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Lietuvos ir Rusijos sienų 
derybos stringa 

Viln ius , balandžio 19 d. 
(AGEP) — Lietuvos ir Rusijos 
eilinė sienų derybų sesija 
baigėsi be konkretesnių rezul
tatų, rusams primygtinai siū
lant grįžti prie sovietinių 
administracinių ribų. Ketvir
tadienį pasibaigusiose dviejų 
dienų derybose Karaliaučiuje 
buvo mėginama susitarti dėl 
sienos nustatymo principų, 
tačiau abiejų šalių pozicijų šiuo 
klausimu nepavyko suartinti. 

Vienintelis pozityvus susiti
kimo pasiekimas yra susitari
mas sugretinti šalių pasiūly
mus, kaip žemėlapyje turėtų 
atrodyti Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinė siena. Tokie pro
jektai turėtų būti paruošti kitai 
derybų sesijai, kuri numatyta 
Vilniuje gegužės arba birželio 
mėnesį. 

Pasak Lietuvos derybininkų, 
Rusijos atstovai tebesiūlo pri
pažinti galiojančia sovietmečio 
administracinę liniją tarp 
Lietuvos ir Rusijos respublikų. 
Ši linija ėjo Vištyčio ežero 
Lietuvos pusės krantu, ir, ją 
pripažinus, Lietuva netektų 

teisių j dabar Lietuvos žuvi
ninkystės ūkių naudojamus eže
ro vandenis ir jo išteklius. 

Lietuva siūlo sieną brėžti taip, 
kad ežero tektų abiems šalims, 
ir tokią poziciją Rusija buvo 
priėmusi derybų pradžioje prieš 
porą metų. Tačiau vėliau, kai 
rusų derybininkams ėmė vado
vauti ambasadorius Jurij Šol-
mov, Rusijos pozicija pasikeitė. 
* Pasak Lietuvos derybininkų, 

savo pensijon išėjusio pirmtako 
nuostatos laikosi ir naujasis Ru
sijos delegacijos vadovas Valerij 
Popov, kuris dalyvavo derybose 
pirmą kartą. Penkerius metus 
Rusijos ambasadoriumi Vienoje 
dirbęs V. Popov Lietuvos diplo
matams paliko kieto ir sunkiai 
keičiančio nuomonę derybinin
ko įspūdį. 

Panašus nesutarimai abiejų 
šalių pozicijas skiria ir dėl 
sienos Nemunu. Skirtingai įsi
vaizduojant jo laivakelį, nesu
tariama, kokia upės dalis turi 
priklausyti vienai ir kitai šaliai. 
Šalys nesutaria ir dėl sienos 
Kuršių mariose ir Baltijos jū
roje. 

Lietuvos ir Baltarusijos 
sutarties dėl valstybės 

sienos ratifikavimas atidėtas 
Vilnius , balandžio 19 d. 

(AGEP) — Lietuvos Seimas ket
virtadienį dėl techninių ne
sklandumų atidėjo kitam antra
dieniui Lietuvos ir Baltarusijos 
sutarties dėl valstybės sienos 
bei dar dviejų susitarimų su šia 
kaimynine valstybe ratifikavi
mą. 

Beveik vienbalsiai rytiniame 
posėdyje parlamentui ratifika
vus pernai vasario 6 d. Vilniu
je prezidentų Algirdo Brazausko 
ir Aleksandr Lukašenkos pasi
rašytą sutartį dėl geros kai-
mystės ir bendradarbiavimo, 
dėl kitų dokumentų svarstymo 
buvo padaryta petrauka. Paaiš
kėjo, kad „techniniais nesklan
dumais" pavadintas vienas iš 
daugelio sienos žemėlapių, ku
riame nepažymėta Lietuvos, 
Baltarusijos ir Lenkijos susi
kirtimo vieta. 

Kitą antradienį Seimas taip 
pat turėtų ratifikuoti vyriausy
bių susitarimą dėl Druskininkų 
sanatarijos „Baltarusija" bei 
vyriausybių susitarimą dėl „Ob
jekto 500" ir hidroelektrinės 

„Tautų draugystė". 
Vyriausybių susitarime dėl 

Druskininkų sanatorijos „Bal
tarusija" numatoma; kad šią 
gydomąją-profikaltinę įstaigą su 
visais pastatais ir įranga Lie
tuvos vyriausybė perduoda Bal
tarusijos nuosavybėn, ir 99 me
tams išnuomoja sanatorijos 
maždaug 5 ha žemės plotą. 

Pagal susitarimą dėl „Objekto 
500" ir hidroelektrinės „Tautų 
draugystė", Baltarusijos vyriau
sybė perduoda Lietuvos nuosa
vybėn Baltarusijoje esantį Ig
nalinos atominei elektrinei pri
klausantį reguliavimo šliuzą — 
„Objektą 500", kuriuo palai
komas vandens lygis Drūkšių 
ežere. Už pusantro kilometro 
esančios „Tautų draugystės" 
hidroelektrinės įrenginių statu
sas bus nustatytas atskiru susi
tarimu. Žemės sklypas po pasta
tais bus išnuomotas Lietuvai 99 
metams. 

Baltarusijos parlamentas su
tarčių su Lietuva ratifikavimą 
turėtų svarstyti penktadienį. 

Lietuvai svarbu įruošti 
Via Baltica kelią 

Viln ius , balandžio 19 d. 
(AGEP) — Tarptautinis automo
bilių kelias Via Baltica gali at
verti plačias perspektyvas turiz
mui Lietuvoje, tačiau Lietuvo
je dar nesukurtos palankios tei
sinės ir ekonominės sąlygos tu
rizmui vystyti. Tai teigia Lie
tuvos valstybinės automobilių 
kelių direkcijos generalinio di
rektoriaus patarėjas Vitolis Ku
rapka. 

Penktadienį vykstančioje kon
ferencijoje „Via Baltica ir turiz
mas" V. Kurapka informavo, 
kad Lietuva kasmet praranda 
apie pusę užsienio turistų dėl 
prasto muitinių bei pasieniečių 
darbo, o tai reiškia, kad į vals
tybės iždą nepatenka apie 90 
milijonų dolerių. Pasak jo, tiki
masi, kad apie 20% transporto 
eismo tarp Suomijos ir centrinės 
Europos vyks Via Baltica keliu, 
pramoninio transporto eismas 
išaugs 20%-50%, o tarptautinis 
transporto eismas kasmet padi
dės 3.5%-6%. 

Balandžio 14 d. Vilniuje vyko Baltijos Ministrų tarybos posėdis, kuriam šj kartą pirmininkavo 
Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Stankevičius. Susitikimo pabaigoje visi trys prem
jerai — (iš k.) Estijos Tiit Vahi, Latvijos Andns Skąl.. Lietuvos Mindaugas Stankevičius — pasirašė 
bendrą pareiškimą dėl Baltijos Ministru Tarybos veiklos. Jame pažymėta, kad Via Baltica kelio 
įruošimo tarptautiniam transportui planas turi būti parengtas iki šiu metų rugsėjo mėnesio, o 
iki kitų metų pradžios — trišalis susitarimas dėl jungtinės tranzito procedūros. 

Nuotr. G. Svitojaus, Elta 

Augustave susitiko Lietuvos 
ir Lenkijos premjerai 

Viln ius , balandžio 19 d. 
(AGEP) — Lenkijos premjeras 
Wlodzimierz Cimoszewicz užtik
rino oficialią savo šalies paramą 
Lietuvai, siekiant narystės Eu
ropos Sąjungoje ir NATO. Tai jis 
pažymėjo tik prasidėjus Augus
tave Lietuvos ir Lenkijos prem
jerų vadovaujamų delegacijų de
ryboms, kurių metu konstatuo
ta, kad integravimasis į europi
nes bei transatlantines organi
zacijas yra abiejų šalių užsienio 
politikos tikslas. 

Premjerų W. Cimoszewicz ir 
Mindaugo Stankevičiaus susiti
kimas vyksta Augustavo pa
kraštyje esančiame „Etmono" 
turizmo centre. 

Susitikime pabrėžta, kad Len
kija nedviprasmiškai remia Lie

tuvos narystę Vidurio Europos 
laisvos prekybos sutarties orga
nizacijoje CEFTA. Premjeras W. 
Cimoszewicz sakė, kad po kon
sultacijų su kitomis CEFTA 
narėmis buvo nutarta į šią 
organizaciją priimti Lietuvą, 
Rumuniją ir Bulgariją. 

Susitikimo metu susitarta 
įkurti bendrą komisiją dvi
šalėms problemoms spręsti 
ir jos pirmasis susitikimas 
įvyks jau gegužės mėnesį. Pla
nuojama, kad oficialus premjero 
M. Stankevičiaus vizitas į Var
šuvą įvyks po dviejų mėnesių ir 
per tą laiką bus pasiruošta lais
vos prekybos sutarties pasira
šymui. 

Lenkijos premjeras ragino 
aktyviau keistis informacija 

Lietuvoje laukiama nelegalių 
migrantų pagausėjimo 

„Lietuvoje 274 km ilgio Via 
Baltica kelio trasa eina dau
giausia esamais keliais, kuriuos 
būtina pritaikyti tarptautiniam 
eismui. Todėl numatoma panai
kinti vieno lygio geležinkelio 
pervažas, nutiesti miestų ir gy
venviečių aplinkkelius", sakė 
Vitolis Kurapka. 

Jis kalbėjo, kad autoturizmo 
pramonė reikalauja išvystytos 
kelių aptarnavimų infrastruk
tūros, todėl šių objektų statyba 
yra svarbiausia iš Via Baltica 
kelio tiesimo sudėtinių dalių. 
Pasak jo, daugelis šių objektų 
bus statoma iš privataus kapi
talo. 

Via Baltica pagyvins Baltijos 
valstybių ekonomiją, nes ji bus 
viena svarbiausių grandžių 
Skandinavijos ir Baltijos vals
tybių ekonominiuose ir kultūri
niuose ryšiuose su Europos eko
nominės bendrijos šalimis, sakė 
jis. 

Automagistralė Via Baltica, 
einanti per tris Baltijos vals-

Vi ln ius , balandžio 11 d. 
(AGEP) — Pasienio policijos 
vadovybės žiniomis, Maskvos 
apylinkėse, prie Minsko ir 
Ukrainoje yra apie 3 milijonai 
nelegalių migrantų. Svarbiau
sia daugelio migrantų kelionės 
kryptis yra Lietuvos-Baltaru
sijos pasienis, rašo „Lietuvos 
aidas". 

Patekę į Lietuvą, jie vyksta 
arba į Klaipėdą, iš kurios mėgi
na patekti į Skandinaviją, arba 
j Lazdijus, iš ten — į Vokietiją. 
Pasak Pasienio policijos vadovo, 
visi nelegalūs migrantai į Lietu
vą patenka tik per Baltarusijos 
pasienį. Iš 650 km. šio pasienio 
pats pavojingiausias yra 200 km 
Mickūnų-Dieveniškių- Šalčinin
kų ruožas. Lietuvos policija su
laiko apie 90% migrantų, tačiau 
jau Lietuvoje. 

tybes ir jungianti jas su Skan
dinavija ir Rytų bei Vakarų 
Europa, iš viso sujungs apie 18 
valstybių. Pirmasis Via Baltica 
tiesimo oficialus protokolas 
buvo pasirašytas Paryžiuje 1991 
m., o 1992 m. Lietuvos vyriau
sybė patvirtino šio kelio trasą 
Lietuvos teritorijoje. 

Jau parengta penkerių metų 
programa kelio rekonstrukcijai, 
kurioje numatytos 172.5 milijo
nų dolerių investicijos Baltijos 
valstybėse ir Lenkijoje. Lietuvos 
teritorijai skirta 37.5 milijonai 
dolerių. Užsienio paskola galėtų 
siekti ir 52.8 milijonus dolerių, 
jei Lietuva į projektą investuotų 
17.6 milijonų dolerių. 

Šiemet Baltarusija atsisako 
priimti migrantus atgal. Po 
susitarimų su Rusija Baltarusi
ja savo sieną saugo kartu su 
Rusijos pasieniečiais. Lietuvos 
policijos komisaro teigimu, 
specialiosios Rusijos tarnybos 
padeda baltarusiams gabenti 
nelegalius migrantus. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 231 
nelegalus migrantas. Tik 20 
žmonių pavyko grąžinti į jų 
tėvynę. Pabradėje ketinama 
įsteigti nelegalių migrantų ta
patybės nustatymo ir registra
vimo centrą. Pasak pasienio 
policijos komisaro, nelegalius 
migrantus būtų galima bausti 
pagal baudžiamojo kodekso 
straipsnį, tačiau tuomet tektų 
pastatyti Lietuvoje dar bent 
keletą kalėjimų. Todėl būtina 
pradėti diplomatines derybas 
su Kinija, Šri Lanka, Indija ir 
Pakistanu. Deryboms lyg buvo 
pasiruošęs Afganistanas. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos žiniomis, pri
klausomai nuo valstybės, į 
kurią bandoma patekti, nele
galūs migrantai moka nuo 
500,000 iki 25,000 dolerių. I 
Vakarų Europos valstybes ke
lionė kainuoja tarp 2 ir 5 
tūkstančių dolerių. Vedlių yra 
abiejose sienos pusėse. Jie turi 
papirktų pareigūnų, kurie atsto
ja priedangą. 

Pernai Lietuvoje už nelegalių 
migrantų gabenimą buvo nu
teisti devyni asmenys. Vis 
labiau į šį „verslą" įtraukiami 
nepilnamečiai. Jie saugo ir mai
tina bėglius. Jie pasirenkami, 

Seimas antradienį svarstys 
pirmalaikių rinkinių 

klausimą 

apie muitų politiką, padėtį pa
sienyje. Jis kalbėjo apie Len
kijos teritorijoje pasienyje 
išsirikiuojančių iš Vakarų į 
Lietuvą gabenamų automobilių 
eilių problemą ir siūlė, kad šie 
automobiliai būtų tikrinami jau 
Lietuvos teritorijoje. 

Lenkijos neramina prastai 
saugomi keli šimtai kelių ir 
keliukų iš Baltarusijos į Lie
tuvą, nes Baltarusijoje gali
mybės perbėgti per Lietuvą į 
Vakarus laukia 300,000, o 
Ukrainoje — pusė milijono mig
rantų , daugiausia iš Azijos 
šalių. 

Derybose taip pat kalbėta apie 
nelegalius skraidymus per Lie
tuvos-Lenkijos sieną. Lenkijos 
policijos žiniomis, šiais lėk
tuvais gabenami ne tik nelega
lūs migrantai, bet ir narkotikai 
bei ginklai. Siekdama tam už
kirsti kelią, Lenkija savo pasie
nį saugo malūnsparniais. 

Būdamas Bialystok vaivadijos 
gyventoju, premjeras W. Cimo-
szewicz sakė tokius lėktuvus 
pats ne kartą matęs. Premjeras 
M. Stankevičius sutiko, kad sie
na turi būti atvira tik legaliai 
ją kertantiems asmenims ir ga
benamiems kroviniams. 

Jis taip pat siūlė padidinti 
sienos kirtimo punktų skaičių. 
Lenkijos atstovai sakė, kad 
šiemet neturi finansinių gali
mybių tokį projektą įgyvendin
ti, tačiau sutiko jį svarstyti 
ateityje. 

Lietuvos muitinės departa
mento direktorius Vitalijus 
Geržonas siūlė didinti esamų 
punktų pralaidumą, derinant 
abiejose pusėse dirbančių parei
gūnų skaičių ir darbo valandas. 

Lenkijos premjeras užsiminė, 
kad jo šalies firmos suintere
suotos dalyvauti europinio stan
darto geležinkelio iš Kauno į 

nes sunku iškelti baudžiamąją 
bylą nepilnamečiams. 

Vedlių profesionalumas tobu
lėja. Pasak Valstybės saugumo 
vadovo, nelegalių migrantų ga
benimu užsiima stambios nusi
kaltėlių oganizacijos. Daugelis 
vedlių yra žinomi. Saugumo tar
nybos žiniomis, dabar nusikals
tamos struktūros stengiasi infil
truoti kuo daugiau savo žmonių 
į pasienio policiją. 1995 m. sau
gumo darbuotojai Klaipėdoje iš
aiškino penkias vedlių grupes, 
kurioms talkino policijos, pa
sienio policijos, krašto apsaugos 
žvalgybos bei muitinės pareigū
nai. Nelegalūs migrantai per 
sieną gabenami dviem būdais — 
pėsčiomis per mišką arba auto
busais per muitinės postus. 

V i ln ius , balandžio 22 d. 
(AGEP) — Seimo seniūnų sueiga 
pirmadienį pritarė, kad antra 
dienį į Seimo dabotvarkę būtu 
įtrauktas klausimas dėl pirma
laikių Seimo rinkimų. Tokį 
Tautininkų frakcijos iniciatyva 
parengtą projektą Seimas svars
tė prieš porą savaičių, ir jo pa
teikimui parlamentas tada pri
tarė. 

Praėjusią savaitę Vilniuje vy
kusios protesto akcijos „Prieš 
skurdą ir skurdintojus" organi
zatoriai pareiškė, kad projekto 
svarstymas vilkinamas, o vie-
nas jų vadų, Seimo tautininkų 
frakcijos narys Kazimieras 
Uoka pagrasino bado streiku ir 
susideginimu. Seimo pirminin 
kas Česlovas Juršėnas pirma
dienį spaudos konferencijoje K. 
Uokos grasinimus pavadino pro
vokaciniais. 

Seimo vadovo nuomone, šis 
Seimo narys jokia veikla Seime 
pasigirti negali, nes per visą 
kadenciją tepateikė keturis pro
jektus. Todėl, sakė Č. Juršėnas, 
jam reikia „dramatinių įvykių" 
populiarumui įgyti. 

C. Juršėnas pabrėžė, kad 
kaip ir anksčiau manąs, jog 
balandžio 12 d. viešai paskelb
tojo svarstyti projekto visuo
menė dar nespėjo aptarti. Seimo 

seniūnų sueiga nutarė įtraukti 
klausima i posėdžio darbotvar
kę, tačiau galutinį sprendimą 
antradienį priims Seimas. Pre 
zidento Algirdo Brazausko de
kretu eiliniu rinkimų diena 
paskelbta spalio 20-oji. 

Pagal tautininku pateikta 
projektą, pirmalaikius rinkimus 
yra siūloma surengti birželio 
30-ąją, tačiau grasindamas 
susideginimu. Seimo narys K. 
Uoka reikalavo juos surengti 
liepos 6-ąją — Mindaugo karū
navimo dieną. 

Seimo pirmininkas pabrėžė, 
kad ketvirtadienio protesto ak
cija Vilniuje buvo ..kraštutinai 
politizuota"'. Pasak jo. tai 
suprato ir pagrindinės deši
niosios opozicinės jėgos — kon
servatoriai bei krikščionys de
mokratai, kurie nekalbėjo akci
joje. 

Česlovo Juršėno nuomone, de
šiniojo krašto jėgos, nesiti-
kėdamos daugiau vietų gauti 
normaliais rinkimais, imasi 
ypatingų priemonių. Jis taip pat 
pabrėžė, kad už antįstatyminius 
veiksmus — nesilaikymą 75 
metrų atstumo nuo parlamento 
pastato, apgadintus automo
bilius, kita materialinę žala — 
protesto akcijos organizatoriams 
teks atsakyti. 

2,000 protestavo Šiauliuose 
Šiaul ia i , balandžio 22 d. 

(BNS) - Apie 2,000 Šiaulių gy
ventojų šeštadienį dalyvavo pro
testo akcijoje, kurią suorgani
zavo Šiaulių rajono nukentėju
sių indėlininkų komitetas. Ak
cijos dalyviai priėmė kelias 
rezoliucijas, kurių tarpe buvo 
reikalavimas paleisti Seimą ir 
kuo greičiau pravesti naujus 
rinkimus. Taip pat reikalau
jama kad būtų sudarytas planas 
kompensuoti prarastus indėlius 
ir kad liautųsi gyventojų skur
dinimas. 

Šiaulių rajono nukentėjusių 
indėlininkų komiteto pirmi
ninkas Romualdas Aksomaitis. 
atstovaujantis 12,000 nukentė
jusių indėlininkų Šiaulių ra
jone, pasakė BNS koresponden
tui, kad tokią demonstraciją 
numatoma rengti kas mėnesį. 

Numatoma antradienį demon
straciją rengti Vilniuje, kurioje 
taip pat bus reikalaujama pa
greitintų Seimo rinkimų. Pa
skelbtoji Seimo rinkimų data — 
spalio 20 d. 

Deryboms kliudo naftos 
telkinys 

Vilnius, balandžio 17 d. (Elta) 
— Trečiadienį Karaliaučiuje 
prasidėjo eilinis dviejų dienų 
Lietuvos ir Rusijos derybų eta
pas. Bus deramasi dėl valstybės 
sienos nustatymo ir pažymėji
mo, taip pat ekonominės zonos 
ir kontinentinio šelfo Baltijos 
jūroje ribos. Tai jau keturio
liktoji derybų sesija. 

Nuo 1993 m. vidurio vykstan
čiose derybose jau suderinta 

Šeštokus statyboje. Jis taip pat 
užtikrino, kad Lenkija vykdys 
visus įsipareigojimus, įgyvendi
nant Šiaurės ir Vidurio Europą 
per Baltijos šalis sujungsiančio 
kelio Via Baltica statybą. 

Pabrėžę regioninio bendradar 
biavimo svarbą, Lenkijos atsto
vai pasiūlė kurti „Nemuno eu-
roregioną", kuriam priklausytų 
Lenkija, Lietuva, Baltarusija 
bei Rusijos Karaliaučiaus sritis. 
Premjeras Stankevičius tokiam 
projektui pritarė. 

Kalbėdami apie abiejų šalių 
tautines mažumas, premjerai 
pasidžiaugė, kad tiek Lietuvoje, 
tiek Lenkijoje jos traktuojamos 
„pagal Europos standartus". 
Premjeras Cimoszewicz sakė, 
kad Lietuvos vyriausybės vado 
vo prašymu Lenkija pasirūpins 
vadovėlių Lenkijos lietuviškoms 
mokykloms problema ir žadėjo 
tuo domėtis asmeniškai. 

90<£ procentų sausumos sienos 
sutarties projekto Liko atskiri 
plotai, kuriuos reikia patikslin
ti. Viena pagrindimu kliūčių, 
nustatant jūros sieną — konflik
tą šukeles naftos telkinys D-6, 
esantis kol kas nė vienai iš šių 
valstybių nepriskirtoje Baltijos 
jūros dugno dalyje 

Maždaug prieš metus keturios 
Rusijos ir Vokietijos naftos kom
panijos pasirašė susitarimą 
įkurti bendrą įmone KANT. ku
ri imtų naftą iš minėto naftos 
telkinio. Lietuvos diplomatai 
yra ne kartą protestavę dėl 
tokio kaimyninės šalies elgesio 
ir reikalavę Rusijos derybini n 
kų paaiškinti susidariusia pa 
dėtį. tačiau konkretaus atsaky
mo negauta iki šiol. 

— Italijoje vokusiuose par
lamento rinkimuose dauguma 
vietų laimėjo vidurio kairiųjų 
koalicija, bet būsimoji vyriau 
sybė neaiški, nes pervarą maža. 

KALENDORIUS 

Balandžio 23 d.: Šv. Jurgis, 
antrasis Lietuvos globėjas imire 
303 m.»: Adalbertas. Vaitiekus. 
Daugaudas. Vygailė. 

Balandžio 24 d.: Šv Fidelis 
iš Sigmaringen. kunigas, kanki 
nys '1577-1622 Šveicarijoje): 
Bona. Kantnmas. Gražvyde 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

DOVANOS LIETUVOS 
MEDICINOS BIBLIOTEKAI 

Didžiausi mūsų pagarbos ir 
padėkos žodžiai skirti žmonėms 
Amerikoje, kurių rankos surin
ko, sutvarkė ir išsiuntė į Lie
tuvos medicinos biblioteką lite
ratūros siuntas. Mes nepažįsta
me daugelio tų žmonių, bet jų 
įdėta širdžių šiluma ir nuošir
dūs jausmai atkeliavo į Lietuvą 
ir pasiliko. 

Lietuvos medicinos biblioteka 
(LMB) yra didžiausia mokslinės 
medicinos literatūros saugykla 
valstybėje — 700,000 vienetų 
įvairių dokumentų. Turi 11 sky
rių. Bibliotekos bei poskyrių 
fondais naudojasi 6,000 gydy
tojų, mokslo darbuotojų, stu
dentų, vidurinio medicinos per
sonalo bei giminingų medicinai 
sričių specialistų. LMB 1994 
metų pabaigoje šventė 50-ties 
metų jubiliejų. 

Beveik 50 metų Lietuvos me
dikams buvo prieinami dau
giausia sovietiniai medicinos in
formacijos šaltiniai. Vakarų 
kraštų literatūros kolekciją 
LMB sudarė 33%. Finansiniai 
ištekliai leido užsisakyti tik 40 
pavadinimų Vakarų šalių medi
cinos žurnalų bei pirkti apie 800 
knygų per metus. Savaime su
prantama, tai negalėjo tenkinti 
augančių medicinos mokslo 
žmonių poreikių. Dar 1987 m. 
LMB kreipėsi į Amerikos lie
tuvių medikų bei labdaros orga
nizacijas, prašydama pagelbėti, 
aįųsti į Lietuvą atliekamus 
žurnalų komplektus, knygas. 
1989 m. Lietuvą pasiekė pir
mosios labdaros siuntos. 

Iš Čikagos Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro per dr. 
Robertą Vitą gavome dr. Juozo 
Meškausko, .Lietuvos medicinos 
istoriją", išleistą 1987 m., bei 
įvairių žurnalų. Iš Čikagos Aka
deminio skautų sąjūdžio gavo
me „Mūsų Vytį", „Aušrą" ir kt. 
literatūrą. Čikagos Viešosios 
medicinos mokyklos prodeka-
nas Kevin Croke kartu su medi
kamentais, medicinos aparatū
ra, pasirūpino ir knygomis, ga
vome 300 leidinių iš įvairių 
medicinos mokslo sričių. 1989 
m. pabaigoje K. Croke dėka bib
lioteka gavo kompiuterį ir duo
menų bazę MEDLINE CD-
ROM'uose. Tuo metu Lietuvoje 
buvo pradėta vystyti bendrosios 
praktikos ir šeimos medicinos 
programa. Literatūros neturė
jome. Lietuvoje besilankantis 
Kanados šeimos gydytojų kole
gijos prezidentas Alan Pavilanis 
nusprendė padėti. Po keleto 
mėnesių gavome didelę siuntą 
- per 200 knygų ir beveik 800 

medicinos knygos, žurnalai, bet 
ir techninė literatūra, pade
danti įsisavinti automatizuotas 
sistemas bei jų valdymą. Ame
rikos medicinos bibliotekų viešos 
paslaugos mums žinomos taip 
pat R. Kubiliūtės dėka. Dr. 
Vaclovo Šaulio rūpesčiu, pasto
viai gauname žurnalą „Medici
na". O ir pavieniai asmenys, 
vykstantys į Lietuvą, labai daž
nai atveža suaukotas siuntas. 

LMB žmonės džiaugiasi tvir
tais ryšiais su Amerikos na
cionaline medicinos biblioteka. 
Metus laiko ten stažavosi LMB 
darbuotoja, vyksta literatūros 
mainai, pastoviai gauname įvai
rią medicinos bei metodinę lite
ratūrą. Kasmet lankydamasi 
Lietuvoje, Amerikos naciona
linės medicinos bibliotekos dar
buotoja Dalė Lukienė, savo 
profesinę patirtį perteikia 
seminaruose, apmoko ne tik 
bibliotekos darbuotojus, bet ir 
medikus naudotis informacijos 
ištekliais, — supažindina su 
naujomis paieškomis interakty
viose duomenų bazėse, demons
truoja paieškų taktiką. Dar 
1993 m. Vilniuje vyko Vidurio 
Europos mokslinių bibliotekų 
informatikos konferencija. Vie
na iš rengėjų ir paskaitininkų 
buvo D. Lukienė. 

Gerbiamų tautiečių dėka, 
mums tapo prieinamos naujau
sios pasaulyje informacijos per
davimo technologijos. 1992 m. 
LMB pirmą kartą besilankan
čiai D. Lukienei, audiovideo 
priemonių komplektuotojai, kilo 
idėja įkurti AV centrą Lietuvo
je. Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos prezidentas dr. Arvydas 
Vanagūnas labai palankiai ir en
tuziastingai kartu su Čikagos 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirmininku dr. Jonu Rač
kausku bei žiniomis ir patirtimi 
padedant D. Lukienei parengė 
projektą. LMB kreipėsi j Atviros 
Lietuvos fondą, prašydama pa
gelbėti lėšomis ir Soros fundaci
ja skyrė 10,000 JAV dolerių 
aparatūrai įsigyti. 1994 m. per 
LMB jubiliejines iškilmes AV 
centras buvo atidarytas. 

Medikai galės naudotis ir nau
jausia mokymo priemone — vi-
deodisku, kurį kartu su moni
toriumi bei demonstravimo 
mašina padovanojo valstybinės 
medicinos bibliotekos švietimo 
tyrimų specialistas Craig Lo-
catis. Nedidelius centrus įkū
rėme dar penkiose Lietuvos bib
liotekose. Ateityje centrai bus 
naudojami ne tik profesiniam 
mokymui, bet ir gyventojų švie-

Sparčiai augant pasaulio in
formacijos masyvams, būtina 
greita informacijos paieška in
tensyviam jų panaudojimui. To
kią galimybę — 14 automatizuo
tų duomenų bazių CD-ROM, tu
rime Soroso fondo bei Algio 
Peter Ankaus dėka. Nuo 1991 
m. A. Ankus siunčia svarbiau
sią duomenų bazę medikams 
MEDLINE. Telefakso aparatas 
taip pat viena iš pirmųjų jo 
dovanų bibliotekai. 

Modernios technikos priemo
nių naudojimas smarkiai išple
čia LMB veiklą, ji tampa naujų 
technologijų katalizatoriumi. O 
dokumentų pristatymo tarny-
bos-tiesiog gelbėjimosi ratas, 
mažėjant biudžetui ir augant 
prenumeratos kainoms. 

Mieli, gerbiami tautiečiai, 
Jūsų pagalba medikams ir Lie
tuvos žmonių sveikatai, šiuo 
atveju per informacines siste
mas ir šaltinius, yra neįkai
nuojama vertybė. Lietuvos me
dicinos biblioteka kartu su 
Jumis iš esmės prisideda prie 
medicinos mokslo bei sveikatos 
reformos vystymo Lietuvoje. 

V ida Tamulienė 
Lietuvos medicinos 

bibliotekos direktorės 
pavaduotoja 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

numerių žurnalų. Prie siuntos 
paruošimo daug prisidėjo ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Humanitarinės pagalbos 
pirmininkė Rūta Girdauskaitė. 

Naujas bibliotekos gyvavimo 
etapas susijęs su Lietuvos 
valstybingumo atkūrimu. Lab
daros siuntos dar pagausėjo. 
Mūsų tautiečiai su dideliu 
atsidavimu ir meile rengė siun
tas į Lietuvą. Jeigu ankstes
niais metais 80% literatūros 
LMB įsigydavo einamojo komp
lektavimo būdu, tai dabar dau
giau kaip pusę leidinių gauna
me iš labdaros. 

1992 m. dideles literatūros 
siuntas apie ligonių slaugą at
siuntė Balzeko Amerikos Lietu
vių kultūros muziejus. Rasa 
Razgaitienė iš Lietuvių kata
likų religinės šalpos fondo, Rasa 
Lakas iš Lithuanian Mercy Lifl 
komiteto. Per šią organizaciją, 
vadovaujama Jurgio Lendraičio, 
labdaros siuntas gauname ir iš 
Ramunės Kubiliūtės, Čikagos 
Northwestern universiteto aka
deminės medicinos bibliotekos 
darbuotojos. Jos rūpestis ne tik 

RĖMUO EDA -
KAIP GELBĖTIS? 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Rėmuo ima ėsti tada, kai 
stemplės galą prie skrandžio 
pradžios ten esąs raumuo ne-
laiku atveria stemplę ir leidžia 
skrandžio turinį įsiveržti atgal 
stemplėn. Kai rūgštus skran
džio skystis patenka ant jautrios 
stemplės gleivinės (ten visada 
esti šarminė reakcija), jaučiamas 
deginimas. Jis vadinamas rė
mens ėdimu (heartburn) arba 
„rūgšti burna" — vis tai atsi-
liejimo sukeliamo stemplės už
degimo pasireiškimas. Kai ku
rie žmonės tai laiko normaliu 
pajautimu ir neprašo mediciniš
kos pagalbos. 

R a u m u o ve ik iąs kaip 
kumšt i s 

Stemplė (esophagus) yra krū
tinės srityje ilgas raumeninis 
vamzdis, kuris jungia burną su 
skrandžiu. Prie stemplės galo, 
tuojau virš skrandžio yra žiedo 
pavidalo stiprus, kaip kumštis 
veikiąs raumuo. Jis visą laiką 
sulaiko skrandžio turinio atgal 
stemplėn įsiveržimą, išskyrus 
ryjant. Tada raumuo atsileidžia 
ir maistas nuslenka į skrandį. 

timui. 
AV kolekciją sudaro kasetės, 

skaidrės, optiniai diskai. Tai pa
rūpino D. Lukienė bei GLAXO 
firma. Medikų susidomėjimas 
didžiulis, gaila, kad LMB finan
siniai ištekliai neleidžia pirkti 
ne tik šių priemonių, bet ir da
lies įrangos jomis naudotis. Mes 
turime vilties, kad centro kū
rėjai maloniai stebins mus ir 
ateityje, remdami jo gyvavimą. 

Taip pat dovana — programa 
GRATEFUL MED, suteikianti 
galimybę atlikti paiešką JAV 
nacionalinės medicinos bibliote
kos trisdešimtyje bibliografinių 
ir faktinių duomenų bazių. Pro
grama įvesta šešiose šalies 
bibliotekose. Dar vieną labai 
svarbų projektą, įgalinantį 
paspartinti ir pagerinti medikų 
aprūpinimą informacija, įgyven
diname JAV nacionalinės medi
cinos bibliotekos iniciatyva. Tai 
„Internetas" — superkanalaa 
įvairių dokumentų, tame tarpe 
ir straipsnių kopijų pristatymui. 
Lėšas, 18,000 JAV dolerių, sky
rė Amerikos vyriausybė. Infor
maciją gausime nemokamai. 

ĮŠVENTINTI DEVYNI 

KUNIGAI 
Vilniaus arkikatedroje balan

džio 13 d. buvo didelės iškurnės: 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis suteikė šventinius pir
miesiems devyniems 1993 m. at
kurtos Vilniaus kunigų semi
narijos auklėtiniams. 

Pirmame, antrame ir trečia
me seminarijos kursuose moko
si 36 klierikai. Dar dešimčiai 
klierikų iš Vilniaus arkivysku
pijos po penkerių metų studijų 
Kauno Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje ir įšventintų į 
diakonus buvo sudaryta galimy
bė Vilniaus seminarijoje baigti 
šeštąjį kursą. Jie studijas tęsė 
jau dirbdami parapijose. 

Devyniems iš jų šeštadieni 
buvo suteikti kunigo šventimai. 
Vienas diakonas yra dar per 
jaunas kunigystei ir bus įšven
tintas vėliau. Prieš Velykas 
būsimiesiems kunigams buvo 
surengta kelionė į Prancūziją — 
jie dalyvavo Didžiosios savaitės 
rekolekcijose Solesmos benedik
tinų vienuolyne. 

Šeštadienį, gavę šventimus, 
naujieji kunigai kartu su arki
vyskupu aukos savo pirmąsias 
Mišias. 

KINIJOS VALDŽIA 
PRADĖJO REPRESIJAS 

PRIEŠ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA 

Kinijos valdžia vėl sustiprino 
represijas prieš Romai ištikimą 
pogrindinę Katalikų Bažnyčią. 
Kaip sausio 31 d pranešė Pary
žiuje įsikūrusi bažnytinė in
formacijos tarnyba „Eglise 
d'Ašie", Kinijos religijos reikalų 
biuras nusiuntė savo valdinin
kus į provincijos Hebei vyskupi
jas katalikams išaiškinti. Re
miantis Šaltiniais Kinijoje, 
pranešama, jog .daug kunigų ir 
moterų vienuolių suimta ar 
įkalinta namų arešte. 

Informacijos tarnyba rašo, jog, 
Kinijos Bažnyčios narių akimis, 
puolimu, nukreiptu prieš Romai 
ištikimus katalikus, mėginama 
atskirti Kinijos Bažnyčią nuo 

Kada stemplė „užsidega"? 

Raumens įsitempimo stipru
mas pasako, ar raumuo atsileis 
ir stemplė atsidarys, ar laikys ją 
užgniaužęs. Padidėjęs raumens 
įtempimas apsaugo stemplę nuo 
rūgščios skrandžio sunkos, o 
sumažėjęs — atidaro stemplę. 
Taip esti normaliais atvejais. 

O atsiliejimo sukeltas stemp
lės uždegimas tik tada atsiran
da, kai minėtas raumuo nelaiku 
įsitempia ar atsileidžia. Tada 
skrandžio turinys įsilieja stemp
lėn. 

O kas didina rėmenį? 

1. Stemplė, i lgas raumeninis vamz
dis, jungiąs burną su skrandžiu; 2. 
žiedo pavidalo stemples gale, prie pat 
skrandžio viršaus įs i tempęs raumuo, 
veikia lyg kamšt i s ir, tik atleidžia, 
maistą ryjant. 

Keli dalykai aštrina rėmenį. 
Iš jų du stipriausi rėmens ėdimo 
aštrintojai yra rūkymas ir ka-
feino turinčių skysčių: „be" ka-
feino kavos, arbatos, „cola" 
gėrimas bei šokolado valgymas 
(šokoladas turi kafeino). 

Mažina minėtą uždegimą ne-
gėrimas - nevalgymas pomido
rų, apelsinų, greipfrutų ir 
ananasų (pine apple). 

Didina rėmens ėdimą fizinė 
veikla, pvz. pasilenkimas, ypač 
pavalgius, atsigulus. Taip pat 
kenkia vidurių suvaržymas, nu
tukimas, ypač pas moteris, o 
taip pat joms esant nėščioms. 

Atsiminkime, kad tą stemplės 
kamštį laiko suspaustą liesas 
(skim) pienas, miltais-krakmolu 
ir baltymais gausus maistas. 
Priešingai, tą stemplės galo 
kamštį atpalaiduoja ir rėmenį 
didina šie dalykai: alkoholis, 
cigaretė, ant šono gulėjimas, 
sėdėjimas, kepti, riebūs, aštrūs 
valgiai, saldus pienas, šokoladas 
ir pomidorų, greipfrutų bei apel
sinų sultys. 

visuotinės Bažnyčios. „Eglise 
d'Ašie" duomenimis, Hebei pro
vincijoje gyvena beveik ketvir
tadalis iš maždaug 10 milijonų 
Romai ištikimų katalikų šalyje. 

Su Vatikanu Kinija nutraukė 
ryšius 1957 m. Nuo tada religi
jos laisve naudojasi tiktai 
valstybės spaudimu įsteigtasis 
„Patriotinis Kinijos katalikų 
susivienijimas", o Romai ištiki
mi katalikai persekiojami iki 
šiol. 

Šių metų pradžioje Pekine 
buvo pranešta, kad Kinija 
sugriežtins religinių bendrijų 
įstatymus ir bus baudžiami tie, 
kurie dangstydamiesi religija, 
griauna valstybės vienybę. 

REIKIA STIPRINTI 
MOTERS VAIDMENĮ 

VISUOMENĖJE 

Popiežius Jonas Paulius II 
ragina visuomenės informavimo 
priemones stiprinti moters 
vaidmenį visuomenėje. Sausio 
24 d. paskelbtame laiške 
30-osios Pasaulinės visuomenės 
informavimo priemonių dienos 
proga popiežius apgailestavo, 
kad daugelyje pasaulio dalių 
moterims vis dar nėra galimy
bių „pilnutinai įsitraukti į 
visuomeninį, politinį ir ekono
minį gyvenimą". Deja, dažnai 
net ir visuomenės informavimo 
priemonės paverčia moteris kitų 
pasitenkinimo objektais. Pasau
linė visuomenės informavimo 
priemonių diena, kurios šių 
metų tema yra „Visuomenės in
formavimo priemonės: dabarties 
forumas moters vaidmeniui vi
suomenėje didinti", daugelyje 
šalių 1996 m. bus minima gegu
žės 19 dieną. 

Popiežiaus Jono Pauliaus n 
žodžiais, visuomenės infor
mavimo priemonės turėtų už
tarti balso neturinčius ir į 
visuomenės pakraščius išstum
tus žmones. Popiežius kritikavo, 
kad visuomenės informavimo 
priemonės dažnai netraktuoja 
moters „kaip asmens, turinčio 
neliečiamą orumą", nuvertina 
jos kaip žmonos bei motinos 
vaidmenį ar netgi jį pašiepia. 

Popiežius apgailestavo, kad už 
motinystę dažnai veikiau bau-

i džiama nei atlyginama, o moti
nos diskriminuojamos ekonomi-

. niu ir socialiniu požiūriu. Jonas 
Paulius II reikalauja suteikti 
visoms moterims tikrai lygias 
galimybes visuomenėje, profesi
jos bei politikos srityse, vienodai 
traktuoti abu sutuoktinius šei
mos teisėje bei pripažinti lygias 
pilietines teises bei pareigas. 

Popiežius ragina moteris ir 
savo pačių pastangomis keisti 
moters įvaizdį visuomenės infor
mavimo priemonėse. Jos turėtų 
remti auklėjimo programas ra
dijuje ir televizijoje, įkalbinėti 
kitus kritiškai vartoti visuome
nės informavimo priemonių pro
duktus ir pačioms viešai kriti
kuoti programas, įžeidžiančias 
moters orumą ar nuvertinan
čias jos vaidmenį visuomenėje. 
Be to, moterys turėtų perimti 
atsakingus postus visuomenės 
informavimo priemonėse, savo 
darbui bei profesinei veiklai 
suteikdamos jų prigimtį atitin
kančią pakraipą. 
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metams 
JAV 196.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Utaakant i Uetava 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pašto $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

*4 meti] 3 mėn. 
$56.00 $3500 
$6000 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $3500 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcąja ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą k« 
nors skelbti. 

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

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

Dokumento įžangoje tvirtina
ma, kad religinė praktika, pa
vyzdžiui, reguliarus bažnyčios 
lankymas, tapo „nuostata, bū
dinga gyventojų mažumai", kas 
taikytina ir toms šalims, kur 
vyrauja katalikų tikėjimas. Iš 
krikščionių katalikai sudaro 
didžiausią dalį tų, kurie mano, 
kad religinė praktika yra svar
bus dalykas. Beveik 30 proc. 
katalikų nuolatinį bažnyčios 
lankymą laiko svarbiu dalyku. 

Be to, pastebima tendencija 
„įvairias socialines sritis, 
pavyzdžiui, politiką, ekonomiką 
ir kultūrą, izoliuoti nuo anks
čiau religinių institucijų darytos 
įtakos". 

Tačiau, kita vertus, absoliuti 
dauguma prisipažino tikį į 
Dievą. JAV tokių buvo net 90 
proc. Studijos įžangoje pabrėžia
ma, kad Jungtinės Valstijos yra 

viena iš religingiausių valstybių 
pasaulyje. Bet apskritai imant 
tradicinės religijos užleidžia 
vietą naujiems sąjūdžiams, ape
liuojantiems į religinius žmonių 
jausmus. Daugelis tokių naujų 
sąjūdžių derina įvairių tradici
nių religijų elementus, tvirtina
ma studijoje. 

• Kun. Audrius Giedraitis 
at le i s tas iš Arkikatedros 
bazilikos vikaro pareigų ir 
paskirtas naujai kuriamos Ruk
los parapijos administra
toriumi. 

TIKĖJIMAS DARO DIDELĘ 
(TAKĄ VISUOMENEI 

Tikėjimas į Dievą ir organi 
zuotos religijos tebedaro dideU 
įtaką visuomenei, tačiau jų for 
mos baigiantis XX amžiui kin 
ta. Tarptautinės socialinio tyri 
mo programos (International 
Sočiai Survey Program) šio de 
šimtmečio pradžioje atliktos 
religiškumo studijos devyniose 
Europos šalyse, taip pat JAV, 
Izraelyje, Filipinuose ir Naujo 
joje Zelandijoje duomenys buvo 
paskelbti Italijoje šių metų 
sausio mėnesį. 
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TARPININKAVIMAS 
KULTŪRINIUOSE 

REIKALUOSE 
Lietuvos Respublikos ir J A V Lietuvių 

Bendruomenės komisijos posėdžia i 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Pirmadieni, kovo 18 d. dvylik
tos valandos posėdyje komisija 
išklausė pranešimų, kurių tema 
buvo: „Kultūriniai mainai su 
JAV ir JAV Lietuvių Bendruo
menė". Pirmuoju pašnekovu bu
vo Vytautas Balčiūnas, Kultū
ros ministerijos sekretorius. Pir
mosios Lietuvos Respublikos vy
riausybės programoje buvo api
brėžtos dvi kultūros politikos 
strategijos: kultūros paveldo pa
žinimas bei saugojimas ir žmo
nių kūrybinių galių ugdymas 
įvairiomis formomis. Ryšiuose 
su užsienio lietuviais buvo ak
centuojami kontaktai su Balti
jos ir Šiaurės kaimynais, bei 
bendruomenėmis užsienio šaly
se bandant integruoti jų su
kauptą kultūros paveldą į Lie
tuvos kultūrą. 

V. Balčiūnas toliau kalbėjo 
apie bendrus renginius su JAV 
Lietuvių Bendruomene. Svar
biausias pavyzdys, tai Pasaulio 
lietuvių dainų šventė. Dabar jau 
ruošiamasi antrai tokiai šven
tei. 1998 metais įvyks folklori
nių ansamblių festivalis Wa-
shington, DC. Kviečiamos visos 
Baltijos valstybės. Čia bus labai 
svarbu tinkamai pristatyti lie
tuvius. Šios programos vedėja 
„Ratilio" vadovė Zita Kelmickai-
tė. Jau suplanuota Martyno 
Mažvydo, pirmosios lietuviškos 
knygos, 450 metų sukakties 
valstybinė programa, kurioje 
kreipiamas dėmesys į Mažosios 
Lietuvos pažinimą ir integravi
mą į dabartinę kultūrą. 

Kultūros ministerija derina 
atskiras menines programas: 

Banaičio šimtmečio valstybinę 
programą, Kauno muzikinio te
atro spektaklio jungtinį pasta
tymą Čikagoje, atskirų asmenų 
dalyvavimą programose, pvz., 
D. Noreikaitės-Kučėnienės da
lyvavimą Žemaitės minėjime. 

Sovietmetyje buvo viskas 
centralizuota. „Buvę pokomu
nist iniai kraštai stengiasi 
atkurti meno muziejus regio
nuose, nes buvo neleidžiama, 
buvo tiktai kraštotyros muzie
jai leidžiami, kurie buvo labai 
griežtai kontroliuojami. Dabar 
stengiamės išvengti vienpusiš
kumo, stengiamės sukurti re
gioninių muziejų sistemą. Pa
vyzdžiui, Žemaitija, kuri turbūt 
yra pati stipriausia savo iden
titeto išsaugojimo regioninė 
erdvė, šalia savo istorijos pag
rindinio Alkos muziejaus Tel
šiuose, įsteigė Mykolo Oginskio 
rūmuose Žemaičių dailės mu
ziejų, į kurį dabar gali sugrįžti 
kai kurie darbai, tie kurie nėra 
dovanojami federaliniams mu
ziejams, Čiurlionio arba Dai
lės". Taip pat yra labai svarbi 
ir reikšminga centrinių muzie
jų iniciatyva deponuojant į re
gioninius muziejus kai kurias 
kolekcijas. „Šalia Žemaičių dai
lės muziejaus dabar yra kuria
mas antras regioninis meno mu
ziejus Suvalkijos dailės galeri
ja Paežerių dvare prie Vilkaviš 
kio. Dailės muziejaus direk 
torius Romualdas Budrys čia 
parodė gražią iniciatyvą. Kaip 
žinia, iš Suvalkijos yra kilę per 
50 mūsų žymiausių dailininkų 
ir unikaliam rūme, kuris dabar 

bus restauruojamas, bus sukur
ta Suvalkijos dailės galerija. 
Šalia centrinių meno muziejų 
mes turėsime regioninius meno 
muziejus. Analogiškai ketiname 
kurti Aukštaitijos meno muzie
jų. Dabar yra svarstomi įvairūs 
projektai, taigi iš išeivijos grįž
tančios į Lietuvą kultūrinės ver
tybės tos, kurios dovanojamos, 
kurias apsisprendžiamą parvež
ti į tėvynę, dabar stengiamasi 
jas pateikti eksponuoti netiktai 
centruose, bet taip pat ir regio
nuose ir anologiškai vyksta viso 
mūsų paveldo integravimas j 
kultūrinę infrastruktūrą". 

V. Balčiūnas išskirtinai mi
nėjo knyginės paveldos įjun
gimą į programas, kurias vyk
do valstybinė Martyno Mažvy
do biblioteka. Prisiminė, kaip 
sunkiai knygos ateidavo į Lie
tuvą tarybiniais metais ir į 
kokius fondus jos papuldavo. 
Per labai trumpą laiką teko 
bandyti kompensuoti spragas, 
ypač nacionaliniuose fonduose. 
„Silvija Vėlavičienė, kuri čia 
atstovauja mūsų pagrindiniam 
fondui, valstybinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos lituanisti
kos skyriui, gali pateikti labai 
detalią informaciją, nes jau turi 
per 75% viso to knyginio pavel
do, kuris buvo išeivijoj sukurtas, 
pirmiausia JAV, Kanadoje, 
Anglijoje ir kituose kraštuose". 
V. Balčiūnas guodėsi, kad labai 
sunku yra sukaupti įvairių 
draugijų ir įvairių visuome
ninių judėjimų smulkiuosius lei
dinius, kurie yra labai svarbūs 
„pažinti tai visai gausiai įvai
riaspalvei, stebėtinai dinamiš
kai veiklai, kurį mūsų bendruo
menių kituose kraštuose buvo 
plėtojama". Pačiu skaudžiausiu 
ir sudėtingiausiu reiškiniu skai
to atskirų religinių ir šiaip 
bendruomenių sukaupto pavel
do j Lietuvą grąžinimą, ypač iš 
Pietų Amerikos. „Mes sužino
me, kad kažkas, kažkur tiesiog 
knygas ar archyvus išmetė". 

Paminklas tremtiniams Naujosios Vilnie geležinkelio stotyje. I* čia tūkstančiai lietuviu buvo 
sodinami į gyvulinius vagonus ir tremiami i Sibirą Nuotr. Juozo Polio 

Kai kurie privačių žmonių 
daromi sprendimai taip pat yra 
skaudūs. Apgailestavo, kad K. 
Pemkus atidavė savo unikaliau
sią biblioteką ne Mažvydo bib
liotekai, o Klaipėdos universite
tui. „Mes suprantame, kad jis 
kaip žemaitis, nori tvirtinti 
Klaipėdos atkurtą universitetą, 
tačiau šita biblioteka yra tokia 
unikali ir tokia vertinga... Pa
naudojimas medžiagos tyri
mams bus komplikuotas". 

Toliau vystydamas kultūrinio 
bendradarbiavimo mintį, V. 
Balčiūnas kalbėjo: „Mes neturi
me jokio teisinio reguliamino 
kada radę paramą, vienaip ar 
kitaip susitarę, važiuoja kartais 
labai menko lygio mūsų savi
veiklininkai ir labai dažnai 
būna jų dalyvavimas išeivijos 
programose neetiškas ir būna 
kraštutinių negražių pavyzdžių. 
Mes iš tikrųjų neturime būdų 
kaip įtakoti, mes atsakome tik
tai už federalinės programas, už 
valstybinius kontaktus. I šios 
Komisijos sudarymą aš žvelgiu, 
kaip į galimybę ieškoti pilnes-
nio įvairesnio susiderinimo, kad 
kartais nebūtų suklaidintos 
bendruomenės, neatvažiuotų 
žmonės, kurie iš tikrųjų nieko 
nereiškia Lietuvos meniniame 
gyvenime, Lietuvos kultūrinia
me gyvenime, bet kurie labai 
moka gudriai save prisistatyti, 
pateikti, kaip puikūs meninin
kai ir paskui mes visi esame ne
jaukiose situacijose". 

Romualdas Budrys, Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius, 
aiškino, kad jo vadovaujamas 
muziejus turi jau labai senas 
draugystės tradicijas su išeivija, 
jau daugiau kaip 20 metų, nors 
kartais jos būna jau pomirtinės. 
„Mes turėjom daug trukdymų 
švelniai kalbant, niekas mums 
nepritarė niekad tokiems 
renginiams ne tik iš mūsų, bet 
ir išeivijos. Labai liūdnus laiškus 
gaudavau jau dabar veliono 
prof. Vizgirdos, kitų autorių, 
kurie pas mus eksponavos tais 
laikais, tai jie ten nebuvo glos
tomi, jie net buvo vadinami 
koloborantais ir panašiai. Su 
jais nesisveikino. Tas kelias 
buvo nelengvas tų mūsų ryšių, 
o mes juos bandėm išlaikyti 
galimai, kad mes nenutrūktu 
me, kad mes vieni kitus pažin
tume". 

R. Budriui pirmiausia rūpi pa
likimo klausimas. „Čiurlionio 
dailės galerija buvo kaupiama 
daugelį metu vienam tikslui ir 
įstatuose įrašyta, kad atgavus 
nepriklausomybę, šita galerija 
grįžta į Lietuvą. R. Budrys pa
stebėjo, kad šioje galerijoje ran
dasi labai vertingi dalykai, tai 
Puzino kolekcija, M. Šileikio per 
100 kūrinių, kurio darbų Lietu
va beveik nieko neturi ir negali 
Lietuvos visuomenei jo pristaty

ti. „Mums reiktų rasti bendras 
kalbas". Direktorius aiškino 
apie svarbą A. Domšaičio darbų 
Klaipėdos muziejuje, kurie jau 
yra restauruoti. „Mes Klaipėdą 
atlietuvinsime to krašto lietu
vių daile, o pats iškiliausias jų 
yra Domšaitis". \ Lemontą yra 
nusiuntę gan didelę grafikos ko
lekciją. Bendrą darbą riboja 
sunki finansinė būklė. Dėl šios 
priežasties pačių iškiliausių dai
lininkų kūryba JAV nepasie
kia. Daugiausia ryšiai palaiko
mi su Lemonte esančia galeri
ja, kur yra kaupiamas išeivijos 
meninis gyvenimas. „Galbūt 
per ją galėsim ir su kitom gru
pėm turėti tampresnius ryšius. 
Norėtume, kad ir iš mūsų pusės 
patektų tikrai iškilesni kūri
niai, negu patenka". Taip pat 
norėtų lietuvių dailę pristatyti 
ir nelietuvių bendruomenei. 

Silvija Vėlavičienė kalbėjo 
apie du pagrindinius reikalus. 
Vienas jų, tai knygų grąžinimas 
į Lietuvą. Anksčiau talpintuvai 
buvo finansuojami Religinės 
šalpos, Lietuvių fondo, paskuti
niuoju metu Atviros Lietuvos 
fondo. Tas klausimas lieka opus, 
nes dabar trūksta lėšų kultūri
nių vertybių į Lietuvą grąžini
mui. Pavyzdžiui, neseniai iš Ro-
chesterio buvo gauta šešios dė
žės knygų. „Šitoj siuntoj buvo 
100 knygų pirmosios emigraci
jos, kurių nė vieno egzemplio
riaus nei vienoj Lietuvos biblio
tekoj nebuvo. Tai yra didžiulės 
kultūros vertybės, kurios turi 
būti saugomos, ir čia ne mūsų 
prasimanymas, kad mums vis 
negana. Tuo labiau, kad parapi
jos namai užsidarė, nebuvo kur 
tų knygų dėti ir viena laimė, 
kad atsirado privati iniciatyva 
šias knygas pasiųsti į Lietuvą. 
Šitai komisijai turėtų rūpėti be 
globos esantys kultūriniai pali
kimai. Privačių inciatyvų ran
dasi vis daugiau. Visai neseniai 
Antano Vaičiulaičio našlė pano
rėjo Vaičiulaičio biblioteką pa
dovanoti Vilkaviškio bibliote
kai. Čia yra tas dalykas apie 
kurį kalbėjo V. Balčiūnas. Į 
regionus taip pat grįžta asmeni
nės kolekcijos ir knygos. Noriu 
tik atkreipti dėmesį, kad tas 
kultūrinio palikimo grąžinimo 
į Lietuvą klausimas yra labai 
aktualus ir svarbus". 

Antras reikalas apie kurį 
kalbėjo S. Vėlavičienė, tai JAV 
lietuvių spauda. „Jums turbūt 
juokinga išgirsti, kad mes su 
dideliu vargu komplektuojant 
visą dabar Amerikoj išeinančią 
spaudą". Gauna pagrindinius 
JAV laikraščius, tačiau telki
niuose liedžiami laikraštėliai, 
leidiniai jų nepasiekia. Išeivijos 
spaudinių bibliografavimo dar
bai yra perkeliami į Lietuvą, pa
rengtas kontrolinis bibliografi
jos sąrašas. 

Danutė Bindokienė 

Pavojinga padėtis 
Lygiai prie 10 metų — 1986 m. 

balandžio 26 d. — Černobylyje. 
Ukrainoje, visai netoli Gudijos 
sienos branduoliniu kuru varo
moje jėgainėje, įvyko sprogimas 
ir gaisras, paleidęs į atmosferą 
radioaktyvius nuodus: pagal ap
skaičiavimus, 200 kartų pavo
jingesnį ir didesnį kiekį, negu iš 
dviejų atominių bombų, Antra
jam pasauliniam karui besibai
giant numestų ant Hirosimos ir 
Nagasaki Japonijoje. 

Pavojingiausia radioaktyvi 
tarša palietė maždaug 230.000 
kvadratinių kilometrų ruožą 
Ukrainoje, Gudijoje ir Rusijoje. 
Ten ir šiandien daugelyje vietų 
tebestovi perspėjamieji užrašai, 
kad žmonėms gyventi dėl radio
aktyvumo yra pavojinga, drau
džiama. Tačiau ne visur gyven
tojai paklūsta tiems drau
dimams bei perspėjimams, nes 
kito pasirinkimo nelabai turi. 

Šiuo metu maždaug penkta
dalis dirvų Gudijoje netinka 
žemės ūkiui: net 10 metų pra
ėjus nuo Černobylio nelaimės 
šimteriopai didesnis radioakty 
vumas randamas žolėje, daržo
vėse, vaisiuose ir kt. žemės ūkio 
produktuose. Tuoj po sprogimo 
iš arčiausiai prie jėgainės esan
čių vietovių buvo evakuota apie 
31,000 žmonių, bet ten tebe
gyvena maždaug 2 mln. gyven
tojų, kurie jau su savo likimu 
tiek apsipratę, kad daugiau ne
bijo pavojų, ligų, mirties. Jeigu 
nedirbs žemės, neaugins daržo
vių, nesės javų, nešers vietiniais 
pašarais savo gyvulių, kaip jie 
gyvens? Vienaip ar kitaip, 
radioaktyvi tarša iš apylinkių 
nepranyks dešimtis tūkstančių 
metų... 

Nors pačios nelaimės metu 
Černobylio jėgainėje žuvo tik 31 
asmuo — daugiausia jėgainės 
darbininkai ir ugniagesiai, 
atskubėję gesinti gaisro, pagal 
Ukrainos Sveikatos apsaugos 
ministeriją, iki šiol įvairiomis li
gomis, tiesiogiai susietomis su 
radiacija, mirė 125,000 krašto 
gyventojų, o jeigu būtų priskai
čiuota Rusija ir Gudija, aukų 
skaičius siektų gerokai daugiau 
kaip pusę milijono. 

Černobylio pavojus dar nepa
sibaigė ir, net praėjus 10 metų 
nuo sprogimo, nedaug pasiekta, 
kad tas pavojus sumažėtų. Šiuo 
metu tebeveikia du likusieji jė
gainės reaktoriai, pagamindami 
apie 6 procentus Ukrainos 
elektros, todėl vyriausybė 
priešinasi Septynių didžiųjų 
industrinių valstybių pasiū 
lymui jėgainę likviduoti. Ukrai 
na galbūt sutiktų tai padaryti. 

jeigu būtų sumokėta 4 milijar
dai dolerių kompensacijos... 
Vadinasi, visur veikia ta pati 
..rinkos ekonomija"... Negana 
to, sprogęs reaktorius, tebespin-
duliuojantis radioaktyviomis 
medžiagomis, yra uždarytas 
cementiniame statinyje-sarkof'a-
ge. kuris jį apsaugos tik gal 20 
metų (nereikia pamiršti, kad 10 
metų nuo sprogimo jau praėjo), 
o koks bus tolimesnis šių pavo
jingų griuvėsių likimas'.' 

Europos Sąjungos ekspertai 
apskaičiuoja, kad naują statinį, 
kuris padengtų dabartinį, būtų 
galima pastatyti už 636 mln. 
dol.. o išmontuoti reaktoriaus 
šerdį 'r saugiai atsikratyti už
terštu cemento-grafito mišiniu 
bei atominiu reaktoriaus kuru. 
reikėtų 5 mlj. dolerių ir užtruk 
tų bent 30 metų. 

Praėjusį savaitgalį Maskvoje 
lankantis JAV prezidentui Bill 
Clinton, įvyko Septynių di
džiųjų susitikimas, kuriame 
buvo ypač daug dėmesio ski
riama jėgainių, ginklų ir apskri-
tai branduolinės taršos proble
moms. Rekomenduota, kad Čer
nobylio du tebeveikiantys reak 
toriai būtų sustabdyti iki '̂ 000 
metų ir pasižadėta surasti lėšų 
šiam projektui įvykdyti nes 
Ukraina pati išteklių neturinti. 

Tačiau ne tik Černobylis gra
so Europos, o gal ir viso pasaulio 
saugumui. Buvusiuose sovietų 
valdžioje respublikose — dau
giausia Ukrainoje ir Rusijoje — 
tebeveikia 15 tos pačios kon
strukcijos jėgainių. Viena ir 
Lietuvoje — Ignalinoje. Nors 
tvirtinama, kad per 10 metų jau 
nemažai padaryta, kad jėgainės 
būtų saugesnės, bet jos toli 
gražu saugios nėra. Pagrindinė 
problema, atrodo, yra ta, kad 
šios jėgainės nebuvo statytos 
vien energijos tikslams, bet ato
minių ginklų bei jiems reika 
lingu medžiagų gamybai. 
Galbūt paprasčiausias būdas, 
bent Rusijoje, būtų labiau 
pasikliauti natūraliomis du
jomis, kurių ji turi pakankamai, 
atsisakant atomu varomų jė
gainių. Žinoma, Lietuvoje atve
jis visai kitas, kadangi valstybė 
kone tiek pat neturtinga, kaip 
Gudija — pirkti dujas ar kitą 
kurą Ignalinos jėgainei neįma
noma. 

Reikia tikėtis, kad turtingieji 
Europos kraštai supras pavojų 
ir padės Lietuvai išspręsti 
Ignalinos problemą, nes radio
aktyvi tarša valstybių sienų 
nepripažįsta, tad, nelaimės 
atveju, pavojus gresia ne vien 
Lietuvai. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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įėjęs radau visą šeimą bebaigiant valgyti vakarienę. 

Pasiūliau moteriškei savo žmonos paltą. Pasakiau, ko 
ui ji noriu, ngai pavarčiusi paltą rankose, moteriškė 
man sako: 

— Turiu dar kelis svarus labai gerų kvietinių miltų 
ir Sis paltas man būtų labai reikalingas. Tačiau negaliu 
jums duoti, ko prašote. Laikau šiuos miltus ypatingam 
reikalui ir didelei džiaugsmo dienai. Tačiau galiu jums 
duoti dešimt svarų neblogų ruginių miltų už šį paltą. 

Kai dar mėginau derėtis dėl kvietinių, ji man pa
aiškino savo atsisakymo priežastį: 

— Kaip jūsų žmona rūpinasi savo vaikais, taip ir aš 
savaisiais. Mano vyriausias sūnus nesugrįžo nuo Rytų 
fronto. Jis nepaskelbtas kritusiu, tik dingusiu be žinios. 
Turiu vilties, kad jis dar gyvas. Kai jis sugrįš, savo iš
badėjusiam vaikui iškepsiu skanaus pyrago. 

Vargšės, mylinčios motinos. Kai tą vakarą, sugrįžęs 
į stovyklą, pastačiau ant stalo pagalvės užvalkaliukan 
įrištus miltus, žmona nušvito. Bet atrišusi ir pamačiu
si duoninius miltus, nieko nebeklausė, tik tyliai apsi
verkė. 

Rytojaus dieną stovyklos pašte netikėtai radome 
mums adresuotą paketėlį iš amerikiečių okupuotos 
Vokietijos zonos. Parsinešę jame radome kelias dėžutes 
konservų, kavos, porą plytelių šokolado ir dviejų svarų 
krepšelį miltų. Auksiniai geltonų, kvietinių miltų! Mūsų 
brangūs prieteliai Liudas ir Joana Montrimai (dabar 
gyveną Waukegan, IL) mums atsiuntė didžiausią mūsų 

gyvenime dovaną, patys to nežinodami. Turbūt pats 
Dievas pamatė mane elgetaujant pas vokiečius. Pasi 
gailėjo mano žmonos ašarų ir maldos mūsų vaikučių, 
Vilboro ir Elytės, dėlei. 

Kitą kartą, grįžtant traukiniu iš Hamburgo, 
įsikalbėjau su vienu bendrakeleiviu vokiečiu. Sužinojęs, 
kad gyvenu DP stovykloje, kur negauname vokiškų 
maisto kortelių, jis man pasiūlė juodosios rinkos kaina, 
bet dar prieinamai, maistingų ir daug vitaminų turinčių 
riebalų. Susidomėjau ir sutariau. Už kelių dienų parsi
vežiau kelis litrus „Cod Liver Oil" (žuvų taukų). Geriant 
juos kaip vaistus, žuvies taukai gana priklūs. Vaikai jų 
nemėgdavo ir šaukštelį tų taukų nurydavo tik beveik 
prievartą naudojant. Bet badas labai išradingas. Greit 
pastebėjome, kad blynams arba bulvėms kepti žuvies 
taukai labai tinka. Tik reikia valgyti, kol karsta. Tada 
taukų kvapas ne toks stiprus ar bent mažiau jaučiamas 

Tokiai liūdnai pusbadžio gyvenimo padėčiai besi
tęsiant, visi stovyklos gyventojai taip ir laukėme pro
gos išvykti į užjūrius, kur vėl kaip žmonės galėtumėm 
dirbti, įsikurti ateičiai, jeigu ir ne sau, tai nors savo 
vaikams. Ėjo kalbos apie būsimas imigracijos galimy
bes į Kanadą, Australiją, Pietų Ameriką, Angliją ir 
Jungtines Amerikos Valstijas. Nei mano žmona, nei aš 
pats jokių giminių užjūriuose tuo metu neturėjome. Tad 
afidavitų ar kitokios pagalbos iš niekur negalėjome 
tikėtis. Todėl atsidavėme likimo valiai. 

Westward Ho! 

Pirmoji tikresnė viltis dėl imigracijos iš Vokietijos 
atsirado 1947 m. pradžioje. Ant valgyklos durų atsirado 
didelis aplinkraštis „Volunteer Scheme for Recruitment 
of Displaced Persons for Employment in Great Britam'. 

Šis aplinkraštis, išverstas į kelias kalbas, skelbė apie 
darbo sąlygas ir galimybes Didžiojoje Britanijoje. Dar
bas buvo siūlomas tik viengungiams vyrams ir mote
rims, savanoriams, sutikantiems dirbti žemės ūkyje, 
anglių kasyklose, geležies ir plieno pramonėje, li
goninėse, tekstilės fabrikuose ir namų ruošoje. Buvo pri
imami ir vedę vyrai bei moterys, kurie sutinka laikinai 
palikti savo šeimas Vokietijoje, iš kur jos maždaug po 
trijų mėnesių bus atvežtos į Britaniją. Atlyginimai ir 
darbo sąlygos žadamos lygios kaip britų darbininkams, 
atliekantiems tą patį arba panašų darbą. 

Beskaitant šiuos skelbimus pastebėjome, kad britai 
karo pabėgėlius vengia vadinti tomis „pagarsėjusiomis" 
DP raidėmis, tik labai retai jas naudodami. Jie išgalvojo 
kitas trys raides — E.V.W. (European Volunteer 
Worker), vadinasi, Europos savanoriai darbininkai. Tos 
raidės taikomos tik tiems dypukams, kurie savanoriškai 
vyks darbams į Angliją. 

Apsisprendimas 

Susituokdami, vyras ir moteris pasižada vienas kitą 
gerbti ir mylėti, kartu vargus kentėti ir džiaugsmais 
dalintis iki mirtis juos atskirs. Palikti žmoną ir vaikus 
svetimame krašte be vyriškos ir tėviškos globos, ne tik 
man, bet ir kitiems vedusiems vyrams buvo opus 
klausimas. Todėl ilgai su žmona diskutavome šį reikalą. 
Nuodugniai apsvarstę visus klausimus, priėjome iš
vados, kad, būdami subrendę žmonės, sugebėsime savo 
gyvenimo valtelę išvairuoti per visokias gyvenimo jū
ros bangas. Pagaliau juk ne mudu vieni, bet daugelis 
mūsų stovykloje gyvenančių šeimų galvų ketina vykti 
Anglijon, paliekant savo šeimas stovykloje. Pasitikime, 
kad lietuvių, savo tautiečiu, tarpe šeima nepražus. Abu 
raminamės viltimi, kad anglai laikys savo pažadą ir 

šeimas už kelių mėnesių atveš. 
Kai verbavimo komisija atsirado Spakenbergo sto 

vykioje, aš kartu su keliais dešimtimis vyrų užsirašiau 
darbininku vykti į Angliją. Pasirašiau ant man pakiš
tos blankos. Tik žymiai vėliau, jau Anglijoje būnant, kai 
norėjau pakeisti darbą, sužinojau tekstą, po kuriuo pasi
rašiau: „Aš šiuomi pareiškiu, kad skaičiau ir supratau 
schemos detales dėl parinktų išvietintų asmenų įdar 
binimo Didžiojoje Britanijoje. Aš pasižadu priimti darbą, 
kurį man parinks Britų darbo ministerija ir Vastybinė 
tarnyba (Ministry of Labour and National Servive). Aš 
suprantu, kad galėsiu pakeisti darboviete tik su Darbo 
ministerijos ir Valstybinės tarnybos vietos skyriaus su
tikimu". 

Labai abejoju, ar daug kas iš mūsų skaitė šito teks 
to turinį, kuomet pasirašėme blankas. Neprisimenu, kad 
mums kas būtų tai aiškinęs. Jeigu pasižadėjimo turinys 
mums ir būtų žinomas, jis vargiai ar būtų kieno nuo 
monę pakeitęs. Blogos gyvenimo sąlygos ir kasdieninis 
badas vis tiek būtų nugalėjęs bet kokias abejones dėl 
išvažiavimo. 

Po kelių savaičių ir registracijai praėjus, iš savo 
stovyklos komendanto pulk. Butkūno gavome prane 
Šimus, kad savanorių išvykimas iš Spakenbergo stovyk
los numatomas gegužės 12 d 

Malkų rinkimas 

Nors visi stovyklos gyventojai, vedė ir viengungiai, 
buvo maitinami iš bendros virtuves, bet šeimoms su 
vaikais kartais duodavo maisto produktu, tad bent ret 
karčiais galėdavo pasigaminti maistą pagal savo skon; 
ir norą, žinoma, kiek ribotos stovyklos sąlygos leido 

'Bus daugiau1 
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Jurgis. Aliejus Dail. Kazimieras Žoromskis 

ŠV. JURGIS IR SKAUTŲ 
KELIAI 

JONAS DAINAUSKAS 

Šv. Jurgis , kuris kalendoriu
je įrašytas balandžio 23 d., 
vienas seniausių lietuvių krikš-
tavardžių. Šv. Jurgio vardu yra 
pavadinta per dvidešimties baž
nyčių Lietuvoje. Jo atvaizdai 
puošia daugelio Lietuvos bažny
čių altorius. O kiek pakelių, 
priesodybinėse koplytėlėse, kop
lytstulpiuose, įvairių liaudies 
meistrų drožiniuose budi tas 
šventasis, raitas, su skydu ir 
ietimi duriantis slibiną, žemės 
blogybių simbolį, t.y. kovojantis 
su žmogaus blogiu. 

Pa ts šv. Jurgis ligi šiol yra 
paslaptingas. Kas jis buvo iš 
tikrųjų, kada ir kur gyveno, 
kodėl s l ib inas atsirado jo 
gyvenimo aprašyme, kaip jo 
garbinimas atkeliavo į Europa, 
o Anglijoje tapo jos patronu, 
istorikai ginčijasi šimtmečius. 
Nuostabu, kad šv. Jurgis, nors 
ir su „mitiška praeitimi", per 
kokius šešiolika šimtmečių 
šventųjų hierarchijoje y r a 
įsirikiavęs tuoj pat po svarbiau
siųjų apaštalų. 

Tikslios 5v. Jurgio gyvenimo 
ir m i r t i e s datos iki šiol 
nepavyko nustatyti. Dažniau
siai vienok nurodomi 300-ji 
metai, Romos imperatoriaus 
Dioklecijano (Gaius Aurelius 
Valerius Diocletianus. apie 
243-313) valdymo laikai, kada 
buvo sustiprintas krikščionybės 
persekiojimas. Sirijoje, Shakka 
vietovės bažnyčioje, rastas grai
kų kalba užrašas, kad toji 

bažnyčia pastatyta „šventam ir 
triumfuojančiam kankiniui Jur
giui pagerbti". Tų laikų kalen
dorinių užrašų duomenimis, toji 
bažnyčia buvo pastatyta apie 
368 m. Dabar daugiausia links
tama manyti, kad Jurgis buvo 
Palestinos šeicho krikščionio 
sūnus. Esą tas šeichas buvo 
svarus patarėjas prie romėnų 
gubernatoriaus. Mirus tėvui, 
Jurgis atvyko tėvo vieton prie 
gubernatoriaus. Atrodo, Jurgis 
ten buvo kankinamas ir nužu
dytas už atsisakymą dalyvauti 
stabmeldiškose apeigose. Tik
riausiai ta i įvyko kokiomis ne
paprastomis aplinkybėmis, ku
rių vaizdas taip giliai paveikė 
vienalaikius, kad šv. Jurgio 
kultas paplito ir išliko žmonių 
atmintyje, padavimuose. 

Šv. Jurgio garbinimas išsiplė
tė ne tik Artimuose Rytuose, bet 
ir visoje Europoje. Dar prieš 
VIII amž. Anglijoje buvo pasta
tytas vienuolynas ir kelios baž
nyčios Šv. Jurgio vardu, bet 
labiausiai šv. Jurgio kultas 
Anglijoje paplito po Kryžiaus 
karų dalyvių grįžimo namo. Ne
nuostabu, nes jie pakelyje buvo 
sutikę daugybę bažnyčių, skirtu 
tam šventajam pagerbti: Kon 
stantinopolyje, Nikodemijoje. 
Tarse. Antiochijoje. Edessėje. 
Tyre, Lydijoje, kur kiekviena 
vietovė savinosi šv. Jurgį. 
Neabejotina, kad tiem.- Kanams 
galėjo atrodyti, jog šv. Jurgis 
visą laiką keliavo su jais. Oxfor 

do bažnytinis sinodas 1222 m. 
šv. Jurgio dieną paskelbė šven
te. 1348 m. anglų karalius Ed
vardas III nusprendė, kad An
glijos ypatingo ..Kojaraiščio or
dino" patronu labiausiai tinka 
būti šv. Jurgiui, o to ordino 
devizas yra: „Gėda tam, kuris 
blogai pagalvoja". 

Kadangi šv. Jurgį legenda 
vaizduoja kaip raitelį, gal apie 
XII šimt. jis pasidarė arklių ir 
apskritai gyvulių globėjas. Su 
krikščionybe šv. Jurgio kultas 
atėjo į Lietuvą. Ir Lietuvoje 
buvo tikima, kad šv. Jurgio 
dieną nieko negalima laukuose 
arkliais dirbti, nes tai jų šventė, 
k i t a ip užrūs t ins i šventąjį, 
gyvuliai ims sirgti ir kristi, o 
arklius išpjaus vilkai, o pasėlius 
išmuš ledai. Rytuose ir dabar 
tikima, kad tas šventasis teikia 
apsaugą nuo gyvatės įkandimo. 

Libano ortodoksams maroni-
tams, Egipto koptams jis ir šian
dieną yra Didelis stebuklada
rys. Ortodoksų vyskupas Beiru
te, Libane, šv. Jurgio dieną 
laiko keturių valandų pamal
das; vienas uždaras Sirijos 
vienuolynas tą dieną atidaro 
savo duris tūkstančiams maldi
ninkų, o minios negaluojančių 
egiptiečių renkasi prie šv. 
Jurgio šaltinio mažame Nilo 
upės deltos kaimelyje, giedant 
himnus to šventojo garbei. 

Labiausiai vienok šv. Jurgis 
garbinamas kaip narsus riteris, 
kovojęs s'u Piktu ir įveikęs to 
Pikto simbolį slibiną. Buvo 
paskelbtas antruoju (po šv. 
Kazimiero^ Lietuvos patronu. Jo 
atvaizdas yra Prienų ir Varnių 
sen. herbuose. Carų Rusijos or
dinas už karinį narsumą turėjo 
šv. Jurgio vardą, nes „šv. Jurgis 
buvo narsus karys". 

Jurgio gyvenimo aprašymuo
se pabrėžiamas jo riteriškumas, 
kilnumas, rūpinimasis skriau
džiamaisiais, kova su piktu ir 
blogybėmis. Jis vis skuba ten, 
kur kas nors reikalingas pagal
bos. Jis piktos pabaisos nugalė
tojas, bet jam svetimas kerštas, 
pyktis, neapykanta. Tie bruožai 

nuo seniausių laikų buvo idea
las visiems riteriams ir užtat 
šv. Jurgis tapo kiekvieno riterio 
riteriškumo pavyzdžiu. Drąsa, 
išt ikimybė valdovui/kraštui, 
dosnumas neturtingiesiems, pa
garba ir švelnumas aplinkai 
buvo kiekvienam riteriui priva
lomos savybės, o, kovojant su 
krikščionybės priešais, susifor
mavo krikščionio riterio prievo
lė tarnybos Dievui, savo siuze-« 
renui / tėvynei ir artimui. Tai 
nebuvo lengvas kelias riterių 
egzistavimo laikais, nes tai 
buvo užsimojimas išugdyti žmo
gišką žmogų. 

Tie idealai šv. Jurgį padarė 
skautų patronu, nes skautybė, 
ta i mūsų judėjimas, siekiantis 
jaunuol io , jaunuolės sieloje 
ugdyt i kilnumą, pradedant 
skauto geru darbeliu, siekiant 
padėti kitiems, stengtis eiti 
žmogaus tobulėjimo kel iu . 
Skautybės mintimi žmogiško 
žmogaus kelio pamėgimą skie
py t i re ik ia pradėt i vaiko, 
jaunuolio amžiuje, vaikui bežai
džiant, pradedant nuo kas
dieninio gyvenimo smulkmenų. 
Žmogaus vidinis tobulėjimas, 
nors materialistinė pažiūra tai 
ir stengiasi paneigti, visų pirma 
priklauso nuo žmogaus darnaus 
sugebėjimo tarnaut i Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, o bet koks 
bandymas nuo to kelio nukryp
t i nuveda vien tik į materialis
t inius klystkelius. 

Skautybė siekia padėti tobu
lintis jaunuolio, jaunuolės sie
lai, siekia padėti mokytis kovoti 
prieš egoizmą, oportunizmą, 
sauvalę, pyktį, nerangumą, abe
jingumą aplinkos rūpesčiams, 
stengiasi žadinti jaunuolio sielo
je kilnumą, broiišką meilę, rite
riškumą, darbštumą, drausmin
gumą, dosnumą. Skautybė savi
auklos pagalba siekia šių dienų 
egoistą, egocentrišką, savanau
dį mokyti nepasiduoti lengvo ir 
t ingaus gyvenimo pagundomis, 
siekia jaunuolį išauklėti asme
nybe, nepakenčiančia tingaus 
gyvenimo ir trokštančia kovoti 
su piktu, kad tą negerovę įveik

tų savyje, savo aplinkoje, pasau
lyje, nebijant net didžiausio 
savo jėgų panaudojimo, kad tas 
jaunuolis visuomet siektų būti 
žmogumi ir visuomet kitame 
žmoguje matytų žmogų. Skauty
bė yra užsimojusi tai daryti 
vaiko amžiuje, kada protas yra 
labiausiai imlus. Čia skautas 
turi atsiminti, jog idealus riteris 
visą gyvenimą siekė nesiliauti 
vidiniai tobulėti, ir vis stengėsi 
daryti gera, nebijojo ką nors 
gero išmokti. 

Baden-Powell paskelbtas pa
siūlymas: karta skautas, visam 
gyvenimui skautas, visų pirma 
mini subrendusio žmogaus gy
venimą, vadovaujantis skauty
bės dėsniais. Aišku, kad, bren
dimo amžių išgyvenus, skautui 
skautybės idėjos tampa savo
mis, tik tiek, kiek tam skautui 
tuos skautybės idealus sugebėjo 
įskiepyti skautiški vadai ir kiek 
patys skautai sugebėjo tuos 
idealus suprasti, juos padaryti 
savais. 

Čia prasminga priminti (1958 
m.) popiežiaus Pijaus XII 
žodžius: „Skautybė jaunimui 
atveria ir veiksmais paverčia 
visa, kas yra tikrai gera. kilnu, 
sveika: gyvenimo paprastumą, 
gamtos ir tėvynės meilę, garbės 
jausmą, savitvardą, paklusnu
mą ir pasiryžimą tarnauti ki
tiems broliškumo ir riterišku
mo dvasioje. Skautybė įneša į 
žmogaus gyvenimą tvarką ir 
darną Skautybė Dievo gar
binimui ir tarnybai suteikia 
svarbią vietą, kokia Dievui 
tikrai priklauso. Skautų šūkis 
yra Budėk! — būk pasiruošęs 
sąžiningai vykdyti Dievo valią 
ir jo įsakymus". Toks yra ir 
lietuvio skauto kelias. 

Balandžio 23-ji, šv. Jurgio 
šventė, skautams, skautėms, 
nepaisant kokio amžiaus jie 
bebūtų , visa ta i pr imena. 
Skautą padaro skautu visą pir
ma jo sugebėjimas vadovautis 
skautiška ideologija, paremta to 
nuostabaus riterio, šv. Jurgio, 
keliarodžiais, su kuriais skautas 
pradeda susipažinti skautiškoje 
skiltyje. 

CLASSIFIED GUIDE 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 

Pinigai pervedami doleriais 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, (galiojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98 -

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi). 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsoskonservai, aspirinas, multivitaminai. 

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

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą [staiga. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART ||, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
. B U D R A I Č I U I 

Bu». 312-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fa. 312-585-3997 

& 

GREIT 
PARDUODA 

FOR S A L E 

Galima užsisakyti įvairius labai geros 
rūšies batus vyrams ir moterims iš 

Mason Shoes Co. Sią kompaniją atsto
vauja lietuvis K. Kezys. Kreipkitės į jį 

TeL: 312-776-5720 

M I S C E L L A N E O U S 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

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

F O R R E N T 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamos krautuvių ir Įstai
gų patalpos Htefcory HMa Ptasa, 
87St.lr88Avs.DelinfoiTnacijoa 
skambinti K. Vėtiui, tai. 708-
627-4556. 

Išnuomojamas S kamb. 2 mieg. 
bt. antrame aukšte; apšildomas; 
63 St. ir Kedzie apyl. Ta i . 
312-778-8009. 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
320SVi Woot 95th Stroot 

Tol. (708) 424-SSS4 
(312) SS1-8S54 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-2658. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI

NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dsefcys -
Tai. 312-585-6624 

Isnuomoju trijų kamb., 1 miegamo 
butą. Vyras ir moteris gali išvaryti 
butus, tvarkyti namų aplinką, atlikti 
smulkų namų remontą Turi rekomerv 
dacijas. Kreiptis: tol. 312-828-6672. 

H E L P YVANTED 

l a i k o m i darbininkai, sodinti 
daržoves, nuimti derlių rankomis. 
Platesnei informacijai skambinkite 
Rūtai, tai. 312-769-5790. 

Įdarbinimo agentūra 
SPECTRUM, 

tai. 312-254-5456 

IEŠKO D A R B O 

Trys vyrai is Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Tel. 376-7883. 
Skambinti po 5 v. p.p. 

Darbšti 39 m. metodam 
ieško darbo prie senų žmonių, li
gonių ar vaikų. Gali atlikti namų ruo
šos darbus, valyti butus, rastines ir 
gyventi kartu. Tel. 708 666 6899. 

BALTIA E X P R E S S C O LTD., 
SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

U2 $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60652 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 

BENSENV1LLE, IL 60106 

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR ORANDRAPDS 

l,os Angles skautų vyčių būrelis „Rambyno stovyklavietėje I.s k I eil klūpo Vinr.-is C,\o<\ 
raitis. Vaidas Seka*. Paulius Kudirka ir Darius Vitkus II eil. - Auris .l^rašunas. VyUri^ Vilkas. 
Aras Mattis. Ričardas Reivydas. Linas Venckus ir Venckus fv.irdas nepažymėtas 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS -ISTORIJA 
1.918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus Į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: '922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiakvienam Hetu-
viutcia ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dpi. Užsakant pastų, dar 
pridedama 2.80 do4., į Kanadą 3.00 dot., kitus kraštus', 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4846 W. 63rtf Strset, l 
IL 60626. 
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LAIŠKAI 
IŠ LAIŠKO... 

Vos prieš keletą dienų skubiai 
buvau iškviestas į partizanų 
susirinkimą čia Šiauliuose, 
mano nuostabai buvo man įteik
tas net 50 dolerių banknotas. 
Nustebau nepaprastai... pasi
domėjau iš kur tie pinigai? 
Sužinojau, kad Jūs, Amerikos 
l ie tuviai , įkūrė t kažkokį 
Lietuvoje gyvenantiems parti
zanams remti fondą. Metų 
laikotarpyje bus išmokėta ir 
daugiau. Ačiū Jums, gerieji tau
tiečiai, kurie nepamirštate 
mūsų. Juk ir pas jus tų dolerių 
ne per daug, vienok aukojate. 
Ačiū ir dar kartą ačiū tiems 
lietuviams, kurie nepamirštate 
mūsų. 

Mes, gerb. Vytautai , jau 
nukaršę seniai, visų mūsų pra
eities kovų dalyvių galvas puo
šia sidabrinės gijos. Vienas po 
kito išeiname. Ateis laikas, var
pas suskambės ir man. Atsi
gulsiu savame kapinių kampe
lyje. O kol kas baltame popie
riaus lape tegul gula žodis prie 
žodžio, gal kada nors jie, tie žo
džiai paliudys, jog mano gyveni
mas prabėgo ne visiškai veltui... 

Vytau tas Graužinis 
Elgin, IL 

MOKYKLOS DIREKTORIUMI 
NEBUVAU... 

„Draugo" 1996 m. balandžio 
4 d. ketvirtame puslapyje iš-
spausd in tas Ed. Šulaičio 
straipsnis „Lietuvaitės vie
nuolės iš Amerikos Lietuvoje". 
Ed. Šulaitis pacitavo Reginos 
Stundienės reportažo „Gėrio i r 
vilties misionierės" ištraukas. 
Ten rašoma — „Sesuo Mišelė dir
ba toje pačioje mokykloje, ku
rioje kadaise jos tėvas, Stasys 
Garl iauskas, buvo direkto
riumi". Tiesa, kad mokiausi to
je mokykloje, bet jos direkto
riumi nebuvau. Iš dukters suži
nojau, kad žurnalistė Regina 
Stundienė klaidą, „Esu" laik
raštyje, atitaisys. 

Stasys Gar l i a tukas 
Detroit, MI 

D Ė K O J A 

Lietuvos Respublikos prezi
dentų Antano Smetonos, Alek
sandro Stulginskio ir Kazio 
Griniaus atminimo įamžinimo 
bu v. Prezidentūros sodelyje 
Kaune, esantieji JAV komiteto 
nariai dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Amerikos Lietuvių Tautinės są
jungos pirmininkas, Pranas Po
vilaitis — Užsienio Lietuvių 
Krikščionių demokratų pir
mininko dr. Česlovo Masaičio 
įgaliotinis ir Grožvydas Lazaus
kas — Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų sąjungos pirmininkas 
privačia iniciatyva kreipėsi į 
užsienio lietuvių visuomenę 
prašydami finansinės paramos 
minėto projekto įgyvendinimui. 

Iš privačių aukotojų ir su 
Tautos fondo parama surinkta 
$5,100 dol. Šie pinigai per inž. 
Eugenijų Bartkų buvo įteikti 
Vytauto Didžiojo Karo Muzie
jaus vadovybei per Prezidentų 
atminimo įamžinimo paminklų 
atidengimo iškilmes š.m. vasa
rio 16 d. Gauta šio turinio 
padėka: 

KODĖL NEPAMINĖTI? 

Straipsnyje „Reikėjo griebtis 
net tokių priemonių" („Drau
gas", trečiadienis, balandžio 17 d.) 
perskaičius Virgilijaus Noreikos 
pasisakymą, liko nemalonus 
jausmas. Kodėl V. Noreika 
nenori paminėti ir gerų dalykų? 
Jei vieni emigrantai nebūtų 
ruošę j am koncertų, tai kiti 
emigrantai nebūtų galėję afišų 
plėsti... 

Gintautas Vėžys 
Chicago, IL 

NEBŪKIME 
„PALAIDA BANDA" 

Š.m. kovo 7 d. „Draugo" skil
tyse išspausdintas vyr. re
daktorės D. Bindokienės ve
damasis „Rinkimai ir doleriai" 
stato klausimą „Ar verta su
rinktas Vasario 16-sios proga 
aukas atiduoti kurios vienos 
partijos atstovams, tuo metu 
bes i lankant iems šventėje?" 
Pastebėjusi, kad Lietuvių Bend
ruomenė nėra politinė organiza
cija ir t ik pavieniai jos nariai, ar 
iš jų sukurti rėmėjų būreliai, 
tur i teisę tą ar kitą politinę 
partiją remti, D. Bindokienė, 
nepaneigdama pareigos padėti 
Lietuvai, skatina nepamiršti ir 
savo reikalų, darbų, veiklos. 

D. Bindokienės skatinimą 
„...nepamiršti ir savo reikalų, 
darbų, veiklos", turėtų pirmiau
sia įsidėmėti mūsų organizacijų 
vadovai, o po to individualiai 
kiekvienas užsienio lietuvis. 
Pagrindiniai mūsų „veiksniai" 
— JAV LB ir ALTas - ypač pri
valo išlaikyti neutralumą Lietu
vos politinių partijų diferencia
cijos atžvilgiu. Kol partijos 
pasisako už pagrindines žmo
gaus teises, už demokratiją, ir 
Lie tuvos nepriklausomybę, 
„veiksniai" nei vienos partijos 
ne tu r ė tų favorizuoti. Kaip 
privatūs asmenys steikime bū
relius remti mums ar t imas 
Lietuvos politines partijas, skai
tykime mums ideologiniai ar
timą partijų spaudą, kaip kad 
darė senoji mūsų emigracija, 
eikime „ant prakalbų" ir auko
kime, kad bendraminčiai laimė
tų. Taip elgdamiesi, ne t ik pa
dėsime mūsų centrinių organi
zacijų vadovams su visomis 
Lietuvos politinėmis partijomis 
rasti bendrą kalbą, bet taip pat 
išlaikysime darną mūsų pačių 
tarpe ir finansiškai nesužlugdy-
sime mūsų organizacijų. 

Atrodo, yra pribrendęs laikas 
JAV LB ir ALTo vadovybėms 
mūsų visuomenei priminti, kad 
Vasario 16-sios minėjimuose 
telkiamos aukos rengėjų privalo 
būti telkiamos tik šiom dviem 
pagrindinėm organizacijom ir 
niekam daugiau. Praeityje pri
pratome taip elgtis, tą paprotį 
išlaikykime ir šiais laikais. Kas 
nori aukot i Lietuvos naš
laičiams, seneliams, Vaikų vil
čiai, lituanistiniam švietimui, 
tai gali atlikti specialių vajų 
proga ar tiesiog pasiųsdami 
auką tų sričių pagalbą organi
zuojantiems asmenims. Ati
traukdami finansinę paramą 
nuo JAV LB ir ALTo, mes ne
tiesiogiai pasisakome už išeiviją 
be vadovybės, už užsienio lietu
vių buvimą „palaida banda". 

Algimantas Gečys 
Huntington Valley, PA 
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AR JIE TIKRAI BUVO 
LD2TUVIAI? 

Prieš kiek laiko „Draugo" 
puslapiuose skaičiau vieno tau
tiečio nepasitenkinimą silpnai 
l ietuviškai kalbančia j auna 
skaute. Jau senokai gundžiaus 
„įkišti savo trigrašį", bet vis bi
jojau, kad ir aš būsiu apšauktas 
lietuviško „druko ir raš to" ne
žinojimu. Bet, kaip matot, pa
gunda nugalėjo. 

1941 m. pirmąjį pusmetį pra
leidau „mėtytas ir vėtytas" tarp 
Vilniaus Lukiškių kalėjimo ir 
plačiai išgarsintų NKVD rūsių. 
Ka ru i prasidėjus 1941.6.23 
karštą pirmadienio rytmetį kar
tu su kitais politiniais kaliniais 
buvau Panerių gatvėje buvusio
je geležinkelio prekių stotyje 
„pakrautas" į gyvulinius vago
nus vežimui į „plačiąją tė
vynę". Ištisą naktį mūsų ešelo
ną stumdė iš vienos vietos į kitą, 
kol Šv. Jono dienos ankstų rytą 
buvome išvaduoti. Mes buvome 
laimingieji, nes daugelis kitų 
kalinių tą pačią naktį ir iš tos 
pačios vietos jau buvo pakelėj į 
Sibiro taigas. 

Kartu su tame pačiame vagone 
buvusiu kauniečiu pamažu iš-
slinkome į Panerių gatvę. Iš 
visų pusių girdėjome šūvius. 
Nežinojome, į kurią pusę eiti, 
kad vėl, šį kartą jau savanoriai, 
nepatektume į NKVD nagus. 
Tolumoje pamatėme Panerių 
gatvės viduryje su šautuvu 
rankoje vaikščiojantį žmogų. 
Prisiartinę pastebėjom ant kai
riosios jo marškinių rankovės iš 
t a u t i n i ų ge l tona , žal ia ir 
raudona spalvų padarytą raiš
tį. Puolėme prie tautiečio, bet 
jis... nė žodžio lietuviškai! Pa
matęs mūsų nustebimą, o gal ir 
išgąstį, jis pradėjo aiškinti 
lenkiškai: — jo seneliai buvo 
tikri lietuviai. Gimnaziją ir uni
versitetą baigė lenkų kalba. Gy
veno taip pat ta rp lenkų ir, 
laikui bėgant, a t i t rūko nuo 
lietuviško kamieno. Užklaustas, 
kodėl su šautuvu rankoje jis 
vaikšto Vilniaus priemiestyje, 
atsakė: „Už tai , kad abu sene
liai buvo lietuviai". Baigus po
kalbį, jis mus įspėjo, kad į 
miestą eitume tik pagrindinė
mis gatvėmis, nes jos yra daug 
saugesnės; šalutinėse partizanai 
tebekovoja su užsilikusiais rusų 
armijos kariais, o vokiečiai dar 
neatėjo. Padėkoję už patarimą, 
išsiskyrėm. Mes patraukėm 
miesto link, o jis liko vienas tik 
su trispalve ant rankovės ir šau
tuvu rankoje. Tuo pat metu kar
tu su sumuštos raudonosios ar
mijos daliniais į rytus bėgo 
laisvoje Lietuvoje gimę ir pui
kiai lietuviškai kalbėję. 

Įdienojus nužingsniavau į 
miesto centrą. Gedimino gatvė 
pilna žmonių. Garsiakalbiai 
t raukė lietuvišką muziką. Visų 
nuotaika pakili. Vokiečiai dar 
vis nebuvo atėję. Sukinėjaus 
Gedimino ir Pylimų gatvių 
sankryžoje. Staiga pastebėjau 
žmonių subruzdimą. Pasukęs 
galvą Žvėryno link pamačiau su 
šautuvu rankoje t r is raudon
armiečius varantį jaunuolį. Jo 
kūną dengė šviesios spalvos 
marškiniai, o krūt inę puošė 
kažkas panašaus į geltoną skau
to kaklaraištį. Žmonės garsiai 
plojo ir iš netoliese buvusios 
aikšteles ne tik skynė, bet ir su 
šaknimis rovė gėles ir metė jam 
po kojom. O jis nužingsniavo 
Vilniaus Katedros link. Niekas 
nežino, kas jis buvo ir ar mokėjo 
lietuviškai. 

Daug kartų mane žmonės 
klausė, už ką sėdėjau kalėjime. 
Pasakysiu atvirai — sunku išsa
kyti. Tačiau 1941 m. Šv. Jono 
dienos pergyvenimai man sako, 
kad „sėdėta" ne veltui! Ir jeigu 
ne storos Lukiškių kalėjimo 
sienos ar užvertos vagono durys, 
tikriausiai ir aš kar tu su Pa
nerių gatvėje stovėjusiu vyriš
kiu ir Katedros link nužygia
vusiu jaunuoliu būčiau su šau
tuvu rankoje vaikščiojęs Vil
niaus gatvėse. 

Vladas Simutis 
Redford, MI 

A.tA. 
JULIUS KUDABA 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. balandžio 19 d., 9:15 vai. ryto, sulaukęs 71 

metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Bernice Laurutan, pusseserės 

vienuolės — Cecilia Papšis, SSC, Theresa Papšis, SSC, 
pusbrolis Edward Skrobutanas; daug pusseserių ir pusbrolių 
Lietuvoje. 

Velionis ilgus metus, iki pensijos, dirbo American Forge 
Co. 

Velionis pašarvotas antradieni, balandžio 23 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 24 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms už a.a. Juliaus 
sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, pusseserės, pusbrolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Frank. J. Bukauskas. Tel. 

312-238-0075. 

Mokyklos ir jaunystės draugui 

A.tA. 
BRONIUI LUKUI 

žemiškąją kelionę užbaigus, brolį JONĄ LUKO
ŠEVIČIŲ, dukterėčias ELENĄ ir MARY, sūnėną 
PETRĄ su šeimomis, seseris ir k i tus gimines Lietu
voje nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Vacys Rutkauskas 
Vladas ir Elena Paliulioniai 
Petras ir Irena Beinarauskai 

A.tA. 
IRENAI TAMARAI BUDRECKIENEI 
mirus, vyrui ALGIRDUI, broliui EUGENIJUI ir jo 
šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Irena ir Liudas Kirkai 

Tesiilsi ilgą gyvenimą baigusi 

A.tA. 
ANTOINETTE KAZANAUSKAS 

Nuoširdžią užuojautą re i šk iame d u k r a i J O A N 
OKSAS, žentu i CASIMIR, v i s iems a n ū k a m s , 
proanūkams ir seseriai BELLA SHELVES. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Liet. Bendruomenės, Seatt le skyriaus sekretorei 
MARY OKSAS, jos močiutei 

A.tA. 
ANTOINETTE KAZANAUSKAS 

mirus, reiškiame užuojautą. 

Seattle Lietuvių Bendruomenė 

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDUI 

$500 Vytautas ir Ona Kutkai. 
$200 Eugenia Pakulis ir Irena Vinclovienė. 
$100 Teklė Bogušienė, A. V. Dundzila (a.a. V. M. 

Siručių atm.). Vladas Gelažius, Bronius Juodelis, Petronėlė 
ir Elytė Juozapaviciai, Linas ir Elena Kojetiai, Anelė Luko-
ševičiūtė, Juozas ir Ona Motejūnai, Jonas ir Ona Rugeliai, 
dr. J. ir P. Starkai, Jonas ir Bernice Vasys, Lina Žitkienė, 
Juozas ir Sigutė Užupiai, Bronius ir Apotonia Andrašiūnai. 

$50 Petras ir Emilija Brizgiai, A. Giedraitienė (a.a. R. 
Spalio atm.), Algis Ilgūnas, Vytautas Vyšniauskas. 

$40 Ina Sabastijonienė. 
$30 M. Vansauskas. 
$25 Vytautas ir Rūta Braziūnai, Julija Gylienė, Igoris 

Kučiauskas, Vytautas ir Genovaitė Musoniai. 
$20 Gordon Matulonis. E. Radzevičiūtė, Petras 

Račiukaitis, M. Valiukevičius. 
$10 Vytautas Bačanskas. kun. Matas Čyvas, Vytautas 

Noreika. Juozas Žadeikis. 
LPG Fondo komitetas dėkoja visiems aukotojams. Visos 

aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių, čekiai rašomi: UFQ 
Fuod, HMUČUMI 2711 W. 71*4 « . , CMeafo, IL 00020 
arba LFO Fund Aect. NO. 002777 O lanėf i FedereJ 
• « * , 4102 Archer Ave., CMeafo, IL 00032*1000. 
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P A D Ė K A 
Šių metų balandžio 1 d. išsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų 

mylimas Vyras ir Tėvas 

A.tA. 
PETRAS NOREIKA 

Reiškiame gilią padėką: kun. V. Mikolaičiui už lankymą 
ligos metu, už aprūpinimą Šv. Sakramentais, kun. Kuzinskui 
už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą i kapin».-s: vysk. 
H. Dumpui už maldas koplyčioje, dirigentui Kaminskui ir 
Tėviškės parapijos chorui už jautrias giesmes: karsto ne
šėjams; šauliams, vilniečiams ir visiems išreiškusiems 
užuojautos žodžius, dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 
ir visiems aukotojams Vilniaus krašto mokykloms 

Liūdintieji: žmona Zelma Noreikienė, sūnus Paulius, 
duktė Rita Stončienė ir žentas Pijus. 

A.tA. 
Dr. KAZIUI PEMKUI 

užba igus šios žemės kelionę, jo sūnui ARŪNUI, 
d u k r o m s RAMINTAI, GAJAI ir NIDAI su šeimomis, 
s e s e r i m s R E G I N A I O S T I E N E I ir ALDONAI 
U N D E R I E N E I bei jų ar t imiesiems nuoširdžią užuo
j a u t ą r e i šk i a su liūdesiu. 

Roma ir Viktoras Masčiai 

Flor ida . 

R a m y b ė n išėjusio 

A.tA. 
POVILO KĘSTUČIO DIRKIO 

a r t imies i ems , motinai , žmonai ir sūnums užuojautą 
r e i šk i a 

Bronė, Kristina, Vytautas, kun. Vytautas, 
Virgus, Virgutis ir Dainius. 

A.tA. 
JONUI STONKUI 

m i r u s , žmoną ANELE, d u k r a s KRISTINĄ, NIJOLE 
ir jos šeimą liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir k a r t u l iūdime. 

Lapkų šeima 

A.tA. 
IDAI KARAZIJIENEI 

m i r u s , dukra i DALIAI ir žentui ANTANUI bei jų 
š e ima i ir ar t imies iems re iškiame nuoširdžiausią 
užuojautą . 

Sofija Gedvilienė, 
sūnus Gabrielius su žmona Dana 

A.tA. 
MARCELEI RUDAITIENEI 

u ž b a i g u s žemišką kel ionę liūdesyje likusiems: 
d u k r o m s RAMINTAI MARCHERTIENEI ir GENO 
VATTEI KULIKAUSKIENEI, sūnui TEODORUI RU 
DAIČIUI ir jų šeimoms bei ar t imiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir ka r tu liūdi 

Elena ir Paulius Leonai 
Regina ir Albertas Sapliai 

A.tA. 
POVILUI KĘSTUČIUI DIRKIUI 

mirus , jo žmoną ZITĄ RASĄ. sūnus ENRIKĄ ir 
EDVARDĄ, motiną BRONE RUSTEIKIENE, seserį 
LIDIJĄ RUSTEIKYTE-NOVAK su šeima ir ki tus 
g imines Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjau
č iame ir ka r tu l iūdim. 

Rita Darienė 
Vytautas ir Elena Jasinevičiai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Bronius ir Antanina Pranokei iriai 
Vytautas ir Sofija Ripskiai 
Aldona Stasiu Iienė 
Katrytė Valienė 
Bernardas ir Birutė Vindašiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮSPŪDINGA „JŪRATĖS IR 

KASTYČIO" OPERA 

JAV LB Kultūros tarybos 
sakytines istorijos projektui Il
linois Arts Council paskyrė 700 
dol.. ..Special Assistance Grant" 
paramą. Projektui vadovauja 
Laima Petrauskaite Vander-
Stoep. talkininkaujant Daliai ir 
dr. Jurgiui Anysams. Ši Illinois 
valstijos jstaiga bei jos Ethnic 
and Folk Arts skyrius teigiamai 
įvertino projekto aktualumą ir 
tikisi šį darbą toliau remti. 
Ieškoma finansines paramos ir 
iš kitų šaltinių. 

Visi, norintieji smagioje jū
riniai šauliškoje nuotaikoje 
pasilinksminti kviečiami ba
landžio 27 d., šeštadienį, 7 vai, 
vak., dalyvauti Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos rengiama
me pavasariniame pasilinksmi
nime Jaunimo centro jaukiose 
patalpose, 5620 So. Claremont 
ave, Čikagoje. Dalyvaujantieji 
bus skaniais šaltais užkan
džiais, šilta vakariene ir kitais 
gardumynais pavaišinti. Šo
kiams gros smagus A. Barniš-
kio orkestras. Bus pravestas 
vertingų dovanų paskirstymas. 
Kviečiami jūrinės šauliškosios 
veiklos rėmėjai, šauliai su savo 
svečiais bei artimaisiais, at
vykusieji iš Lietuvos tautiečiai 
ir pasilinksminti mėgstantieji — 
jauni pagyvenę ir seni, šiame 
renginyje dalyvauti. Kvietimai 
gaunami ir stalai užsisakomi 
Telf. 312 847-0664. Veiks auto
mobilių apsaugos tarnyba. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos sekretorė 
Baniutė Kronienė pasiuntė 
laiškus JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkui dr. Zigmui 
Brinkiui, JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkei Reginai Naru-
šienei, Kanados LB KV pirmi
ninkui Algirdui Vaičiūnui ir 
Pasaul io l ie tuvių jaunimo 
kongreso prezidiumo pirminin
kui Dariui Sužiedėliui, praneš
dama, kad visų keturių vado
vybių pirmininkų ir jų pakvies
tų valdybų atstovų pasitarimas 
įvyks 1996 m. balandžio 28 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Šį 
pasitarimą PLB valdybos pirmi
ninkui Broniui Nainiui pasiūlė 
JAV ir Kanados LB KV pirmi
ninkai Narušienė ir Vaičiūnas, 
norėdami bendrai pasikalbėti 
įvair iais bendruomeninia is 
reikalais. Paskutinis toks pasi
tarimas buvo prieš maždaug 
dvejus metus. 

Dėmesio ypač vyresnie
siems mūsų skaitytojams. Prieš 
kiek laiko pradėjo sklisti žinios, 
kad pinigų padirbinėtojai yra 
paleidę į apyvartą daug 100 dol. 
banknotų, kurie yra iš tikrųjų 
taip gerai padirbti, kad net 
tikrinimo aparatai ne visuomet 
atskiria, kuris banknotas geras, 
kuris suklastotas. Kovodama su 
šiomis klastotėmis, Amerikos 
vyriausybės iždas pradėjo spaus
dinti pagerintus ir sunkiau 
klastojamus 100 dol. banknotus, 
kurie ilgainiui pakeis senuo
sius. Jau atsirado apgavikų, 
kurie žmonėms sako, kad senieji 
100 dol. pinigai negalioja ir juos 
reikia pakeisti naujais. Jie siū
lo žmonėms pakeisti pinigus ir 
sakosi, atėję iš valdžios įstaigų. 
Neklausykite, nes tai sukčiai, 
kurie bando žmonėms išduoti 
raščiukus už 100 dol. bankno
tus, o paskui pranyksta su pini
gais — rašteliai yra beverčiai. 
Visi JAV pinigai galioja! Jeigu 
norite ką iškeisti, nueikite į 
artimiausią banką, nesileiskite 
į kalbas su jokiais „pinigų kei
tėjais"! 

Dr. Laima Andrikienė, Lie
tuvos Seimo narė, Tėvynės 
sąjungos/Lietuvos konserva
torių valdybos Tarptautinių 
ryšių komiteto pirm., atvyksta 
Čikagon ir gegužės 5 d. Pasaulio 
l ie tuvių centre , Lemonte , 
padarys svarbų pranešimą apie 
Lietuvos dabartinę politinę bei 
ūkinę padėtį. Pranešimas bus 
tuoj po šv. Mišių, maždaug 12 
vai. Tėvynės sąjungos Čikagos 
skyr i aus rėmėjai maloniai 
kviečia lietuvių visuomenę gau
siai dayvauti. 

Apolinaras Varnelis, Dowa-
giac, MI Draugo fondo garbės 
narys, pavasario vajaus proga 
atsiuntė 245 dolerius, savo įna
šus padidindamas iki 1,400 dole
rių. Už gražų priedą nuoširdžiai 
dėkojame, kviesdami ir visus ki
tus Draugo fondo garbės narius 
paremti fondą pavasario vajuje. 

Pietūs Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, balandžio 28, 
12 vai. p p . Tuoj po pietų, apie 
12:30 v.p.p. kalbės, ką tik grįžęs 
iš Lietuvos, PLB atstovas Juo
zas Gaila, „Draugo" dienraščio 
skaitytojams pažįstamas iš 
„Apmąstymų". Kviečiame pa
p i e t a u t i ir pas ik lausy t i 
pranešimo. Kviečia PLC rengi
nių komitetas. 

Jų balsai girdimi ..Margučio II" programose kone kas vakarą, 9 vai. iš stoties 
1450 AM. tad iaikas pamatyti ir kam tie balsai priklauso. Iš kairės: Aldona 
Jurkute. Bronius Siliūnas ir Dalia Sokienė. 

„Draugo" nr. 73. prie Jono 
Daugėlos straipsnio M. Macke
vičiaus amžiaus sukakčiai pa
minėti — ..Dar viena amžiaus 
sukaktis", per klaida praleista 
straipsnio autoriaus pavardė. 
Atsiprašome. 

x TRASSPAK praneša: 
„1995 metais lapkričio mėn. 
minimalus darbo užmokestis 
Lietuvoje buvo 45 doleriai. 
Pagal priskaičiavimus, vidu
tinis darbo užmokestis 1995 m. 
lapKričio men. buvo 142.59 
dnl." Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS-
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tai. 312-436-7772. 

fsk) 

x Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos, 
Chicagos skyriaus pavasario 
golfo varžybos įvyksta š.m. ba
landžio 28 d., sekmadienį, Palos 
Country Club golfo aikštėje. 
Pradžia 9 vai. ryto Registruo
t is pas J. Barj, tel. 708-
790-1399. 

fsk) 
x Antanas Grina ir Jonas 

Pabedinskas aptars Lietuvos 
ekonomiką ir prekybą „Atviro 
žodžio forume" penktadieni, 
balandžio 26 d., 7:30 v.v., Pasau
lio lietuvių centro Bočių me
nėje. Įėjimas iš apatinės mašinų 
statymo aikštelės. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

(sk) 

Lietuvių opera 40-ies metų 
muzikinės veiklos sukakties 
paminėjimui pasirinko kompo
zitoriaus Kazio V. Banaičio 
operą „Jūratė ir Kastytis", ku
rios premjera įvyko pereito šeš
tadienio vakare, Mortono aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje, o antras spektaklis sekma
dienį po pietų. Į abu spektaklius 
ats i lankė gaus i a i publikos; 
sekmadienį gerokai daugiau, 
negu šeštadienio vakare. Svečių 
dalyvavo iš plačiosios Amerikos 
ir net iš Kanados. Abu spek
takliai praėjo šventiškai — žiū
rovų buvo sutikti ir palydėti 
gausiai plojimais. 

Prieš spektakl ių pradžią 
orkes t ras grojo, chorui ir 
publikai giedant Amerikos ir 
Lietuvos himną. Uždangai atsi
darius, dail ininkės Janinos 
Malinauskaitės sukurtas sceno
vaizdis, žiūrovus nukėlė prie 
mėnesienoje slypinčio marių 
kranto, į idilišką žvejų gyven
vietę, kur ilsisi laivų burės, 
džiūsta tinklai, skamba žvejų ir 
moterų dainos, sukasi rateliai. 
Antrasis veiksmas vyko jūros 
dugne, žavinguose, dailininkės 
sukurtuose, Jūratės gintaro 
rūmuose. Solistai ir choras 
vilkėjo dailininkės J. Malinaus-

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„STASIO ANTANO BAČKIO 
GYVENIMO IR VEIKLOS 

BRUOŽAI" 

Šiais metais Lietuvių Mokslo 
Akademija išleido labai ver
tingą knygą apie vieną iš svar
biausių Lietuvos diplomatijos 
veteranų. Autorė Aldona Vasi
liauskienė, dailininkas Aloyzas 
Janulis. Knyga 126 psl., tiražas 
500 egz. spausdino „Katalikų 
Akademijos" leidykla. Leidinys 
išleistas dr. prel. Juozo Pruns-
kio lėšomis. 

Tai labai kruopščiai paruostas 
leidinys, kuriame sukaupta 
daug istorinės medžiagos apie 
dr. Stasį Antaną Bačkį. Čia 
aprašomas ilgas diplomatinės 
veiklos kelias, kuris buvo ne
lengvas, ypač Lietuvos okupa
cijos metais. 

Knygoje pateikiamos įvairių 
oficialių dokumentų kopijos: pa
skyrimai, atžymėjimai, ordinai. 
Čia taip pat daug nuotraukų 
Bačkių šeimos, su daugeliu žy
mių žmonių, kaip su popiežium 
Jonu Paulium H, JAV preziden
tais ir t.t. Knygos paskutiniuo
se puslapiuose yra dr. Stasio 
Antano Bačkio svarbiausios gy
venimo ir veiklos datos chro
nologine tvarka. 

Nuostabu ir įdomu skaityti, 
bet negali įsivaizduoti, kad 
vienas žmogus per savo gyve
nimą gali atlikti tiek Lietuvai 
svarbių darbų diplomatijos 
srityje. Taip pat pastebima, kad 
be tiesioginio savo diplomatinio 
darbo dr. Stasys Bačkis buvo 
stipriai įsijungęs į visuomeninę 
veiklą. Jau nuo gimnazijos 
laikų ateitininkuose, būdamas 
universitete aktyviai dalyvavo 
studentų veikloje, Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijoje, o 
išeivijoje buvo vienas Aka
demijos atkūrėjų. Jis taip pat 
reiškėsi žurnalistikoje. Jo dėka 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
išversta į prancūzų kalbą. 

Čia būtų sunku suminėti 
visus dr. Stasio Bačkio a t l ik tus 
darbus, todėl šią knygą verta 
kiekvienam paskai tyt i . 

K. K. 

• „Vytis". 1996, Nr. 3. Re
daktorė — Marytė Abbott. Lie
tuvos vyčių leidžiamas žurnalas 
anglų kalba, kuriame nemokan
tys lietuvių kalbos gali rasti įdo
mios istorinės medžiagos apie 
Lietuvą, sužinoti apie jos ekono
minį, politinį gyvenimą. Žur
nale gausu nuotraukomis iliust
ruotų aprašymų iš vyčių veiklos 
visame pasaulyje. 

kaitės sukurtais rūbais. 
Režisierius Gintas Žilys ir jo 

asistentė Aina Paulauskaitė per 
gan trumpą laiką pajėgė išvys
tyti darnias veiksmo mizansce
nas. A. Paulauskai tė taip pat 
vadovavo ir baleto šokėjoms, 
grakščiai a t l ikus ioms an
trajame veiksme undinių šokį. 
Scenos apšviet imą tvarkė 
Laima Šulaitytė-Day ir Morton 
aukštesniosios mokyklos moky
tojas Thomas Rusnak. Grimą 
tvarkė Julius Balutis. 

Maestro Juliui Geniušui diri
guojant, Kauno valstybinio 
muzikos teatro orkestras, 
choras ir solistai skambėjo pasi
gėrėtinai, už ką publika per 
spektaklius ir po jų nepagailėjo 
aplodismentų. 

Jūratės rolę abejuose spektak
liuose dainavo Sabina Martinai
tytė, o Kastytį — Virgilijus 
Noreika. Motinos partiją šešta
dienio vakare atliko Aldona 
Stempužiene, o sekmadienį 
Birutė Sodaitytė. Rūtelės rolę 
pirmame spektaklyje dainavo 
Aušra Cicėnaitė, o sekmadienį 
Audronė Gaižiūnienė. Keitėsi 
spektakliuose solistai, atlikę ir 
tėvo rolę: pirmame spektaklyje, 
tėvą dainavo Gediminas Maciu
levičius, o antrame Vaclovas 
Momkus. 

Reikia taip pat paminėti, kad 
chorą, iki atvykstant į Čikagą 
dirigentui Juliui Geniušui, pa
ruošė chormeisteris Ričardas 
Šokas, o jam talkino muz. Mani-
girdas Motekaitis. 

Keturiasdešimtmečio sukak
ties proga Lietuvių opera išlei
do praplėstą leidinį, kuriame be 
informacijos apie šių metų operą 
yra taip pat pateikta statistika 
buvusių Lietuvių operos narių 
pavardės, jų eitos pareigos. Taip 
pat yra surašytos dirigentų, 
meno vadovų, dailininkų, reži
sierių ir kitų, su per 40 metų 
Lietuvių operos veikla susiju
sių, pavardės. Petras Čelkis yra 
vienintelis choro narys, tebe-
dainuojantis nuo pat Lietuvių 
operos įsikūrimo 1956 metais. 
Visą stat ist iką surinko ir 
pateikė ilgametis operos choro 
dainininkas bei talkininkas 
Kazys Skaisgirys. Leidinio 
viršelį, o taip pat „Jūratės ir 
Kastyčio" plakatą nupiešė 
dailininkė Ada Sutkuvienė. 

Abu „Jūratės ir Kastyčio" 
operos spektakliai, kaip minėta, 
praėjo pakiliai ir įspūdingai. 
Prieš juos atvedant į rampos 
šviesą, visų buvo įdėta daug dar
bo ir širdies. Visur reikia šir
dies. 

Po spektaklių operos atlikė
jams publika ilgai ir nenuils
tamai plojo, išreikšdama nuošir
džią padėką už puikiai atliktą 
lietuviškos muzikos kūrinį, išei
vijoje sukurtą K. V. Banaičio 
klasikinę operą „Jūrate ir Kas
tytis". Dainininkai ir meno 
vadovai buvo apdovanoti gėlė
mis, o publika plojo ir laukė, lyg 
nenorėdama apsiprasti su min
timi, kad Jūratės Kastyčiui 
mesti burtai baigėsi tragiškai, 

x P o o p e r i n i s koncer tas , 
kurį atliks Kauno valstybinio 
teatro dainininkai, orkestras ir 
mūsų choras, įvyks šį sekma
dienį Marijos mokyklos salėje. 
B i l i e ta i g a u n a m i „Sekly
čioje". Programoje bus visai 
nauji operečių kūriniai. Atvy
kime ir tuo pačiu padėkime 
mūsų Operai. Visi laukiami. 

(sk) 
x „Saulutė', Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Allan ir Barba
ra Dombra $240 — metų 
parama našlaičiui; Robert Dūda 
$240 — metų parama našlaičiui; 
Laima Braune $120 tęsia dviejų 
našlaičių paramą. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
BufTalo Grove, IL 0008$, TAX 
ID f 36-3003339. 

(sk) 

Lietuvos Dukterų metiniame susirinkime (iš kairės): susirinkimui pirmininkavusi Birutė 
Prapuolenienė, Lietuvos Dukterų draugijos pirm. Marija Noreikienė, kun. Juozas Vaisnys, SJ, 
ir sekretoriavusi Marija Barienė. 

ir pamario pasaka jau pasi
baigė. Tačiau, ir salę apleidus, 
daugeliui atmintyje ilgai liks 
skaidrūs ir mieli šios operos 
prisiminimai. Ačiū Lietuvių 
operai ir svečiams meninin
kams iš Lietuvos, leidusiems 
mums pasidžiaugti gražiais 
bendrų pastangų ir ištvermingo 
darbo vaisiais. 

Baigiant norėtųsi paminėti, 
jog svečiai menininkai liks 
savaitę laiko Čikagoje. Turė
sime dar vieną progą juos ma
tyti ir išgirsti sekmadienį, 
balandžio 28 d. 3 vai. popiet 
Maria aukštesniosios mokyklos 
salėje, kur įvyks jungtinis meni
ninkų iš Lietuvos ir Lietuvių 
operos dainininkų koncertas su 
nauja programa. Koncerte dar 
kartą matysime grakščiąsias 
balerinas, gėrėsimės solistų ir 
choro dainavimu, o tai pat gir
dėsime ir Kauno Valstybinio 
muzikinio teatro orkestrą. 

Juozas Končius 

LIETUVOS DUKTERŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
ŠAULIŲ RINKTINĖ 

Šaulių rinktinės valdybos po
sėdis, kuriam vadovavo rinkti
nės vado pavaduotojas Justinas 
Šidlauskas, įvyko kovo 30 d. 
Posėdyje dalyvavo rinktinės 
vadas Alfonsas Paukštė, kuris 
neseniai pergyveno dvi operaci
jas. Rinktinės nariai šiltai 
priėmė savo vadą, o pir
mininkaujantis J. Šidlauskas 
pasveikino jį ir palinkėjo grei
čiau sustiprėti ir sugrįžti prie 
pareigų organizacijoje. 

Rinktinės vadas Alfonsas 
Paukštė tarė brolišką šaulišką 
ačiū visiems, jį lankusiems 
ligoninėje, namuose, visiems, 
skambinusiems telefonu ir svei
kinusiems laiškais. Posėdžio 
pirm. pakvietė moterų vadę 
Sofiją Tamulevičiūtę Ferro tar
ti žodį. Ji pasveikino posėdžio 
dalyvius, padėkojo sesėms šau
lėms, kurios visuomet padeda, 
ruošiant renginius, ypatingai 
išskirdama vadės pavaduotoją 
Aldoną Balčiūnienę. 

Rinktinės sekretorė Zita Bag-
džiuvienė perskaitė praėjusio 
posėdžio protokolą, kuris vien
balsiai buvo priimtas. Justinas 
Šidlauskas buvo paprašytas pra
nešti apie einamuosius reikalus, 
kadangi vėliavų vadas Juozas 
Gurevičius serga. Išklausius 
pranešimo, buvo kreiptasi į 
šaulius, prašant, kad daugiau 
organizacijos narių įsigytų 
uniformas ir, jomis dėvintys, 
dalyvautų laidotuvėse ir mi
nėjimuose. 

Apie iždo reikalus* kalbėjo 
Kazys Rožanskas ir Vacys Rut
kauskas. Buvo pranešta, kad 
daug rinktinės narių nesusimo
ka nario mokesčio ir buvo 
nutarta tokių narių nelankyti, 
kai jie suserga, nedalyvauti 
laidotuvėse. Tokie šauliai 
bus šalinami iš rinktinės na
rių. 

Pasikeitus rinktinės namų ad
ministratoriui, naujasis ad
ministratorius Stasys Juodis 
nurodė kai kuriuos pakeitimus 
ir sutarė su valdyba teikti 
daugiau nuolaidų svečiams, no
rintiems pasinaudoti rinktinės 
namų sale. 

Rinktinės namų telefonas yra: 
(312)376-0551, skambinti nuo 4 
iki 8 vai. p.p. 

Rinktinės valdyba 

Lietuvos Dukterų draugijos 
metinis susirinkimas įvyko 
1996 m. vasario 25 d. Sekma
dienį, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
.kun. Juozas Vaišnys,SJ, atnaša
vo šv. Mišias, kurios buvo drau
gijos užsakytos už įsteigėją kun. 
dr. Peliksą Gurecką bei miru
sias ir gyvas draugijos nares. 
Kun. Vaisnys priminė, kad nors 
kun. Gureckas buvo labai mo
kytas žmogus, tačiau jis taip pat 
buvo labai paprastas, kaip ir jo 
įsteigta Lietuvos Dukterų drau
gija, kuri turi labai paprastą 
tikslą — ištiesti pagalbos ranką 
vargšui. Suslėpti vargšą ne tik 
materialiai, bet ir dvasiškai — 
paguodos žodžiu. Jis sakė, kad 
kiekvienas gali vargšui taip pa
dėti. 

Po šv. Mišių nares rinkosi į 
Jaunimo centro mažąją salę 
bendram susirinkimui. Susirin
kimą pradėjo Lietuvos Dukterų 
draugijos pirmininkė Marija 
Noreikienė, pakviesdama Bi
rutę Prapuolenienę pirminin
kauti, o Mariją Barienę sekre
toriauti ir kun. Vaišių — sukal
bėti invokaciją. Savo invoka-
cijoje jis sakė, kad 1959 m., kun. 
Gurecko įsteigta Lietuvos Duk
terų draugija, jau 36 metus tie
sia pagalbos ranką pasimetu
siam gyvenime ir prašė Dievo 
palaimos toliau tęsti gerus dar
bus, parodyti meilę savo arti
mui. 

Birutė Prapuolenienė pakvie
tė nares susikaupimu ir malda 
pagerbti draugijos steigėją kun. 
Gurecką ir visas mirusias nares. 
Vėliau ji perskaitė visuotino su
sirinkimo protokolą. Metinę iž
do apyskaitą pateikė Gražina 
Micevičiūtė. Draugijos namelių 
ir socialinio skyriaus iždo apys-

. kaitas perskaitė Janina Miku 
taitienė. Draugijos narių ap
žvalgą pateikė Irena Vėbrienė. 
Praėjusius 1995 m. ji pavadino 
„kilnojimosi metais". Netikėtai 
daugelis dukterų keitė savo gy
venamą vietą, bet taip pat pra
ėjusiais metais mirė 22 narės. 
Tačiau mirusiųjų narių vietas 
užpildė 21 naujai įstojusi narė. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
pirmininkė Marija Noreikienė 
savo metinėje apžvalgoje pabrėžė, 
kad draugijos pagrindinis tiks
las yra šalpa — ištiesti pagalbos 
ranką vargstančiam. Ji išvardi
no praeitais metais padarytus 
darbus. Čikagoje jos rūpinosi 
7-10 asmenų. Palaidojo tuos 
žmones, kurie neturėjo arti
mųjų, kas jais pasirūpintų. Ap
lankė lietuvius senelius „Cali-
fornia Gardens" prieglaudoje, 
švenčių progomis ar šiaip laikas 
nuo laiko važiuoja aplankyti 
paprastomis dienomis. Jos neap
siribojo vien Čikagoje gyvenan
tiems ištiesti pagalbos ranką, 
tiesia ją ir už Atlanto, Lietuvo
je. Praėjusiais metais išsiuntė 
142 siuntinius į Lietuvą, remia 
našlaičius, senelius, tremtinius, 
mokinius, seminarijas, senelių 
namų statybą, Lietuvos Dukte
rys šelpia įvairiai — pinigais, 
daiktais, laiškais — visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu parodo 
meilę savo artimui. 

Po perskaitytos apžvalgos Ge
nutė Maldėnienė ir Janina Mi 
kutaitienė centro valdybos var
du padėkojo pirmininkei Mari

jai Noreikienei už jos darbą ir 
įteikė jai gėlių. Marija Norei
kienė pirmininkavusi dvejis me
tus, pasiūlė išrinkti naują val
dybą. 

Į naujos valdybos rinkimo ko
misiją buvo pakviestos Irena 
Kerelienė ir Nijolė Maskeliū
niene Irenai Kerelienei per
skaičius naujos valdybos sąrašą, 
buvusi draugijos pirmininkė Ju
lija Smilgienė pasiūlė balsuoti 
už visą sąrašą. Susirinkusios 
narės pasiūlymui pritarė ir 
tokiu būdu buvo išrinkta nau
joji valdyba. 

Naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirmininkė — 
Joana Krutulienė, pirmininkės 
padėjėja — Danutė Gierštikienė, 
I-ji vicepirmininkė — Janina 
Mikutaitienė, II-ji vicepir
mininkė Valė Plepienė, iždinin
kė ir namelių administratorė — 
Genutė Maldėnienė, sekretorė 
— Marija Barienė, rastinės ve
dėja — Vanda Prunskienė, bu
dinčiosios — Eugenija Daugir
dienė, Regina Jautokaitė, Sofi
ja Vakselienė, ir Jadvyga Zala-
gėniene, narių globėja — Irena 
Vėbrienė, renginių vadovė — 
Regina Smolinskienė, lėšų tel
kimo vadovė — Aldona Ankie-
nė, korespondentė — Sofija Je-
lionienė, Lietuvos reikalai — 
Marija Noreikienė, revizijos ko
misija — Juzė Ivašauskienė ir 
Joana šimoliūnienė. 

Išrinkus naują valdybą, buvo 
padėkota visoms narėms už 
dalyvavimą, vaišių paruošimą. 
Baigus susirinkimą, narės 
išsiskirstė toliau tęsti savo 
darbą — dalinti meilę savo ar
timui, ištiesiant pagalbos ran
ką. 

Saulė Jautokaitė 

x Matas Baukys, Dearborn 
Heights MI, per Reginą Naru-
šienę, atsiuntė $1000 Vilniaus 
Lietuvių tremtinių namų re
montui. Tremtinių vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60829. 

(sk) 
x Sūnus Algis ir duktė Da

nutė Leveckai, tėveliui Stepui 
Leveckui švenčiant 76 metų 
gimtadienį, Lietuvos Partizanų 
globos fondui paaukojo $200. Jo 
darbovietė pridėjo dar $200 
„matching gift". L.P.G. fondo 
valdyba dėkoja už gausią $400 
auką, o poną Stepą Levecką, at
šventusį deimantinį jubiliejų, 
sveikina ir prašo Dievo, kad 
stiprintų jo ilgo gyvenimo 
dienas. 

(sk) 

x Motinos dienos koncertą 
„Pavasario balsai" atliks daini
ninkė Nerija Linkevičiūtė 
Kasparienė ir pianistas Ro
bertas Mockus, sekmadienį, 
gegužės 5 d., po 11:00 vai. 
Mišių, Lietuvių Dailės muzie
juje Lemonte , (Pasaulio 
lietuvių centro apatiniame 
aukšte). Bus kavutė ir užkan
dėliai. „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis visus kvie
čia maloniai praleisti valandėle, 
pagerbti savo motinas bei mo
čiutes ir kartu paremti Lietu
voje vargstančius vaikučius. 

(sk) 


