai iš Čikagos, jos prie
miesčių, Wisconsin, Indiana ir 
Michigan valstijų, maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvos ambasadorius 
JAV dr. Alfonsas Eidintas, 
lydimas ambasados Vašingtone 
tarnautojų dr. Vytauto Žalio ir 
Ramūno Astrausko, apsilankė 
„Draugo” redakcijoje ketvirta
dienį, rugsėjo 7 d. Buvo pasikal
bėta rūpimais klausimais, ben
dradarbiavimo bei bendravimo 
reikalais ir apskritai amba
sadoriaus Eidinto kelionės į 
Čikagą tikslais. Kaip matome iš 
pranešimų, ambasadorius susi
tiko su įvairių visuomeninių ir 
kultūrinių organizacijų bei 
įstaigų asmenimis.

tarptautinėje plotmėje ir demo
kratijos kūrimą Lietuvoje, kuris 
labai palengva vyksta. Jis pami
nėjo, kad Lietuva yra jauna 
demokratinė valstybė. Veikia ir 
opozicinės jėgos, kurios nevi- 
sada sutinka su valdančios par
tijos mintimis bei sprendimais. 
Lietuvoje yra laisva spauda, nes 
yra per 400 įvairių laikraščių. 
Praeityje buvo dar daugiau. Lai
kraščių skaičius mažės, nes 
labai brangus popierius ir jis vis 
brangsta. Prenumeratų kainos 
aukštos, skaitytojai neįstengia 
laikraščių užsiprenumeruoti. 
Laikui bėgant, laikraščiai su 
mažu prenumeratorių skaičiu
mi išnyks arba turės jungtis 
prie geriau administruojamų 
laikraščių leidimo bendrovių. 
Laikraščiai yra valstybės 
veidrodis, rodąs tikrą gyvenan
čios tautos pulsą. Lietuvoje šiuo 
metu yra per 680 įvairių leidyk
lų. Veikia keturios televizijos 
stotys; viena yra valstybinė, o
3-privačiose rankose. Reikia pri
pažinti, kad Lietuva po daugelio 
priespaudos metų žengia spar
čiai į demokratinį gyvenimą.

Dr. A. Eidintas apžvelgė poli
tinius ir ekonominius ryšius su 
kitomis valstybėmis. Yra daug 
opių klausimų, kuriuos išrišti 
ims nemažai laiko. Lietuva 
daug dėmesio skiria išėjimui į 
pasaulinę rinką su savo gami
niais. Dr. A. Eidintas iškėlė 
daug klausimų, kurie buvo 
paminėti spaudoje ir klausyto
jams jau buvo žinomi.

Po pranešimo klausytojai ga
lėjo klausti klausimus. Klausi
mai buvo ganą svarūs, daugiau
sia apie gyvenimą Lietuvoje, 
valdančios partijos nesuge
bėjimą aprūpinti gyventojus 
geresnėmis gyvenimo
sąlygomis, valdžios žmonių 
kyšininkavimą ir pralobimą, 
neleistiną traktavimą buvusių 
partizanų ir iš Sibiro grįžusių 
asmenų. Užsienio pirkliai 
užpila Lietuvą savo pasenusiais 
ir menkos vertės gaminiais, o 
Lietuvoje pagaminti, kad ir 
būdami kokybiškai daug 
geresni, nepajėgia konkuruoti, 
nes jų pagamįnimo kainos yra 
aukštesnės. . Kodėl Lietuva 
nekelia įvežimo mokesčių?

Dr. A. Eidintas bandė at
sakyti į visus klausimus, kalbė
damas jau senai žinomais aiški
nimais, nepasakydamas nieko 
naujo. Į kai kuriuos klausimus 
nebuvo atsakyta su nuoširdu
mu, sudarant vaizdą, kad kas 
noris slepiama. Tokie at
sakymai susirinkusių tarpe 
sukėlė nepasitenkinimą.

Klausytojams susidarė vaiz
das, kad visi Lietuvos valdžios 
žmonės, atvykę pas išeivijos 
lietuvius, kalba tą patį, nepasa
kydami nieko naujo, o tik gir
dami, kad gyvenimas gerėja ir 
normalėja. Niekada neužsime
nama, kas yra daroma, kad bū
tų sustabdytas kyšininkavimas, 
svetimo turto grobimas, kova su 
plintančiomis vagystėmis, gir
tuokliavimu, skatinimu didinti 
Lietuvos gyventojų prieauglį, 
kėlimui Lietuvos žemės ūkio. 
Kodėl daromos nuolaidos atėjū
nams į Lietuvą, o buvusiems 
Lietuvos piliečiams daromi 
sunkumai.

Birutė Jasaitienė dėkojo dr. A. 
Eidintui už padarytą pranešimą 
ir atsakymus į pateiktus klau
simus, nors gal atsakymai visų 
nepatenkino. Taip pat dėkojo dr. 
Vytautui Žaliui, pirmajam am
basadoriaus patarėjui, ir Ramū
nui Astrauskui, ambasados ad
ministratoriui bei kompiuterių 
specialistui, pirmą kartą at- 
silankusiems į „Seklyčią”.

Parengimų vadovė Elena Si
rutienė kvietė susirinkusius 
popietės dalyvius neskubėt 
namo, bet ramiai padiskutuoti 
pranešėjo ir klausytojų iškeltus 
klausimus, bevalgant „Sekly
čios” šeimininkų pagamintus 
pietus.

Ant. Paužuolis

Vienose Pedagoginio lit. instituto išleistuvėse Jaunimo centro didžiojoje salėje. Priekyje — in
stituto absolventai laukia savo diplomų įteikimo. Pedagoginis lit. institutas mokslo metus pra
deda šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., 9 vai. r., Jaunimo centre. Priimami ir nauji studentai, baigę 
lituanistines aukštesniąsias mokyklas. Visi kviečiami įsijungti į šią prasmingą lituanistinio švie
timo tąsą. Nuotr. Jono Tamulaičio

SOLISTAS DANIELIUS SADAUSKAS 
LEMONTE

Iš Vilniaus į Šiluvos atlaidus 
kartu su prelatu Kazimieru 
Vasiliausku atvyko žinomas ir 
mėgstamas Lietuvos valstybi
nės filharmonijos solistas 
Danielius Sadauskas. Prieš kon
certą norėjome arčiau susi
pažinti su solistu, jo gyvenimu 
ir kūryba. Susitikom ir 
pasikalbėjome.

Pirmieji būsimo solisto „mo
kytojai” buvo Skersamiškių vie
versiai. Ten prasidėjo vėliau jau 
profesionalaus dainininko 
gyvenimą lydinčios dainavimo 
pamokos. Tėvas kalėjo Sibire, o 
motina be duonos ir vilties su 
trimis mažamečiais berniukais 
slapstėsi nuo tremties. Todėl 
sovietų laikais solistui nebuvo 
leista išvažiuoti net ir į 
Vengriją.

Solistas Lietuvoje yra mėgs
tamas, įvertintas ir laukiamas. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, D. Sadauskas dainavo 
daugelyje užsienio kraštų. 1989 
m. lankėsi Australijoje ir štai ką 
„Mūsų pastogėje” skaitome: 
„Lietuvos filharmonijos solistas 
Danielius Sadauskas yra bran
gus Lietuvos turtas. Jis yra 
Lietuvos lobių saugotojas, kū
rėjas ir dalintojas. Jis atvežė 
mums klasiškai išpuoštą lietu
višką dainą ir su tokiu žydinčiu 
talentu, su tokiu iškiliu 
asmenybės spindėjimu pasklei
dė mūsų tarpe. Balsas — lyrinis 
baritonas, platus, sodrus, galin
gas, tobulas, išlavintas, pajėgus 
išreikšti dramatinę pergyve
nimų audrą, o taip pat ir švel
nius, subtilius jausmo niu
ansus”.

Danielius Sadauskas labai 
daug koncertuoja, yra įdainavęs 
septynias plokšteles, ypač daug 
jo įdainavimų sukaupta Lietu
vos radijo ir televizijos fonduose. 
Danielius Sadauskas sausio 
13-tos naktį praleido prie Lietu
vos parlamento ir televizijos

x Lithuanian Citizens So- 
ciety of Western Pennsylvania 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globos mokestį 
kitiems metams, per Vito A. Yu- 
cius atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas. (sk)

x TravelCentre, Ltd. prane
ša, kad kelionė iš Čikagos į 
Havajus — $669. I kainą įskai
čiuojama: lėktuvo bilietai ir 5 
naktys viešbutyje. Kreiptis; 
TravelCentre, Ltd, T. Les- 
niauskienė, 121 E. Liberty, 
Wauconda, II 60084, tel. 
708-526-0773.

(sk)

x Dr. K. Jablonskis, West- 
chester, IL globoja našlaitį 
Sigitą Lietuvoje. Atsiuntė $150 
ateinančių metų globos mokes
tį. Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

bokšto. Nuosekliai eina Lietu
vos atgimimo keliu. Jis kaip 
anksčiau, taip ir dabar vis 
suranda Lietuvos muzikos ir 
poezijos srityje ką nors naujo, 
negirdėto, pamiršto. Jis įkūrė 
labdaros fondą „Muzikinė 
auka”, kurio tikslas yra skleisi 
kultūros lobyno turtus, prikelti 
iš užmaršties vertingiausią 
kūrybą. Fondas rengia labdaros 
koncertus tiek Lietuvoje, tiek už 
jos ribų. Surinktos A. Vienažin
džio, A. Baranausko giesmės ir 
dainos. Išleistos A. Baranausko 
„Artojo giesmės šventos”. Solis
tas, pasikvietęs talkon Jaunimo 
teatro aktorius F. Jakštą, R. 
Vilkaitį, kompozitorių V. Juoza- 
paitį, apie 200 kartų Lietuvoje 
ir Lenkijoje lietuviams rodė uni
kalius šių kunigų-poetų 
gyvenimo ir kūrybos fragmen
tais parengtas programas.

Įdomu yra ir tai, kad solistas 
Antano Baranausko „Anykščių 
šilelį” gieda atmintinai. Buvo 
pamiršta, kad pats vyskupas iki 
mirties mėgo jį dainuoti.

Šiuolaikiniam skaitytojui 
nelengva pajusti ir suvokti 
beveik prieš pusantro šimtmečio 
rašytą tekstą, sako prof. V. 
Kubilius. „Šilelį” reikia išgirs
ti giedamą. Toksai „Šilelio” at
gaivinimas suteikia unikalų 
įspūdį. Įsismelkia mūsų laikas, 
mūsų gyvenimas. Klausytojas 
gauna turiningą, emocinį 
kūrinį. Reiktų padaryti jo įrašą, 
tas būtų nepakeičiama mokymo 
priemonė ir daugeliui padėtų 
suvokti, kokie lobiai slypi mūsų 
poezijoje. Danieliui Sadauskui 
giedant „Šilelį” klausytojai pa
junta senovinį Lietuvos grožį, 
tragišką Lietuvos likimą. D. Sa
dauską, giedantį „Šilelį” išgir
sime atvykę į koncertą.

Solistas išleido A. Vienažin
džio ir A. Baranausko giesmių 
kasetę, kurią atsivežė ir pas 
mus. Jis ruošia M. Mažvydo 
giesmių ir jo gyvenimo fragmen
tais paremtą programą, skirtą 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metinėms. Tai tikrai didelis 
ir labai reikalingas solisto 
Danieliaus Sadausko darbas.

Danieliaus Sadausko kon
certas Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, rugsėjo 14 d. (ketvir
tadienį) 7:30 v.v. Lietuvių dailės 
muziejaus patalpose. Koncertą 
rengia PLC renginių komitetas.

Bronė Nainienė

IŠ ARTI IR TOLI

PHILADELPHIA, PA
MOTERŲ VEIKLOS 

JUBILIEJUS

Šiais metais Lietuvių Moterų 
klubų federacijos Philadelphios 
klubas švenčia savo 45-tąsias 
gyvavimo sukaktuves. Šis jubi
liejus bus pažymėtas kartu su 
Tautos švente, š.m. rusėjo 17 
dieną, sekmadienį, pradedant 
10:30 v.r. iškilmingomis Mišio-

mis Sv. Andriejaus bažnyčioje, 
(19th & Wallace St.). Po Mišių, 
parapijos salėje ruošiamos vai
šės ir pritaikyta programa, ku
rios meninę dalį atliks vilnietis, 
jaunas kompozitorius-pianistas 
Andrius Žlabys. Šis 18 metų lie
tuvis, savo talento dėka, po sėk
mingo pasirodymo Interlochen 
muzikos akademijoje, Michigan, 
laimėjo stipendiją toliau lavin
tis Philadelphios Curtis muzi
kos institute.

Valdyba kviečia visuomenę 
dalyvauti Philadelphijos Mo
terų klubo jubiliejaus ir Tautos 
šventės renginyje. Moterys ir 
mergaitės prašomos pasipuošti 
tautiniais drabužiais ir įsijung
ti į procesiją bažnyčioje.

Sng.

CLEVELAND, OH

SLA 65-ASIS SEIMAS 
CLEVELANDE

Š.m. rugsėjo 22-23 d. Cle- 
velande susirinks seniausios 
Amerikos lietuvių draudimo or
ganizacijos, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje atstovai iš 
įvairių JAV vietovių savo 65-am 
Seimui. Per 109 gyvavimo 
metus SLA darbai Amerikos 
lietuvių apjungime, narių 
draudime, religinėje, tautinėje, 
kultūrinėje ir Lietuvos at
statymo veikloje atnešė daug 
gražių vaisių. Pagal išgales, 
SLA ir toliau vysto savo veiklą.

Seimo posėdžiai vyks Holiday 
Inn, 28500 Euclid Avenue, 
Wickliffe, Ohio 44092 (prie 1-90 
greitkelio). Posėdžių pradžia 
penktadienį, rugsėjo 22 d., 10 
valandą ryto. Seimo renginiai 
vyks Lietuvių namų patalpose, 
877 East 185-a gatvė, Cleve- 
land, Ohio 44119.

Atstovų bei svečių susipaži
nimo vakaras vyks penktadienį, 
rugsėjo 22 d., 7 vai. vak. „Gin
taro” svetainėje. Seimo iškil
minga vakarienė vyks šešta
dienį, rugsėjo 23 d., 7 vai. vak. 
viršutinėje salėje. Kalbą 
pasakys žymus visuomeninin
kas, ilgametis Lietuvos diplo
matas, ambasadorius Anicetas 
Simutis. Koncertinę dalį atliks 
sopranas Virginija Bruožy- 
tė-Muliolienė, akompanuojant 
Romai Bandzienei.

Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti seime bei 
renginiuose. Dėl vakarienės 
bilietų prašoma kreiptis pas O. 
Jokūbaitienę, tel. 481-7161, S. 
Mačienę — 481-4504. A. Pau- 
tienį — 383-8225 arba I. Stankų 
- 531-9587.

Paruošiamus darbus atlieka iš 
SLA 14, 136 ir 377 kuopų suda
ryta Seimo rengimo komisija: V. 
Jokūbaitis — pirmininkas, E. 
Bernotienė — sekr., J. Bud
rienė, Z. Dučmanas — ižd., 
U. Gaižutienė, O Jokū- 
baitienė, L. Kedys, S. Mačienė, 
Mačys, B. Pautienienė, A. Pau- 
tienis — vicepirm., I. Stankus, 
K. Vaičeliūnienė ir kt.

A. Pautienis 
SLA 136-os kuopos pirm.
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