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V. Landsbergis nerimauja dėl 
įprastinės ginkluotės sutarties 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
iiraiikė susirūpinimą, kad, 
kaip nuolaida Rusįjai už 
NATO plėtimą, gali būti dar 
kartą pakeista sutartis dėl 
įprastinės ginkluotės Euro
poje. 

Lietuvai batų blogai, .jeigu 
tai reiki Rusuos ginkluotųjų 
pajėgų padidintą dislokavimą 
arti prie mūsų sienų. Taip 
kaip jau atsitiko Pskovo sri
tyje — be jokių saugumo ga
rantijų ar kompensavimo Bal
tijos valstybėms", sakė V. 
Landsbergis pirmadienį spau
dos konferencijoje. 

Komentuodamas JAV Val
stybės sekretorės Madelein 
Albright vizitą į Rusiją. V. 
Landsbergis pažymėjo su
pratęs, kad NATO plėtimasis 
nebegali būti vilkinamas, ne
paisant kuo kategoriškiausių 

Rusijos pareiškimų. 
Seimo pirmininkas sakė su

pratęs, kad M. Albright ragins 
iki šių metų pabaigos ne tik 
pakviesti naujas kandidates, 
bet ir priimti tarpinį spren
dimą. „Tai pozityvus daly
kas", sakė V. Landsbergis, 
pastebėjęs, kad ir Rusijos poli
tikai turės kitaip formuluoti 
savo nuostatas. „NATO ar
tėja su ištiesta ranka. Likti 
priešiškai nusiteikusio partne
rio pozicijoje Rusijai pačiai 
bus nenaudinga", sakė Seimo 
pirmininkas. 

Kartu jis pritarė pasta
boms, kad ne tik Baltijos val
stybės yra nepakankamai pasi
ruošusios narystei NATO, bet 
ir pati sąjunga nepasiruošusi 
„tokiam ryžtingam tvirtam 
sprendimui". 

„Matyt, pasiruošimas ateis 
iš abiejų pusių per tam tikrą 
laiką", sakė V. Landsbergis. 

Pasaulio naujienos 

Vyriausybė parėmė religines 
bendruomenes 

Sausio 14 d., prieš įSvykdamas Į Lietuvą, J A \ senatorius Richard Durbin buvo susitikęs su 
pulkininkais Jonu Kronkaičiu ir R Kilikausku, su kuriais aptart- Lietuvos saugumo klausimus. 
Durbin yra pareikalavęs iš JAV Valstybės ir apsaugos departamentų išduoti leidimus pulkinin
kams A. Garsiui, J. Kronkaičiui bei R. Kilikaiufcui dirbti vadovaujantį darbą Lietuvoje, kadangi 
JAV Konstitucija be Kongreso pritarimo draudžia savo piliečiams tarnauti svetimų šalių 
vadovybėse ar kariuomenėse. Durbin ir kitų senatorių pastangomis, 1993 m. Kongresas įgaliojo 
Apsaugos ir Valstybės sekretorius išduoti leidimus pavieniams karininkams. 

D. O'Grady nuotr.: (iš kairės) J. Kronkaitis, senatorius R. Durbin ir R. Kilikauskas susitikimo 
metu. 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) 
— Vyriausybė devynioms tra-
dkmnt Lietuvojt religinių ben
drijų vadovybėms paskirstė 3 
mln. litų. 

1994 m. Seimas priėmė nu
tarimą neberemti religinių 
bendruomenių, o dabar lėšų 
skyrimas atnaujintas. 

Vyriausybės patarėjas religi
jos klausimais Pairas Pluropa 
pasakė, kad lėšos skirstomos 
proporcingai pagal bendrijų 
narių skaičių, kurį pateikia 
Statistikos departamentas. 

2,730,000 litų gaus Lietu
ves Vyskupų Konferencija, nes 
katalikai sudaro 91 proc. gy-

Apie 5 proc. gyventojų prik
lauso stačiatikių bendrijai, ku
riai skirta 150,000 litų. Senti
kiai gaus 30,000 litų, evan
gelikai liuteronai—26,000, 
evangelikai reformatai — 
20,000 litų. 

Po 12,000 litų skirta graikų 
apeigų katalikų, Vilniaus mu
sulmonų sunitų bei žydų ben
druomenėms. Karaimų ben
drijai, kuriai priklauso 250 
žmonių, skirta 8,000 litų. 

P. Plumpa sako, jog lėšos 
skiriamos, norint „sumažinti 
naujų religinių sektų įtaką bei 
sustiprinti tradicinių tikėjimu 
padėtį". 

Graikijos prezidentas remia 
Lietuvos siekius 

ventojų. 

Teisėja abejoja 
A,Šleževičiaus kalte 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) prokuroras Algimantas Kliun 
— Neaiškiai suformuluota ek
spremjero Adolfo Sleževičiaus 
bylos kaltinamoji išvada iš 
esmes paleidžia baudžiamojo 
proceso kodeksą, teigia 
teisėja. Tuo tarpu A. Šleže
vičiaus gynybą prašo bylą aps
kritai nutraukti. 

Pirmadieni Vilniaus apygar
dos teisme ekspremjero A. 
Sleževičiaus bylos nagrinė
jimas prasidėjo tvarkomuoju 
posėdžiu, kuriame teisėja pa
reiškė n—itinsanli su kalti
namosios išvados teiginiais. 
Baudžiamoji byla „už pikt
naudžiavimą tarnyba dėl ne
teisėtai priskaičiuotų, išmo
kėtų ir gautų padidintų 
palūkanų pagal A.. Šleže
vičiaus terminuotų indėlių su
tartis* Generalinėje proku
ratūroje buvo iškelta 1996 m. 
sausio 23 d., kai spauda 
pranešė, kad premjeras savo 
daugiau nei 136,000 litų 
indėlį atsiėmė likus dviem 
dienoms iki LAIB uždarymo. 

Ui piktnaudžiavimą val
stybės pareigūnas ar val
stybės tarnautojas gali boti 
baudžiamas laisves atėmimu 
iki 4 metų ir bauda arba bau
da su atėmimu teisės eiti tam 
tikras pareigas iki 5 metų. 

Garsiai nuskambėjusi A. 
Sleževičiaus LAIB indėlio isto
rija jam „kainavo" premjero 
kėde, o valdančiajai LDDP — 
rinkėjų pasitikėjimą. 

Teisėja Kristina Paleckaitė 
teigė, kad formuluojant A. 
Sleževičiaus byloa kalti
namąją išvadą, Generalinės 
prokuratūros vyriausiasis 

ka šiurkščiai pažeidė Lietuvos 
baudžiamojo proceso kodeksą, 
nes kaltinimai suformuluoti 
„neaiškiai ir nekonkrečiai". 

Buvusį LDDP ministrą pir
mininką prokuratūra kaltina 
piktnaudžiavimu tarnybine 
padėtimi, tačiau kaltinamojoje 
išvadoje šie kaltinimai yra 
nemotyvuotai išplėsti, sakė 
teisėja. 

A Šleževičiaus advokatas 
Kazimieras Motieka sakė, kad 
retai kada Generalinė proku
ratūra teismui perduoda taip 
blogai paruostą bylą. Pasak jo, 
kaltinamojoje išvadoje nėra nė 
vieno fakto, įrodančio A. 
Šleževičius piktnaudžiavimą 
tarnyba, o tėra tik „bele
tristika ir politizuoti sampro
tavimai apie moralę". 

A Šleževičius jam iškeltą 
baudžiamąją bylą posėdyje 
pavadino „politiniu aktu ir 
teisiniu nihilizmu". „Jau
čiuosi nepadaręs jokio nusi
kaltimo", sakė A. Sleževičius 
ir teigė, kad „neargumentuoti 
kaltinimai" jam padarė „di
džiule psichologine ir mora
line žalą" bei sutrukdė tapti 
patikimu verslo partneriu. Iki 
pastarojo meto A. Šleževičius 
buvo vieno Vokietijos susivie
nijimų atstovas Baltijos ša
lyse. 

K. Motieka, motyvuodamas 
šiurkščiais Konstitucijos, pro
kuratūros įstatymų pažeidi
mais, prašė teismo priimti 
principini nutarimą bylos pa
pildymui negrąžinti ir galuti
nai nutraukti. 

Atėnai, vasario 24 d. (BNS)-
| Graikįja remia Lietuvos siekius 

tapti Europos Sąjungos ir 
NATO nare. 

„Žinoma, mes palaikome Lie
tuvą, kaip ir kiekvieną valsty
be, turinčią teisę apsispręsti dėl 
savo integracijos", sakė Graiki
jos {Rezidentas Constantinos 
Stephanopoulos pirmadieni po 
susitikimo su Lietuvos preziden
tu Algirdu Brazausku. 
. Graikijos prezidentūroje susi
rinkusiems žurnalistams Lie
tuvos vadovas pažymėjo, kad pa
žeidžiamoje geografinėje padėty
je esanti Lietuva šiame šimtme
tyje daug išgyveno, „todėl dabar 
veržiasi visur, kas gali 
užtikrinti jos saugumą". 

Abu prezidentai pažymėjo su
tarę visais esminiais užsienio 
politikos klausimais. 

Pirmojo oficialaus trijų dienų 
vizito į Graikiją Lietuvos 
prezidento vadovaujama dele
gacija atvyko pirmadienį vidur
dienį. 

I prezidentų spaudos konfe
renciją susirinko nedaug Grai
kuos žurnalistų. „Vizitas yra tik 
oficialus, jo metu nieko konkre
taus nebus", buvo pareikšta Lie
tuvos žurnalistams. Tuo tarpu 
Lietuvos diplomatai šią kelionę 
laiko labai svarbia. 

„Mes turime įrodyti Europos 

Sąjungos ir NATO narei Graiki
jai, kad esame pasirengę būti 
patikimi partneriai", sakė vie
nas prezidentą lydinčių pareigū
nų. 

Susitikimuose su Graikijos 
premjeru Constantinos Simič ir 
užsienio reikalų ministru The-
odoros Pangalas Lietuvos dele
gacija tarėai**3ėl galimybės 
pradėti bevizio režimo derybas, 
pasirašyti gynybinio bendradar
biavimo stiprinimo bei dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su
tartis. 

Graikijos vadovai taip pat pa 

sutarties patvirtinimą Graikijos 
parlamente. 

Pirmadienį Atėnuose buvo pa
sirašyta sutartis dėl bendradar
biavimo kultūros švietimo ir 
mokslo srityse. Ji numato pasi
keitimą studentų grupėmis, 
spektakliais, koncertais. 

Prezidentą lydintis Lietuvos 
ryšių ir informatikos ministras 
Rimantas Pleikys susipažįsta su 
graikų patirtimi privatizuojant 
šalies telekomo bendrovę. 

Po kelių valandų poilsio, pir
madienio vakarą prezidentas A. 
Brazauskas dar susitiks su 
Graikijos pagrindinių partijų 
vadovais. Vakare jo ir dukros 
Audronės Usonienės garbei bus 
surengta vakarienė Graikijos raginti paspartinti Lietuvos ir 

Europos Sąjungos susivienijimo prezidento vardu 

Garbės daktarų vardai — 
V. Landsbergiui 

ir vysk. A. Vaičiui 
Klaipėda, vasario 23 d. (BNS) tyse — M. K. Čiurlionio paliki 

— Klaipėdos universiteto 
senatas savo posėdyje penkta
dienį nutarė suteikti universi
teto garbės daktaro vardus Lie
tuvos Seimo pirmininkui profe
soriui Vytautui Landsbergiui 
bei Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui. 

Kaip informavo Klaipėdos 
universiteto rektorius Stasys 
Vaitekūnas, V. Landsbergiui šis 
vardas suteiktas už žymius nuo
pelnus mokslo ir muzikos sri-

LDDP kaltina 
valdančiąją koaliciją 

veidmainyste 
Vilnius, vasario 24 d. (BNS) žmonėms arba užsienyje" 

— Opozicinės LDDP frakcijos 
nariai kaltina valdančiąja ko
aliciją veidmainiavimu. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP frakcijos narys 
Povilas Gylys pažymėjo, kad 
Lietuvos žmonėms valdan
čiosios koalicijos atstovai 
sako, jog paveldėjo labai pras
tą ekonominę padėtį, o prista
tydami šalį stojimui į NATO ir 
ES, apibūdina Lietuvą kaip 
klestinčios ekonomikos ir de
mokratijos valstybę. 

„Suprantama, jog partijos 
visada yra šiek tiek šališkos, 
tačiau jos negali grįsti savo 
politikos, informuoti savo ir 
užsienio žmonių besiremda-
mos veidmainystės principu", 
sakė jis. Pasak jo, tokiu būdu 
kažkuris teiginys yra neteisin
gas — „meluojama saviems 

P. Gylys dar kartą bandė ap
ginti LDDP reputaciją, teigda
mas, jog 1992 metais į valdžią 
atėjusi partija, pasirinkusi 
rinkos reformų kelią, išgelbėjo 
Lietuvą nuo finansinės katas
trofos. 

Jis sakė, jog beveik visos 
partijos nori sudaryti įspūdį, 
kad LDDP paveldėjo gerą 
ekonominę ir politinę situa
ciją, o per 4 metus „visiškai 
nugyveno Lietuvą". Jo teigi
mu, atėjus LDDP, „žmones 
nustojo bijoti valdžios". 

Pasak frakcijos nario Myko
lo Pronckaus, nepaisant klai
dų, daugelis ekonomikos ro
diklių LDDP valdymo laikais 
gerėjo, iš kritinės situacijos 
Lietuva išėjo j „stabilizacijos 
etapą". 

mo tyrinėjime. Pažymima, jog 
suteikiant šį vardą, aukštai ver
tinami Seimo pirmininko spren
dimai, kurie buvo ir tebėra svar
būs atkuriant nepriklausomą 
Lietuvą. 

Telšių vyskupui A. Vaičiui 
universiteto garbės daktaro var
das suteiktas už ganytojišką 
veiklą Žemaitijos ir Pamario ra
jonuose, jo nuopelnus kuriant 
įvairius katalikiškojo jaunimo 
centrus, įtvirtinant katecheti
kos dėstymą mokyklose bei pa
ramą steigiant katechetikos 
katedrą Klaipėdos universitete". 

Beje, Klaipėdos universitetas 
buvo įsteigtas 1990 m. spalio 5 
d. V. Landsbergio, tuometinio 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko, nutarimu. 

(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin pirmadienį suteikė 
premjerui Viktor Černomyrdin 
įgaliojimus savo nuožiūra per
tvarkyti vyriausybę. B. Jelcin 
tokį nurodymą paaiškino ap
klausų duomenimis, kad dau
giau kaip pusė Rusijos gyvento
jų nepatenkinti vyriausybe. 
„Daug rusų nepatenkinti vy
riausybe, jos vadovu, o tuo pačiu 
ir prezidentu. Dalis tų, kurie ne
vykdo savo pareigų, tikriausiai 
turėtų būti pakeisti", sakė B. 
Jelcin. 

Varšuva. Planuojamas Čeki
jos, Vokietijos, Slovakijos, Veng
rijos ir Lenkijos prezidentų su
sitikimas su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II, pranešė Lenkijos 
arkivyskupas Henryk Muszyns-
ki. Susitikimas įvyks per popie
žiaus vizitą į Lenkiją pavasarį, 
kur Gniezne vyks iškilmės, skir
tos šventojo Adalberto nukanki
nimo l,000-o8ioms metinėms 
paminėti. 

Maskva. Orbitine stotimi 
„Mir" skriejantys rusų kosmo
nautai sekmadienio vakarą už
gesino gaisrą, kuris kilo oro 
filtro kasetėje, pirmadienį žur
nalistams pranešė Rusijos kos
moso agentūros direktorius. 

Tokyo. JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright sekma
dienį atvyko į Japonijos sostinę. 
Svarbiausias jos vizito tikslas — 
įtikinti Japonijos vyriausybę 
leisti amerikiečiams išlaikyti 
savo karines bazes Okinawoje, 
nes jos gyventojai pradėjo 
kampaniją, kuria siekia iškel
dinti JAV karo bazes iš savo 
kaimynystės. Tačiau nepaisant 
reikalavimų, Albright pareiškė, 
jog JAV neketina mažinti Japo
nijoj dislokuotų ginkluotų pajė
gų skaičiaus. Šiuo metu Japoni
joje dislokuota maždaug 49,000 
JAV kariškių. 

Viena-Tbilisis. Gruzija pažei
dinėja žmogaus teises, ir kaltė 
už tai tenka prezidento Euduar-
do Ševardnadzės administra
cijai, sakoma Vienoje paskelbta
me pranešime, pabrėžiančiame, jog 
Gruzijoje „sistemingai" pažeidi
nėjamos politinių kalinių bei su
laikytųjų teisės. 

Maskva. Madeleine Albright 
baigiantis vizitui Rusijoje teigė, 
kad padaryta pažanga svarstant 
dokumentą, apibrėžiantį ryšius 
tarp Rusijos ir NATO po „šaltojo 
karo", tačiau dar laukia sudė
tingas darbas. Ji taip pat pažy
mėjo, jog toli gražu dar nega
lima pasakyti, ar susitarimas 
bus pasiektas prieš NATO aukš
čiausio lygio susitikimą Madri
de, kuriame turi būti sprendžia
ma dėl buvusio sovietinio bloko 
valstybių priėmimo į sąjungą. 

Pasikeitimai Lietuvos 
Ambasadoje Vašingtone 

1997 m. sausio pabaigoje, po 
trejų metų darbo Vašingtone, 
ambasados pirmasis sekretorius 
ekonominiams klausimams Da
rius Pranckevičius, išvyko į 
Vilnių. D. Pranckevičius Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri 
joje (URM) Europos integracijos 
departamente eina Ekonominio 
bendradarbiavimo skyriaus ve
dėjo pareigas. 

Ambasados patarėjas politikai 
Stasys Sakalauskas vasario pa
baigoje išvyko dirbti į Vilnių. S. 
Sakalauskas Lietuvos Užsienio 
reikalų ministro A. Saudargo 
įsakymu paskirtas į labai svar

bų Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriaus postą. 

Nuo vasario 26 d. ambasados 
patarėju politikai pradeda dirbti 
Darius Semaška, prieš tai dar
bavęsis Lietuvos URM šiaurės 
šalių skyriaus vedėju, o amba
sados antrąja sekretore pradeda 
darbą Aušra Semaškiene, iki tol 
dirbusi Lietuvos URM Vakarų 
Europos šalių skyriuje 

Gegužės pradžioje darbui j 
Lietuvos URM išvyksta amba
sados patarėjas politikai dr. Vy
tautas Žalys. 

Spaudos skyrius 

Praha. Vakarams tenka mo
kėti ui savo neryžtingumą ir 
delsimą plėsti NATO, sekma
dienį pareiškė Čekijos preziden
tas Vaclav Havel savaitiniame 
radijo komentare. Pasak jo, 
prieš 3 ar 4 metus Rusija turėjo 
tiek vidaus rūpesčių, kad būtų 
likusi visiškai abejinga NATO 
plėtimui. „Dabar Vakarai turi 
sunkumų, kurdami bendradar
biavimą su Rusįja ir ramindami 
rusus, kad plėtimas jų pernelyg 
nesuerzintų". 

Maskva. Rusijos gynybos mi
nistras Igor Rodionov sekmadie
nį apkaltino NATO siekiant 
atimti iš Rusijos galimybę kon
troliuoti savo branduolinį 
arsenalą ir perduoti jį tarp
tautinei priežiūrai. Rodionov 
pareiškė, jog blogėjančią padėtį 
Rusijos ginkluotosiose pajėgose 
Vakarai mėgina panaudoti savo 
tikslams ir pavesti Rusijos stra
teginę ginkluotę tarptautinei 
kontrolei. Jis taip pat apkaltino 
JAV mėginant Ukrainą sukir
šinti su Rusija. 

Vašingtonas. NATO plėti
masis per artimiausius 12 me
tų kainuos daugiau kaip 30 
mlrd. dolerių, tačiau JAV netu
rėtų tam išleisti daugiau kaip 
po 200 mln. dolerių per metus, 
sekmadienį pranešė dienraštis 
„The VVashington Post". Dien
raščio teigimu, tokie apskaičia
vimai yra Europos saugumo stu
dijoje, kurią pirmadienį karina
ma pateikti JAV Kongreso 
svarstymui. 

New Yorkas. JT Generalinė
je Asamblėjoje 43 valstybės, 
tarp jų 7 buvusios sovietų res
publikos ir 15 Afrikos valstybių, 
neteko balso teisės, kadangi ne
sugebėjo sumokėti nario mokes
čių už paskutinius dvejus me
tus. Tarp šių valstybių yra ir 
Latvija. Norint atgauti teisę 
balsuoti, kiekvienai šių valsty
bių reikės sumokėti skolos dalį, 
kurią nustatys JT sekretorius. 

Vašingtonas. JAV sekmadie
nį paleido savo galingiausią 
kosminę raketą „Titan rVB", 
kurios nešamas gynybos depar
tamento palydovas greitai įspės 
apie karinių raketų paleidimą 
bet kurioj% pasaulio vietoje. 

Bukareštas. Prancūzijos pre
zidentas Jacoues Chirac šeš
tadienį pažadėjo pamėginti 
įtikinti amerikiečius priimti 
Rumuniją į NATO pirmajame 
sąjungos plėtimosi etape, kartu 
su Lenkija, Čekija ir Vengrija. 
Baigdamas dviejų dienų vizitą 
Bukarešte Prancūzijos preziden
tas pareiėkė, jog JAV yra pag
rindinė kliūtis Rumunijos ir 
Slovėnijos kelyje į NATO. 

Vašingtone viešintis Rusijos 
Komunistų partijos vadovas Ge-
nadij Ziuganov pareiškė, kad 
NATO plėtimasis į rytus gali 
sukelti naują „šaltąjį karą" ir 
reikšti pabaigą visiems dabar 
galiojantiems ginklų kontrolės 
susitarimams. Ziuganov sakė, 
kad Baltijos valstybių priėmi
mas į NATO reikštų tiesioginę 
grėsmę Rusijai. 

KALENDORIUS 
Vasario 25 d.: Viktoras, 

Terezijus, Margiris, Rasa, Regi
mantas. 

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Izabelė, Jogintas, Jorūnė, Auri
me. 1885 m. gimė Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stulgins
kis. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 25 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
JUOSMENS SKAUSMAS 

Juosmens skausmas, astrus 
duriantis ar nuolatos mau
džiantis. Kuri moteris, 
peržengusi 40-45 metų ribą, 
nėra jo patyrus? Daug rašyta 
apie jo atsiradimo priežatis, 
tačiau ar visada susimąstome, 
kad tik mes pačios mokėmės 
šeimininkauti, grąžinti aplinką, 
tačiau tikrai niekas nemokė, 
kaip tai daryti, kad po kiek 
laiko netektų ieškoti pagalbos 
dėl nugaros skausmo. Štai 
keletas patarimų, kuriuos 
siūlyčiau atsiminti kiekvienai, 
nenorinčiai jausti skausmo ar 
jau ieškančiai būdų jam 
palengvinti. 

K e l d a m o s d a i k t ą n u o 
žemės: 
Kojas laikykime pečių plotyje, 
kuo arčiau keliamo daikto; 

visiškai atsitūpkime ar 
pritūpkime; 

stokimės tiesia nugara — 
daikto kėlimui išnaudokime 
kojų, bet ne nugaros raumenų 
jėgą; 

ji laikykime kuo arčiau kūno; 
laikykime tiesiog prieš save, 

jokiu būdu nepasisukdamos, 
nepasikreipdamos į šalį. 

Reikėtų vengti sunkių daiktų 
kėlimo. 

Nešdamos daiktą: 
laikykime kuo arčiau kūno, 

tiesiai prieš save; 
paskirstykime po lygiai į abi 

rankas, kad nereiktų 
persikreipti. 

Naudokime vežimėlius ar 
kitokius įtaisus su ratukais, kad 
visai netektų nešti. 

Siurbdamos kilimus: 
nesi lenkime — geriau 

priklaupkime ant vieno kelio ar 
visai atsiklaupkime, išlai
kydamos tiesią nugarą. 
Plaudamos grindis: 

kur tik įmanoma naudokime 
ilgakotę šluotą, kad nereikėtų 
lenktis; 

kibiro ar dubens nepripilkime 
pilno, kad būtų lengviau nešioti; 

skudurą skalaukime pri
klaupusios, tiesia nugara ar 
bent jau abiem rankom, 
pasilenkusios tiesiai žemyn. 

Skalbdamos rankomis: 
skalbkime dažniau, ma

žesniais kiekiais, kad nugarai 
netektų didelis vienkartinis 
krūvis; 

neprikraukime pilno dubens 
skalbinių — geriau neškime 
daugiau kartų, bet lengviau; 

skalbimo įrenginius, dubenis 
ir kt. pakelkime į tokį aukštį ar
ba pačios priklaupkime, kad nei 
skalbiant, nei skalaujant 
netektų lankstytis; 

skalaukime, kilnokime šla
pius daiktus mažais kiekiais, 
kad nugarai teiktų kuo mažes
nis krūvis; 

skalbimo priemones pasidė-
kime arti savęs, kad nereiktų 
nuolatos lankstytis, siekti, 
sukiotis. 

Lygindamos: 
lyginimo stalas turi būti tokio 

aukščio, kad nereiktų lyginti 
sulinkus; jei lyginame stovė
damos, vieną koją užkeikime 
ant žemos (20-30 cm aukščio) 
kėdutės; 

jei lyginame sėdėdamos, kojas 
per visus sąnarius sulenkime 90 
laipsnių kampu, naudodamos 
papildomus paaukštinimus ar 
kėdės skersinius. 

Š l u o d a m o s , g r ė b d a m o s , 
kaupdamos: 

naudokime pakankamo ilgio 
ir kuo lengvesnius įrankius; 

viena koja statykime labiau į 
prieki ir. atlikdamos judesius, 
svorį vis perkelkime nuo vienos 
ant kitos kojos — geriau naudoti 
kojų raumenų jėgą nei nugaros; 

įranki laikykime kuo arčiau 
savęs, kad, atliekant judesius, 
netektų lankstytis ir sukiotis; 

venkime staigių, kapojančių 

judesių — juos keiskime lėtais 
mostais; 

šluokime, grėbkime, kaup
kime tik tą plotą, kurį galime 
pasiekti nesi lenkdamos ir 
nepasisukdamos — jį baigusios 
paeikime toliau. 

Sveikiausia sėdėti: 
atsirėmus į kėdės atlošą, 

kurio pasvirimo kampas turėtų 
būti 100-110 laipsnių; 

kai dubuo šiek tiek toliau nuo 
kėdės atlošo, kad nugara visai 
atsipalaiduotų. Plona pagalvėlė 
tarp atlošo ir juosmens suma
žina apkrovimą juosmeniui, 
kuris sėdint yra ypatingai 
didelis; 

kai visi kojų sąnariai sulenkti 
90 laipsnių kampu (tam naudo
jami įvairūs paaukštinimai ar 
kėdės skersiniai), o pėdos — 
pečių plotyje. 

Atsistodamos nuo kėdės , 
pirmiausiai atsisėskime ant 
paties kėdės krašto, kojas 
pritraukime prie pat kėdės, 
rankomis įsiremkime į kėdės 
laikiklius ir stokimės tiesia 
nugara iš pradžių rankų, vėliau 
kojų raumenų jėgos sąskaita. 

S ė s d a m o s taip pat iš
naudokime rankų ir kojų rau
menų jėgą, nė truputėlio ne
lenkime nugaros. 

Gulėjimo padėtys, norint 
g e r a i pai lsėt i p o s u n k i ų 

Vaikutis labai džiaugiasi, kati akiniai 
taikomi Klaipėdos klinikoje. 
darbų ir sumažinti nugaros 
skausmą. 

Pirmiausia reiktų miegoti ant 
gana kietos lovos, po galva 
pasidėjus mažą pagalvę, nesie
kiančią pečių, bet paremiančią 
kaklą. 

Gulėdamos ant nugaros, po 
keliais padėkime pagalvę — tai 
sumažina juosmens apkrovimą. 

Gulėdamos ant pilvo, pagalvę 
dėkime po dubeniu ir apatine 
pilvo dalimi — tai sumažina 
žalingą juosmens išlinkimą. 

Gulėdamos ant šono, šiek tiek 
sulenkime kelius ir tarp jų 
padėkime pagalvę — tai vęl gi 
mažina juosmens apkrovimą. 

Indrė Kligytė 
„Mano metai", Seimininkės 

kalendorius, 1997 

tinka ir jis dabar galės daug geriau regėti savo pasaulį. Akiniai jam pri-

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VIENOS MONSTRANCIJOS 
ATSIRADIMO ISTORIJA 

APIE AKLŲJŲ PROBLEMAS 
LIETUVOJE 

Asmenų su regos negalia 
bendruomenė Lietuvoje sovie
tiniu laikotarpiu susiformavo ir 
egzistavo kaip atskira, izoliuota 
visuomenės dalis. Ji buvo lyg 
„valstybė valstybėje", nes ši 
aklųjų visuomeninė organizaci
ja buvo ekonomiškai stipri, 
gaudama palyginti didelį pelną 
iš jai priklausančių įmonių 
gamybinės veiklos, kuri buvo 
įmanoma tik esant planinei eko
nomikai. Aklųjų draugija pati 
rūpinosi visais sutrikusio re
gėjimo žmonių reikalais — jų 
įdarbinimu, aprūpinimu būstu, 
medicininiu aptarnavimu, švie
timu, kultūrine veikla, poilsiu, 
sportu ir kt. 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, netekusi tvirto eko
nominio pagrindo Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjunga 
(LASS) negali materialiai 
padėti savo bendruomenės na
riams, o valstybė dar nepajėgi 
perimti visų rūpinimosi žmonė
mis su negalia funkcijų. 

Todėl šiuo sunkiu laikotarpiu 
LASS ieško paramos įvairiose 
labdaringose organizacijose, fon
duose, kurie galėtų padėti 
Lietuvos akliesiems ir silpna
regiams įvairiose jų gyvenimo ir 
veiklos srityse. 

LASS vienija apie 8,000 
sunkią regos negalią turinčių 
žmonių, apie 1,000 iš jų yra 
visiškai nematantys. Kiti turi 
nedidelį regos likutį ir naudojasi 
optinėmis priemonėmis. Tačiau 
tiek akiniai, tiek įvairios lupos 
ar televiziniai skaitymo apara
tai yra labai brangūs ir skur -
džias pensijas begaunantys 
regėjimo invalidai neįstengia 
įsigyti. Tinkamiausia optika 
silpnaregiams — tai įvairių 
formų ir dydžių lupos, didinan
čios 4 ir daugiu kartų, stiklai 
akiniams (minusiniai arba plu-
siniai) 10-ties ir daugiau dioptri
jų stiprumo. 

Daugumai žmonių su regos 
negalia mokymuisi, darbui, 
savišvietai padeda įgarsintos 
knygos, kita įvairi magnetinėse 
juostose įrašyta informacija. 
Lietuvos aklųjų biblioteka 
stengiasi pagal išgales aprū
pinti savo skaitytojus reikalinga 
medžiaga. Tačiau bibliotekai la
bai stinga audiokasečių nau

jiems įrašams, o skaitytojams — 
magnetofonų. Tūkstančiams 
aklųjų ir silpnaregių tai svar
biausia priemonė informacijai 
gauti. Apie 500 dirbančiųjų 
intelektualinės veiklos srityje 
regėjimo invalidų bei kelioms 
dešimtims studentų labai reika
lingi portatyviniai magne
tofonai arba diktofonai, taip pat 
elektroninės priemonės užra
šams Brailio raštu. Knygų 
įgarsinimui ir skaitymui tinka 
bet kokios audiokasetės, bet 
kokių markių audiomagne-
tofonai. 

Pastaraisiais metais žmonės 
su regos negalia jau pradeda 
naudotis specialia kompiuterine 
technika. Vilniuje sutrikusio 
regėjimo vaikams skirtoje spe
cialioje mokykloje jau veikia 
kompiuterių klasė, kur mokoma 
dirbti kompiuteriu. Čia silpna
regiai naudojasi specialiomis 
simbolius didinančiomis progra
momis, aklieji — kalbos sinteza-
toriais. Tačiau šių priemonių 
yra labai nedaug. Mokymui 
tiktų ir patys paprasčiausi, seni 
kompiuteriai, IBM tipo arba 
100 proc. su jais suderinama 
kita kompiuterinė technika. 

Šimtai aklųjų skaito knygas 
iškiliuoju šriftu — Brailio raštu. 
Tačiau šių knygų leidyba labai 
brangi. Pastaruoju metu jų 
leidyboje jau pradėta naudoti 
nauja technologija, tačiau 
savikaina dar labai didelė. 
Stinga specialaus popieriaus 
(perfokortinio) šioms knygoms 
spausdinti. Labai praverstų 
informacijos išvedimo (output) 
Brailio raštu bet kokio tipo 
įrenginiai (printeriai ir kt.). 

Lietuvos aklieji ir silpnaregiai 
turi nemažai sveikatos pro
blemų. Nors apskritai Lietuvos 
žmonių sveikatos reikalai pras
ti, ir pati sveikatos apsaugos sis
tema yra tragiškoje būklėje, bet 
regėjimo invalidų padėtis ypač 
sunki. Be regos sutrikimų jie 
dar serga daugeliu kitų ligų, 
kurios būna sąlygotos jų nejud
raus gyvenimo būdo. nuolatinės 
įtampos, stresų, pasunkėjusių 
gyvenimo sąlygų, netekus dar
bo. Anksčiau visus reikalingus 
vaistus LASS nariai gaudavo 
nemokamai, dabar trūksta net 
lašų akims, kitų vaistų neįsten-

Visuose pasaulio žemynuose 
seniai buvo įkeltos, ir dar 
šiandien tebevaikšto, lietuviš
kos kojos. Jos ne šiaip sau vaikš
to. Lietuvio nagingnmas, darbš
tumas ir meilė grožiui, nuovo
kus išradingumas neleidžia ap
snūsti, apsiraminti ir sėdėti, 
rankas sudėjus, be darbo. Lietu
vis, kiek išgali, mokslu, darbu, 
menu keičia,, puošia, dabina tą 
šalį, miestą, bažnyčią, tą vietą, 
kur įsikūrė. Neįtikėtinose šaly
se ir kraštuose lietuvis palieka 
tokius pėdsakus, kad tik reikia 
stebėtis, kokia kūrybinga, tauri, 
išradinga mūsų tauta! Nejučio
mis imi mąstyti ir džiaugtis: 
kokia dalis jai tenka žmonijos 
kultūros, meno ir Bažnyčios 
istorijoje? Ir kartu... nuliūsti: 
kaip mes daigai nemokame jų 
išgarsinti, kitiems parodyti tuos 
nuostabius kūrinius. Kokie ne
rangūs esame, kad jų nesuran-
kiojame iš pasaulio kampų ir, jei 
įmanoma, kodėl kuo daugiau jų 
nepargabename į Lietuvą, kad 
deramai papuoštume savo gim
tąją šalį, o kartu pagerbtume, 
įvertintume žmones, kurie tuos 
meno kūrinius pagimdė, įkvėpė, 
rėmė ir sudarė progą mums pa
matyti... 

Ši monstrancija yra nepakar
tojamas liturginio, bažnytinio 
lietuviško meno kūrinys. Ji 
sukurta pagal šv. Margari
tos — Marijos Alacoųue 
regėj imus. Kristus š iai 
vienuolei parodė savo dieviš
kąją širdį tarytum ant ugnimi 
liepsnojančio sosto. Ji buvo 
šviesi kaip saulė, permatoma 
kaip kristalas, į visas šalis 
skleidžianti spindulius, apsup
ta erškėčių vainiku, viršum ku
rio kyla žėrintis kryžius! Šiai 
regėtojai Atpirkėjas pasakė, kad 
begalinė meilė žmonijai Jį pri
vertė kentėti už mus. Tačiau, 
deja, žmonės už tai atsilygina 
vien nedėkingumu, šaltumu ir 

giama nusipirkti dėl didelių 
kainų. Labiausiai stinga įvairių 
priešuždegiminių vaistų akims, 
nuo širdies ir kraujagyslių, 
virškinimo sistemos, periferinės 
nervų sistemos ligų, poli-
vitaminų su mikroelementais ir 
kt. 

Čia pabandėme trumpai ir la
bai paviršutiniškai supažindinti 
su aktualiausiomis Lietuvos 
žmonių su regos negalia proble
momis. Detalesnę ir papildomą 
informaciją atsiųsime visiems, 
ką sudomintų mūsų organizaci
jos veikla. Mes kreipiamės į 
savo tėvynainius ir visus kitus 
geros valios žmones Jūsų šalyje, 
tikėdamiesi bet kokios paramos 
Lietuvos akliesiems ir silpna
regiams. Adresas: Labdarių 
7/11, 2600 Vilnius, Lithuania. 

Osvaldas Petrauskas, 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
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panieka. Šv. Margaritos-Marijos 
pašaukimas: darsyk pasauliui 
parodyti iš meilės liepsnojančią 
Jėzaus Širdį, kuri primintų di
džiąją ir tokią kartu aiškią, pa
prastą tiesą: „Dievas yra mei
lė!" - 1 Jono 4, 16, 

Toji dieviškoji Širdis monst
rancijoje padaryta iš sintetinių 
rubinų. Viršum jos kyla sep
tynios liepsnos (emalė) — Šv. 
Dvasios septynių dovanų sim
bolis. Prieš eidamas pas savo 
dangiškąjį Tėvą, Kristus Ją — 
Ramintoją — iš meilės pažadėjo 
atsiųsti savo mokiniams: „O 
Globėjas — Šventoji Dvasia — 
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, 
— jis išmokys jus visko ir viską 
primins, ką esu jums pasakęs" 
Jn 14,26. Tą Atpirkėjo Širdį ant 
kryžiaus sosto ir į visas puses 
skleidžiančią spindulius supa 
aukso erškėčių vainikas sidab
riniame fone. „Niekas kitas, o 
tik mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Kryžius, nugalėjęs 
mirtį, suteikė prisikėlimą, 
mums davė jėgų nieku laikyti 
dabartį ir net pačią mirtį, paren
gė sugrįžimą į pirmykšte laimę, 
atvėrė rojaus vartus, mūsų pri
gimčiai davė sostą Dievo deši
nėje ir mus pačius padarė Dievo 
vaikais ir palikuonimis", — ka
daise rašė šv. Jonas Demasce-
nas. Todėl su Bažnyčia šv. Kry
žiaus išaukštinimo progai skir
tose Mišiose meldžiamės: „Mes 
turime didžiuotis mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus Kryžiumi, 
kuriame yra mūsų išganymas, 
gyvenimas ir prisikėlimas" (plg. 
Gal. 6, 14). Per kryžių Kristus 
mums atvėrė dangaus vartus ir 
pašaukė mus „iŠ tamsybių į 
savo nuostabią šviesą" 1 Pt 2, 
9. Šis apaštalas nuostabiais žo
džiais yra apsakę Naująją Jeru
zalę — dangų: „Jo mūras su
krautas iš jaspio, o pats miestas 
iš gryno aukso, panašaus į vais
kų stiklą. Miesto mūrų pamatai 
papuošti visokiais brangakme
niais. Pirmas pamatas yra 
jaspio, antras safyro, trečias 
chalcedono, ketvirtas smaragdo, 
penktas sardonikso, šeštas sar-
džio, septintas chrizolito, aštun
tas berilio, devintas topazo, 
dešimtas chrizoprazo, vienuolik
tas hiacinto, dvyliktas ametisto. 
Dvylika vartų — dvylika perlų, 
kiekvieni vartai iš vieno perlo. 
Ir miesto gatvės — grynas auk
sas, tarsi vaiskus stiklas" Apr. 
21,18-21. Tarsi koks dangiško 
grožio atspindys — visi tie 
brangakmeniai miniatūriniu 
mastu simboliškai sidabriniame 
fone įrėminti auksu ir simetriš
kai išdėstyti ant monstrancijos 
kryžiaus. 

Kryžius yra Išganytojo sostas, 
nuo kurio, anot šv. Jono Krizos
tomo, šviečia Viešpaties galybė. 
„Triumfuojantis Kristus yra 
kenčiančiojo Kristaus išsisklei
dimas" (Antanas Maceina. 

„Saulės giesmė", p. 427). Monst
rancijoje liepsnojanti dieviška 
Širdis apvainikuota grakščia 
karūna, papuošta deimantu ir 
kitais brangakmeniais. 

Apačioje jos — ii krizolito nu
kaltas mėnulis — Marijos sim
bolis. Ji pagimdė Atpirkėją. 
Todėl vadinama visų malonių 
Tarpininke. Kai Betliejaus tvar
telyje gimė žmonijos Išganyto
jas, tada švietė žvaigždė, kad 
išsipildytų pranašo Izarjo žo
džiai: „Tauta, gyvenusi tamsu
moje, pamatė didžią šviesą, 
gyvenusiems nevilties šalyje 
užtekėjo šviesybė" Iz. 9,2. Salia 
skurdo prakartėlės prie dieviš
kojo Kūdikėlio klūpojo Marija, 
kurią Apreiškimas vaizduoja: 
„Moteris apsisiautusi sauk, po 
jos kojų mėnulis, o ant galvos 
dvylikos žvaigždžių vainikas" 
Apt 12,1. Čionai vietoje tos Bet
liejaus žvaigsdės aukščiau karū
nos — kryžiaus viršūnėje — įdė
tas žvaigždės safyras, kur išties 
atsispindi žvaigždė, nepaisant iš 
kokios pusės į ją kristų šviesa. 
Viršum nėnulio visą dieviškąją 
Širdį supa dvylika (emalė) 
žvaigždžių. 

Po mėnuliu — sniego baltumo 
apskritimas, kur išgraviruotas 
žemės rutulys, po kuriuo iškilio
mis raidėmis užrašas: „Deus Ca
ritas est". Tai žodžiai, kuriuos 
turėjo priminti pasauliui Mar-
garitą-Mariją Alacooue. Tarp tų 
žodžių įpintas pranciškonų her
bas: pervertos ir sukryžiuotos 
šv. Pranciškaus rankos (emalė). 
Šis šventasis, kaip žinome, įsi
gilinęs į begalinę Dievo meilę, 
negalėdavo sulaikyti ašarų. Kai 
žmonės jo paklausė, kodėl ver
kiąs, šv. Pranciškus atsakė: 
„Verkiu, kad nukryžiuotoji Mei
lė nemylima". 

Monstrancijoje asams nemaža 
lietuviškų motyvų. Kustodįja, 
kur paprastai po palaiminimo 
Švenčiausiuoju su ostija įdeda
mas lunulis, yra išgraviruotas 
apokaliptiikasiB Dievo Avinėlis 
ant užverstos knygos su septy
niais antspaudais. Tai Kristaus 
simbolis, į kurį rodydamas šv. 
Jonas Krikštytojas pasakė: 
„Štai Dievo Avinėlis, kuris nai
kina pasaulio nuodėmę" Jn 
1,20. 

Ši monstrancija yra 29 colių 
aukščio, paauksuoto sidabro, iš
dabinta brangakmeniais. Jos 
projekto brėžini nupiešė skulp
torius Vytautas Kašubą pagal 
T. Kęstučio-Marijos Butkaus, 
OFM, mintį, o ją galutinai nu
liedino ir užbaigė pasaulinio 
garso Schwarzmann firma 
„Trier" Vokietijoje, kuriai buvo 
užsakytas padirbdinti iv. Tėvui 
Jonui XXIII ganytojiškas Žvejo 
žiedas. 

Monstranciją *u kustodįja pa
dovanojusi Magdalena Giraitie-
nė iš Vusterio (Worcester, 
Mass.). Toji dovana — mirusio 
vyro Andriaus ir dukters Adelės 
prisiminimas, pagal jos pagei
davimą skirta Tėvų pranciš
konų vienuolynui Kenebank-
porte. Amžius i i amžiaus šis 
įdomus Dievo garbei skirtas kū
rinys kaip šeimos paminklas ir 
kartu kilniadvasiškas lietuviš
ko meno pavyzdys — savitas 
įnašas į bažnytinę liturgiją ir 
pranciškonų vienuolijas istoriją. 

HL V. Ambrasu 
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KOMUNISTAI 
BELAISVIUS VARTOJO 

PAVOJINGIEMS 
BANDYMAMS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

pasipiktinę, kad 
darė neleistinus ban

dymus su JT"""*""*, kuriuos jie 
laikė menkaverčiais, bet pa
aiškėjo, kad ir bolševikai naudo
jo Amerikos karius, patekusius 
į nelaisve, įvairiems eksperi
mentams. Šimtai JAV karių, 
patekusių komunistų nelaisvėn 
S. Korėjoje ir Vietname buvo 
afjsskįįami kaip bandomieji gy
vūnai („guinea pigs") pavojin
giems eksperimentams, išsta
tant juos atominei radiacijai ir 
biologinių ginklų bandymui. 

Kaip rašo „The Washington 
Times", JAV ats. pulkininas 
Phillip Corso, buvęs Prezidento 
Eisenhower karinių reikalų pa
tarėjas, tvirtino, kad sovietų 
eksperimentai vartojant pate
kusius į nelaisvę Amerikos 
karius, buvo panašios rūšies, 
kokius darė Vokietijos naciai. 

Buvęs aukštas komunistų pa
re igūnas Jan Sejna, čekų 
tautybės, liudijo, kad bandymai 
buvo atliekami, nustatant, kaip 
veikia žmogaus organizmą che
miniai bei biologiniai ginklai ir 
»fr?"""* radiacija. Kai kurie 
belaisviai buvo vartojami, atlie
kant praktiką sovietų karo gy
dytojams, mokant juos am
putuoti galūnes. 

Kiti liudininkai patvirtino, 
'kad daugiau kaip 900 amerikie

čių karių, patekusių komunistų 
nelaisvėn 1953 m., liko Š. 
Korėjoje. Šie faktai patvir
tinami naujais rekordais, pa
skelbtais JAV Kongreso valsty
binio saugumo pakomitečio apie 
karinį personalą. 

Jan Sejna, buvęs Čekijos 
generolas, kuris dabar dirba 
JAV gynybos saugumo įstaiąo-_ 
je, sakė nežinąs visų nesurastų* 
amerikiečių belaisvių likimo. 
„Bet a i žinau, kas atsitiko 
daugeliui jų, — jis pasakojo, — 
įimtai belaisvių buvo vartojami 
Korėjoje ir /ietname eksperi
mentams k. ip 'guinea pigs'." 

Kai prasidėjo Korėjos karas, 
sovietai įsakė Čekoslovakijai 
įrengti karo ligoninę Korėjoje, 
kurioje turėjo būti gydomi 
sužeistieji. Sovietų ir čekų 
gydytojai toje ligoninėje darė 
bandymus su belaisviais, pasa
kojo J. Sejna, norėdami patobu
linti apklausos techniką, gydy
tojai vartojo protą veikiančius 
vaistus, išbandant Amerikos 
karių psichologini patvarumą. 

J. Sejna buvo aukšto rango ko
munistų pareigūnas Čekoslova
kijos gynybos ministerijoje. 
1968 m. vasario mėn. jis pabėgo. 
Kaip atsakingas komunistų pa
reigūnas, jis buvo parlamento 
narys ir dažnai susitikdavo su 
sovietų valdžios atstovais. „So
vietai rimtai ruošėsi atominiam 
karui ir bandė įvairių rūšių che

mikalus, kurie turėjo būti, 
reikalui esant, pavartoti, — 
liudijo J. Sejna. — Kadangi 
Amerika buvo pagrindinis prie
šas, todėl amerikiečiai belais
viai buvo daugiausia vartojami 
eksperimentams". 

Daugiau kaip 8,000 Amerikos 
karių yra dingę be žinios Korė
jos kare ir daugiau kaip 2,100 
— Vietnamo kare. 

Pik. Phillip Corso kaltina So
vietų Sąjungą už „nacių meto
dais" darytus eksperimentus. 
„Smegenų plovimas ir kitokie 
žiaurumai, elgiantis su ameri
kiečiais, buvo sąmoningi sovie
tų politikų veiksmai, jis sakė. 
1953 m. 500 sergančių ir sužeis
tų amerikiečių karių belaisvių 
buvo už 10 mylių nuo belais
viais pasikeitimo punkto prie 
Panmunjom (Korėjoje), bet nie
kad nebuvo iškeisti". Tik vėliau 
buvo pranešta, kad tie belais
viai mirė... 

Apie 900 ar 1,200 belaisvių 
buvo išvežti į Sovietų Sąjungą 
ir, kaip pik. Corso tvirtino, 
panaudoti šnipinėjimo tikslams 
bei likviduoti. Naujai atskleisti 
dokumentai šiuos faktus patvir
tina. Pvz., 1953 m. užrašytas 
pokalbis tarp prezidento Eisen-
hower ir armijos sekretoriaus 
Robert T. Stevens apie 900 din
gusių be žinios belaisvių. Ste
vens sakė, kad kariuomenė turi 
pavardes 610 karių, dingusių iš 
belaisvių stovyklų. Aviacija turi 
300 pavardžių, apie kuriuos 
manoma, kad jie buvo sulaikyti 
kaip technikai specialistai. 

Kiti dokumentai nurodo, kad 
sovietai planavo pavartoti 
mirusių amerikiečių asmens do-

„ kumentųs, pridengiant sovietų 
agentus, siunčiamus į JAV ar 
kitas šalis. 

Joseph D. Douglass, privatus 
gynybos reikalų analistas, kal
tino, kad tūkstančiai Amerikos 
jaunuolių, kurie stojo tarnauti 
ir ginti savo krašto, po karo 
buvo palikti likimo valiai ir 
gyvenimui, baisesniam už mirtį. 

Buv. generolas J. Sejna sakė, 
jog jis įsitikinęs, kad visi 
išskyrus 100 belaisvių, buvo 
nužudyti atliekamų eksperi
mentų metu. Likusieji 100 buvo 
nuvežti į Čekoslovakiją medici
niniam apžiūrėjimui ir po to 
išgabenti į Sovietų Sąjungą. 

„Tas pats įvyko ir Vietname, 
ir Laose laike Vietnamo karo, 
tęsė pasakojimą J. Sejna, — tik 
vienas skirtumas, kad tie ekspe
rimentai buvo geriau suplanuo
ti ir daugiau amerikiečių belais
vių tiems bandymams buvo pa
vartota". 

J. Sejna dar liudijo, kad jis 
padėjo organizuoti Vietnamo 
karo belaisvių išvežimą į 
Sovietų Sąjungą ir matė kai 

Ąžuolas galiūnas netoli Plungei 
Nuotr. Sauliaus Gudo 

LIETUVA VOKIŠKOJE 
SPAUDOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Danutė Bindokivne 

Ar tai išeitis? 

Elmshorno (į šiaurę nuo Pin-
nebergo) mėgėjų teatras in
scenizavo Hermanno Suederma-
no novelę „Die Reise nach 
Tilsit" (Kelionė į Tilžę). Nepa
sitenkino mėgėjai vien tik savo 
vietove, aplankydami artimiau
sius miestelius bei pasiekdami 
net Mažosios Lietuvos Tilžę, Ši
lutę, Klaipėdą. Rytprūsių vo
kiečių savaitrašis rašė, kad Til
žėje teatrą nuoširdžiai sutiko 
vietos rusiškas ansamblis. Pasi
rodo, kad ir Tilžės rusų teatras 
keletą kartų į sceną įvedė H. 
Suedermano inscenizuotas no
veles, aišku, rusų kalba. Dar 
šiais metais Tilžės rusų teatras 
numato atvykti į Vokietiją. 

Šilutėje (vokiečiai „Heyde-
krug") Vokietijos vyriausybė 
vietos vokiečių mažumai pasta
tė kultūros namus, tad Elms
horno grupės pasirodymas buvo 
sujungtas su iškilmingu kultū
ros namų atidarymu, dalyvau
jant Vokietijos pasiuntiniui 
Lietuvoje bei Vokietijos vidaus 
reikalų minist. atstovui. Laik
raštis rašė, kad žiūrovų tarpe 
vyravo jaunimas, mokąs vokie
čių kalbą. 

Ir Klaipėdoje mėgėjai džiaugė
si dideliu pasisekimu, pasiro
dant vokiškuose namuose, kurie 
tarnauja ne tik Klaipėdos 
vokiečiams, bet taip pat vi
siems, dirbantiems lietuvių-vo
kiečių gerovei. Pasirodo, kad 
„Simon Dach Haus" suprojekta
vo žinomas architektas Saulius 

kuriuos belaisvius, atvežtus į 
Prahą. Jo apskaičiavimu, ma
žiausia 200 buvo išvežti į 
Sovietų Sąjungą 1961-1968 m. 
Šiaurės Korėjos vyriausybė tvir
tina, kad neturi amerikiečių 
belaisvių. Tik kai kurie dezer
tyrai, kiek žinoma, gyvena Š. 
Korėjos sostinėje Pyongyang. 

Manomaitis, taip pat atnaujinęs 
rašytojo Tomo Manno muziejų 
Nidoje. 

Iš Klaipėdos teatro mėgėjų 
grupė pasuko į Latviją, Estiją, 
Suomiją. Tas pats laikraštis 
pranešė, kad, bendradarbiau
jant Lietuvos ir Vokietijos jauni
mui, už kareivinių, šiaurinėje 
Klaipėdos miesto dalyje, buvo 
atnaujinti Pirmojo didžiojo karo 
metu palaidotų vokiečių karių 
kapai. Amžiną poilsio vietą čia 
rado ir Antrojo karo metu 
Klaipėdos ligoninėje mirę Ver
machto kariai. 

Tačiau po 1945 m. iš kapinių 
pamažu dingdavo kryžiai, pa
minklai, mūrinė tvora, o 1970 
m. buvo išsprogdintas viduryje 
stovėjęs paminklas, pačias kapi
nes paverčiant pramogų parko 
vieta. 

Viskas pasikeitė Lietuvai at
kūrus nepriklausomybę. Kapi
nės buvo paskelbtos apsaugos 
paminklu. Gražiu lietuvių-vo
kiečių jaunimo bendradarbiavi
mu, atkasti buvę mūro pamatai, 
pasalinti krūmai, visą tą darbą 
atliekant rangovo Algirdo Žu
kausko priežiūroje. 

Laikraštis paieško jaunimo, 
kuris š.m. rugpjūčio 1-13 d. ga
lėtų dirbti su lietuviais prie ka
pinių atnaujinimo darbų. 

Skelbimų psl. „Das Ostpreus-
senblatt" Kristaus gimimo ir 
Naujųjų metų proga išspausdi
no labai daug sveikinimų, jų 
tarpe ir Lietuvos oro linijos: „Li-
thuanian Airlines" linki vi
siems „Das Ostpreussenblatt" 
skaitytojams linskmų Kalėdų 
švenčių ir sveikų Naujųjų metų. 

Ir 1997 m. skraidinsime jus iš 
Frankfurto, Hannoverio, Miuns-
terio, Hamburgo ir Berlyno į 
Lietuvą, jungdami su įvairiais 
renginiais". 

Suprantamas yra „Lithuanian 

Airlines" sveikinimas vokiš
kame laikraštyje, nes reikia spė
ti, kad skrydžiais daugiausia pa
sinaudoja Rytprūsių ir Klaipė
dos krašto vokiečiai. Tačiau taip 
pat negalima buvo pamiršti išei
vių lietuvių spaudos, nes ir už
jūrio ar šiapus Atlanto lietuviai 
taip pat naudojasi Frankfurto, 
Berlyno oro uostais. 

Skelbimuose labai daug įvai
rių kelionių įstaigų pranešimų, 
apie rengiamas ekskursijas i 
Lietuvą, vasarnamius Nidoje, 
Palangoje, Krante (Craijz) ir 
kitur. Dešimties dienų kelionė 
keltu iš Mukrano i Klaipėdą, 
aplankant Vilnių, Kauną kai
nuoja 1,373 markės(887 dol.). 
Didelė pasiūla įvairių Rytprū
sių knygų, jų tarpe Antano Sut
kaus Kuršių ner ingos 60 psl. su 
66 nuotraukom. Leidinys „Ku-
rische Nehrung" kainuoja 19.80 
m. - 12.25 dol. 

VAIKAI MOKOMI 
TAUPYTI VANDENĮ IR 

ELEKTRĄ 

Spręsdami galvosūkius bei 
spalvindami naują knygelę 
„Taupyk! Tvarkyk! Turėsi!", 
vaikai mokysis taupyti vande
nį, elektrą bei kitus gamtos tur
tus. 

Aplinkos apsaugos ministerija 
šią savaitę 3,000 egzempliorių 
tiražu išleido spalvinimo ir gal
vosūkių knygelę vaikams „Tau
pyk! Tvarkyk! Turėsi!' Leidinys, 
skirtas 5-8 metų vaikams, supa
žindins juos su vis didėjančia 
pasaulyje atliekų problema, mo
kys taupyti vandenį ir elektrą. 

Knygelės iliustracijas ir užduo
tis parengė „Žaliasis laikraš
tis", joje taip pat panaudoti A. 
Vienožinskio dailės mokyklos 
vaikų, laimėjusių konkursą 
„Buitinės atliekos ir taupumas 
buityje", piešiniai. 

Knygelę Aplinkos apsaugos 
ministerija nemokamai platins 
darželiams-mokykloms bei pra
dinėms mokykloms per miestų 
ir rajonų valdybos švietimo sky
rius bei per regioninius aplinkos 
apsaugos departamentus. (BNS, 
01.24) 

Amerikietiškas posakis by
loja: jeigu negali nugalėti, 
mėgink prisidėti, o cinikai dar 
galėtų pridurti—stenkis iš to 
kiek galima daugiau pasipel
nyti. Vadovaujantis šia nuo
mone, siūloma ir kai kurias, 
valstybiniu mastu pasireiš
kiančias, socialines problemas 
spręsti... legalizavimo būdu. 
Vadinasi: bus ir vilkas sotus, 
ir avis išliks sveika—kas da
bar laikoma nusikaltimu, le
galizavus jau bus priimtina, o 
valstybė dar ir pelno turės, 
apmokestindama „verslą". 

Taip Amerikoje svarstoma 
apie kai kurių narkotikų lega
lizavimą, pavyzdžiui, kanapių 
rūkymą, atrandant net patei
sinančias priemones: apsisvai-
ginimas kanapių dūmais gali 
turėti mediciniškos naudos. 

Tokiomis prielaidomis vado
vaujantis, nebūtų sunku kraš
te išnaikinti visus nusikalti
mus, tuomet nei policijos, nei 
kitų teisėtvarkos įstaigų ne
reikėtų... Kaip atrodytų mūsų 
kasdieninis gyvenimas, tai 
jau kita tema. 

Daug kartų diskutuota ir 
tebediskutuojama apie prosti
tucijos legalizavimą (tai kai 
kuriose valstijose jau seniai 
padaryta), tačiau kol kas šis 
„verslas" yra įstatymais drau
džiamas ir su juo nuolat ko
vojama. Nors sakoma, kad 
amerikiečiai sparčiai „moder-
nėja" ir pradeda atsisakyti pu
ritoniškųjų vertybių, kurios 
sudaro šio krašto įstatymų pa
grindą, vienok tokia nuomonė 
nekalba už gyventojų dau
gumą ir, reikia tikėtis, nie
kuomet jai neatstovaus. 

Mus stebina ir baugina, kad 
prostitucijos legalizavimas jau 
diskutuojamas Lietuvoje. Net 
spaudoje pasirodo užuominų, 
kad prostitucijos problema eg
zistuoja (iš tikrųjų yra gan 
opi), todėl galbūt reikėtų ja at
sikratyti, legalizuojant šios 
rūšies „paslaugų namus", su
kuriant griežtą mokesčių val
stybei, medicininės ir policijos 
kontrolės sistemą. Mat pros
titucija jau tapusi pelningu, 
gerai organizuotu, nors, tiesa, 
slaptu „verslu". Neoficialiais 
duomenimis, pernai šia „pro
fesija" vertėsi apie 2,000 mer
ginų. Čia daugiausia turima 
mintyje „palydovių" firmos, 
kurios yra užsiregistravusios, 
kaip teikiančios turizmo ar 
pramogų paslaugas. Kas turi 
progos dažniau pavartyti Lie
tuvos spaudą, be abejo, pas
tebėjo šių firmų reklamas 
kone kiekviename laikraštyje. 

Apie prostitucijos problemą 
biuletenyje „Moters pasaulis" 
(Moterų informacijos centro 
leidinys, finansuojamas JT 
Vystymo programos), pernai 
rudenį rašė Leonora Jurienė, 
Vidaus reikalų ministerijos 
Policijos departamento vyres

nioji „komisare" (argi nėra 
baisus tas žodis—sovietinių 
laikų liekana, bet plačiai tebe
vartojamas vietoj viršininko 
ar vado?), o taip pat VRK Kri
minalinės policijos „komisa
ras" inspektorius A. Biršto
nas. Abu padaro tą pačią 
išvadą ir dėl tų pačių 
priežasčių: prostituciją lega
lizavus, išnyktų daug prob
lemų. 

Norime tikėti, kad dabar
tinė vyriausybė nepasiduos 
sugundoma rasti greitą išeitį 
šiai blogybei panaikinti. Gal
būt tokių išeičių aplamai nėra 
ir ne veltui prostitucija vadi
nama „seniausia šios planetos 
profesija"... Kaip savo straips
nyje rašo L. Juriene: "Tačiau 
mažai kas gilinasi, kodėl ir ko 
verčiamos jaunos mergaitės 
ryžtasi pardavinėti savo 
kūną. ...O gal tai vienintelis 
pragyvenimo šaltinis?" 
Ji teigia, kad Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje kitų kraštų, 
„prostitucija sparčiai jaunėja" 
Kadangi valstybėje kasmet 
daugėja beglobių vaikų, jie ne
retai panaudojami ir šiems 
tikslams. Sakoma, kad sugau
tos nusikaltėlės baudžiamos 
gan nemažomis administra
cinėmis baudomis (nuo 300 iki 
500 litų, o pakartotinai su
laikius tais pačiais metais, nuo 
500 iki 1,000 Lt.).Ką reiškia 
prostitutei ši baudos suma, 
jeigu ji per mėnesį uždirba iki 
3,000 dolerių? 

Vienok nepasakyta, kaip 
baudžiami tie, kurie „perka" 
prostitučių paslaugas. Kažko
dėl vyrauja įsitikinimas, kad 
kaltos tik moterys.o „pirkėjai" 
yra švarūs. 

Ar nebūtų tikslu griebti ir 
klientus, kaip daroma kai ku
riose Amerikos vietovėse, 
skelbiant viešai jų pavardes, 
palaikant tam (ikrą laiką 
arešte ir paskiriant stambias 
pinigines nuobaudas. Tai, be 
abejo, būtų labai veiksminga 
priemonė, kovojant prieš šią 
šlykščią negerovę. 

Nereikia tikėtis, kad prob
lemą panaikins kažkokios 
„dorovės policijos", įsteigi
mas, kaip siūloma minėtuose 
straipsniuose. Daug veiksmin
gesnė priemonė būtų griežta 
kova su organizuotu nusikal
stamumu, kuris prostituciją 
naudoja kaip sėkmingą pa
jamų šaltinį. Taip pat 
krikščioniškas jaunimo auk
lėjimas, diegiant moralės 
dėsnius, žmogiškąsias ver
tybes ir savigarbą. Jeigu 
žmonės turėtų galimybę bent 
apytikriai pagerinti savo bui
tines sąlygas, pakilti iš dabar
tinio medžiaginio bei dvasinio 
skurdo, prostitucija nesurastų 
tiek aukų. Nors mes pratę 
idealizuoti savo tėvynę, tu
rime atkreipti dėmesį ir į šią 
jos kasdienybės pusę. 

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ 
7 KAZIMIERAS J. AMBRASAS 

Tokias 
žymias,pastangas, kai jis, kiek galėdamas, stengėsi 
padėti nelaimingiesiems, liudija pačių komunistų išleis
tosios knygos „Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). 
Dokumentų rinkinys, I d., V., 1965, p. 51-52 ištrauka, 
kur arkivyskupo metropolito J. Skvirecko 1941 m. 
birželio 28 d. dienoraštyje parašyta: 

„Buvo pas mane atvykęs pik. gydytojas Matulionis 
drauge su kunigu Morkūnu kalbėtis apie žudomus žydus 
ir rasti pritarimo akcijai, kuria žydai būtų užtariami pas 
galios turinčius asmenis. Jie papasakojo tiesiog šiurpą 
sukeliantį užmušimą kelių dešimčių žydų, suvarytų 
vienan kieman kurį tie žydai pirma turėjo <=avo rankomis 
nuvalyti. Kai kiemas buvo nuvalytas, žydai buvę 
suguldyti kieme ir užmušami lazdomis, sulaužant jiems 
galvas. I tą mušimą žiūrėjo minia. Pasakotojas pik. 
Matulionis sakėsi tai sužinojęs iš ten buvusių visai 
patikimų savo pažįstamų Kai visi buvę nebegyvi, 
tuomet buvusi atvesta kita sugaudytu žydų partija Tie 
turėjo nuplauti užmuštųjų lavonus, išvalyti kiemą nuo 
kraujo, kurio buvo dideli klanai. Ta antra žydų partija 
paskui buvusi išvesta kažkur kitur..." 

Dar daugiau apie save, kaip gelbėjo žydus, rašo pats 
kun. Simonas Morkūnas savo rašte, kuris greičiausiai 
buvo rengtas spaudai: 

Nuo neatmenamų laikų žydams Lietuvoje buvo 
suteikta daug įvairių laisvi" ir privilegijų. Jie turėjo 
savo reikalams net ministeriją, nemažai pradžios 
mokyklų, gimnazijų, seminariją ir daug kitų kultūrinių 
įstaigų. Apie 75 procentus prekybos buvo jų rankose. 
Lietuvoje ir kitur buvo žudomi žydai ne lietuvių, bet 
Hitlerio įsakymu. Lietuviai gelbėjo žydus, kuriuos 
vokiečiai baudė, šaudė drauge su bolševikais. Kad 
lietuviai gelbėjo žydus, pripažįsta ir patys bolševikai Į...] 

1943 m. balandžio mėnesio viduryje, popiet man 
skambino jėzuitas tėvas Antanas Biliūnas, kuris girdėjęs 
iš vokiečių, kad kun. S. Morkūnas padedąs geto žydams. 
Jie rengiasi mane areštuoti Jis patarė man nenakvoti 
namuose. Tą naktį nakvojau pas parapijiečius, kurie 
dabar gyvena Čikagoje. Anksti rytą nuvykęs į ligoninę, 
pas save pasikviečiau labai patikimą seselę vienuolę 
kotrynietę Bronę Greičiūtę, kuri dabar yra Vakarų 
Vokietijoje, ir jai pranešiau, kad šiandien galiu būti 
vokiečių areštuotas už žydu gelbėjimą. Kadangi tada 
minėta Tuberkuliozine ligonine jau buvo pavadinta 
Kauno infekcine ligonine, galvodamas, kad vokiečiai, 
atėję manęs suimti, nedrįs užeiti j užkrečiamų ligonių 
palatas, užlipęs į ketvirto aukšto vieną laisvą palaptą. 

pasislėpiau. Po pusvalandžio ateina ta pati sesuo ir 
praneša man, kad anksčiau buvęs ligoninės gydytojas 
Benjaminas Zakarinas atvyko į ligoninę iš geto su gink
luotu vokiečių kareiviu ir norįs su manimi pasimatyti. 
Paklausiau sesers, kur dabar yra dr. B. Zakarinas. Ji 
atsakė: „Jūsų kabinete". O vokietis: „Sėdi koridoriuje". 
Labai pavojinga situacija. Atrodė, gali būti provokacija. 
Jei eisiu pasikalbėti, būsiu areštuotas. Sesuo tiesiog 
verkdama manęs prašė: „Neik, kunige, kalbėtis. Suims. 
Žinai, kad laukia mirtis už žydų gelbėjimą". Nepaisant 
pavojaus, pasiryžau eiti pasišnekėti. Galvojau, gal kuo 
nors galėsiu padėti. Manau, kad nedaug kas iš žydų 
šitaip būtų ėjęs kalbėtis, kai gresia suėmimas ir mir
tis, {ėjęs į savo kabinetą, randu gyd. B.Z.. sėdintį ir 
verkiantį: „Kunige, gelbėk! Ryt su žmona būsime 
sunaikinti. Paskolink 2,000 markių, kurias duosiu sar
gybiniui, žadėjusiam su žmona Šiąnakt mudu iš geto 
išleisti, kad pabėgtume". Minėtą sumą pinigų daviau 
ir dar pridėjau gražius aulinius batus, kuriuos buvau 
sau pasisiuvęs, kai trauksiuosi iš Lietuvos. Mat jo batai 
buvo visai suplyšę. Tas žydas gydytojas, mane 
pabučiavęs, pasakė: „Jei mudu su žmona išliksime gyvi, 
savo kliniką paaukosiu Šv. Vincento draugijos 
Prisikėlimo skyriui, o pinigus gražinsiu". Palinkėjau 
jam laimingai pabėgti iš išlikti gyvam. Pasakiau, kad 
tuos pinigus iam dovanoįu. Gražinti nereikės. Mano 

dovana juos išgelbėjo. Po karo juodu grįžo į Lietuvą. Gete 
likusieji gyvi žydai jį apskundė bolševikams, kad, bū
damas gete, esesininkams jis išdavinėjęs savo tautiečius 
žydus, buvo vokiečių šnipas, todėl buvo suimtas, nuteis
tas ir išvežtas į Sibirą, kur ir mirė. Kai buvau par
važiavęs Lietuvon, pik. gyd. B. Matulionis man 
papasakojo apie gyd. B. Zakarino likimą. 

Minėtoje ligoninėje slapstėsi viena jauna, apie 20 
metų, žydaitė. Vieną rytą ji atėjusi pas mane pasakė, 
jog norinti grįžti į getą, nes ligoninėje jai nusibodo slaps
tytis. Po ilgo mudviejų pokalbio pasisekė mergaitę 
įtikinti, kad negrįžtų atgal į getą. Mergina negrįžo ir 
liko gyva. Jei būtų grįžusi ir papasakojusi, kur slapstėsi, 
tai labiausiai ai , seserys vienuolės ir kiti darbuotojai 
būtų skaudžiai nukentėję. 

1944 m. buvau Kaune Vilijampolės Šv. Juozapo 
parapijos klebonu. Prie pat mūsų netoli buvo žydų ge
tas. Vienądien pietaujant su buvusiu sekretorium 
Jeronimu Sipavičium, pro langą pastebėjau vieną jauną 
žydaitę, išlindusią per tvorą ir bėgiojančią darže. Ji, kaip 
pamišusi nežinojo, kur dėtis. Paprašiau, kad Jeronimas 
Sipavičius parodytų jai kelią. Vos tik jai parodžius kelia, 
kur bėgti, tuo pačiu keliu pro bažnyčią Panerių gatve 
buvo varoma keliasdešimt iš geto rūsių sugaudytu žydu. 

(Bus daugiau) 
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IŠ BALFO VEIKLOS 
Tęsinys. 

— Pasikalbėjimo pradžioje 
esate minėjusi Rytų Lietuvos 
krašto lietuviškas mokyklas, 
kurių dalis yra Gudijoje. Mū
sų spaudoje anksčiau buvo 
minima lietuviška mokykla 
Pelesoje, ką galėtumėte apie 
ją papasakoti? 

— Pelesoje veikia lietuviška 
mokykla ir ją galėtų lankyti 
maždaug 125 lietuviukai, bet 
bėda buvo, kad ją lankyti galėjo 
tik 23-24 mokiniai, o visi kiti 
neturėjo batų, BALFas užpernai 
siuntė 10-12 didelių dėžių i 
Gudiją, bet gudai jų nepriėmė. 
Geriems žmonėms Vilniuje teko 
surasti mokytojus, kurie 
važinėja į Pelesą ir tik per juos 
dideliais vargais ta siunta 
pasiekė mokyklą. BALFas 
turėjo parinkti drabužius ir 
avalynę pagal vaikų dydžius, 
nes visiems aišku, kad vaikas 5 
metų ir 12-kos metų labai 
skiriasi, be to, berniukai ir 
mergaitės. Negalima buvo 
paimti glėbį drabužių bei batų 
ir jų visiškai nesurūšiavus viską 
padrikai sumesti į dėžes. Viskas 
buvo parinkta, nes kitaip šalpa 
nepasiektų tikslo. Iš tos siuntos 
esame gavę įdomių nuotraukų. 
Labai pasiaukojantys yra 
lietuviai mokytojai, tik jų dėka 
ši mokykla gyvuoja. Su siun
tiniais bei šalpa ir šį kartą 
buvau pasiruošusi vykti į 
Pelesą, tačiau Gudijos valdžia 
mums nedavė įvažiavimo vizos 
ir šalpą teko išdalinti kitiems. 

Mes lankėmės Vilniaus rajono 
ir Šalčininkų rajono mokyklose, 
tačiau jų visų buvo neįmanoma 
aplankyti. Per vieną dieną ga
lima buvo aplankyti tik vieną 
arba dvi tokias mokyklas, nes 
pamokos baigiasi pusę trįjų, 
vaikai ir mokytojai išeina namo, 
o, toliau nuvažiavus, į kitas 
sunku suspėti. Visos Šalčininkų 
rajono mokyklos yra arti Gudi
jos sienos. Jos visos buvo nepa
teisinamai apleistos ir lietuviš
kumas netgi buvo slopinamas iš 
LDDP valdžios pusės, nepagrįs
tai pataikaujant vietiniams ar
šiems, komunistuojantiems len
kams ir rusams. Iš kitos gi pu
sės, mane labai stebino čia 
atvykusių dirbti labai blogose 
gyvenimo sąlygose iš kitų Lie
tuvos vietų mokytojų nepapras
tas pasiaukojimas ir meilė vie
tiniams lietuviukams, ir apla
mai šio krašto žmonėms, noras 
jiems padėti susigaudyti jų 
lietuviškame sąmoningume. 
Reikia pažymėti, kad lenkų ir 
rusų mokyklos buvo čia gerai 
įrengtos, o lietuviškosioms 
būdavo atiduodami paprasčiau
si sandėliai, kur lietuviai turėjo 
patys savo jėgomis toliau viską 
įrengti, kad galima būtų nors 
minimaliai vadinti mokykla. 

Pavyzdžiui, apie tokią mokyk
lą Dieveniškėse, ir ypač pedago
gų darbą, galima tik su pasidi
džiavimu kalbėti. 1992 metais 
Čia atkurta vidurinė mokykla, 
kuriai buvo parinktas,,Ryto" 
vardas. Iš Kauno atvyko naujo
ji mokyklos direktorė Danutė 
Andriuškevičiūtė, kuri ir dabar 
energingai vadovauja. Direkto
rės pavaduotoja mokytoja Regi

na Barsulienė mus pasitiko ir 
smulkiai viską aiškino. Ji sakė, 
jog šiuo metu mokyklą lanko 
122 mokiniai ir turi 16 mokyto
jų. Iš mokytojų paminėtina Ire
na Ardišauskienė, Lionė Dudoi-
tienė, Olga Špokienė, Lolita 
Mikalauskienė, Dana Bruzgie-
nė, Renata Rodevičiūte, Zita 
Spirauskienė, Arūnas Spiraus-
kas, Irena Sedienė ir kiti. 
Mokiniai labai mėgsta muzikos 
mokytoją Gintarą Staniulį, ku
rio dėka mokykloje skamba lie
tuviškos dainos ir muzika. Di
rektorė organizuoja ir lietuvių 
kalbos kursus, kuriuos nuolatos 
lanko dešimtys žmonių. LDDP 
valdžia buvo žadėjusi mokyto
jams pastatyti 18 butų namą, 
tačiau viskas liko tik pažaduose, 
nes mokytojams tenka gyventi 
Žemės Ūkio mokyklos ben
drabutyje ant šaltų cementinių 
grindų ir dažniausiai po du 
patalpose, kurios tam mažiau
siai tinka. Maistas gaminamas 
ant mažų atskirų viryklų, prau
syklos bendros. Mokytojams la
bai čia sunku pasiruošti pa
mokoms, nes bendrabutyje dide
lis triukšmas. Didelė mokyklos 
problema bendras mokinių 
skurdas, nes dešimtys mokinių 
dažnai būna alkani. Kai kurie 
tėvai iš tikrųjų yra labai netur
tingi, o kiti yra prasigėrę ir visai 
neprižiūri vaikų. Alkanus vai
kus dažnai maitina patys moky
tojai Nors lietuviškoji Dieveniš
kių mokykla jau ketveri metai 
atsiskyrusi nuo lenkiškų ir 
rusiškų mokyklų, bet, man ro
dosi, kad ji yra pati netur
tingiausia iš visų Šalčininkų ra
jono mokyklų. 

Čia trūksta visko ir popie
riaus ir pieštukų, o per pietus 
nėra ko užkąsti. Vaikai nemato 
žaislų ir paprasčiausių vaizdi
nių priemonių, nėra knygų, va
dovėlių, muzikos instrumentų, 
neturi nei vieno komplekto tau
tinių drabužių. 

Šis Lietuvos kampelis mums 
labai svarbus ir jeigu jo nerem-
sim, galime netekti. Šalčininkų 
mokyklos yra rusų, lenkų, ka
raimų dominuojamos, nes tėvai 
namuose kalba savo kalba, juk 
per tiek metų priespaudos ki
taip ir negalėjo kalbėti. Iš 
tikrųjų tai čia lietuviškas 
kraštas. Čia užrekorduojamos 
senovės lietuvių dainos, papro
čiai ir tarmė. Atvykę kauniečiai 
mokytojai pradeda pamažu mik
linti tą lietuviškumą Lietuviš
kai nori kalbėti ir daugelis tėvų 
bei vaikų, todėl čia steigiamas 
vaikų teatras, organizuojamas 
etnografinis ansamblis. Reikia 
turėti galvoje tai, kad mokyklą 
lanko vaikučiai iš mišrių šeimų. 
Pavaduotoja pasakojo, jog pava
žinėjus po apylinkės kaimus ir 
surašinėjant pavardes, daugiau
sia jos visos lietuviškos, tik 
iškraipytos. Nors mes lankėmės 
Turgelių, Jašiūnų, Nemežio 
mokyklose, bet ši Dieveniškių 
mokykla, mano nuomone, la
biausiai varginga ir reikalinga 
visų mūsų paramos. 

Labai įsimintinas apsilanky
mas Nemežio mokykloje ir vai
kų darželyje, kur mus sutiko 
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Mana Rudiene su Naujamiesčio (Panevėžio apekr.) vidurinės mokyklos »a vi veikli-

direktoriaus pavaduotoja 1. Ali
šauskienė. Labai buvo įdomu 
išgyventi jautrią sceną, kai 
mokytojos liepiami vaikučiai 
kiekvienas ėjo ilsėtis į savo 
loveles ir kai užsikloję antklo
dėmis vis nuolatos žvilgčiodavo 
į mus iš po tų antklodžių. Mes 
žinoma šypsojomės irgi, tuomet 
vedėja leido ir jiems į mus 
prašnekti, nusišypsoti prieš 
užmiegant. Čia pasiųsta 16 
siuntų. 

Bezdonių mokykla, kurios ve
dėja mokytoja Aušrelė Šatienė, 
Šalčininkų rajono gavo 20 siun
tinių. Aplankėme ir prieš 4 
metus naujai statytą Jašiūnų 
vidurinę mokyklą. Direktorius 
Jonas Panavas, pavaduotoja 
Laima Vosylienė. Jie neseniai 
buvo iš BALFo gavę 20 siunti
nių, kuriuos rūpestingai dalino 
vaikams Mokykla atrodė labai 
gražiai, kadangi neseniai staty
ta. Jie aiškino, jog jie turi 
visokių problemų su Lietuvos 
vyriausybe. 

Apsilankėme ir Poškonių pa
grindinėje mokykloje, kažkodėl 
ji vadinasi pagrindine, o ne 
pradine. Mokyklos direktorius 
Vidmantas Žilius, jo žmona Gra
žina su mumis kalbėjosi ir daug 
papasakojo apie tą mokyklą, 
kuri kaip koks lietuviškumo 
židinys sėkmingai palaiko lietu
vybe šiame Lietuvos užkampy-
je. Mokoma lietuvių kalba, nors 
yra čia ir rusų, lenkų mokykla, 
kurioje mokoma lenkiškai, ru
siškai, bet ne lietuviškai. 
Apylinkės kaimuose nėra stip
rių ūkių. Savininkai turi tik po 
2-3 hektarus žemės, išlaiko 
karvę, du tris paršiukus. Yra 
tokių, kurie kalba lietuviškai, 
bet save laiko lenkais, nors 
lenkiškai nemoka. Karaimai, 
čia atvykę ir apsigyenę nuo Vy
tauto senovės laikų, laiko 
šiltnamius. Namuose nekalba 
lietuviškai, tik mokyklose. Mes 
turime remti ir šitokiais mo
kyklas, kuriose mokosi ir kitaip 
kalbantys vaikučiai, kad išmok
tų lietuvių kalbą, susipažintų su 
lietuviškomis tradicijomis ir ti
kėjimu. Tai čia, žinoma, didelis 
turtas ir jie visi žinos ir 
didžiuosis, kad juos išmokė ir 
kultūringai išauklėjo ne kas 
kita, o tik lietuviai. Todėl mes 
turime šelpti ir tokias mokyk
las, kad galėtume išauklėti nau
jus lietuviukus ir labiau patrio-
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tinę ateities kartą. Daug kas 
važiuoja ir į bažnyčia, yra ir 
tikybos mokytojos, kurios dėsto 
tikybos pamokas, nors daugelis 
nesilaiko tų papročių, kadangi 
yra iš mišrių šeimų. 

Maždaug taip pat tektų cha
rakterizuoti ir kitas Vilniaus 
bei Šalčininkų krašto mokyklas, 
kurių jau nesuspėjome aplanky
ti, dėl laiko stokos. Suspėdavo-
me per dieną tik dviejose ap
silankyti. Neaplankytos tapo 
Mištunų pradžios mokykla, Miš-
tūnų kaime, direktorė Jolanta 
Einorytė, Šalčininkų rąj. Šiai 
mokyklai išsiųsta 19 siuntinių. 
II-ji vidurinė mokykla Paberžė
je, Vilniaus rąj., direktorius 
Petras Mažeika, išsiųsta 20 
siuntinių. Eišiškių S. Rapalio-
nio vidurinė mokykla, Šalčinin
kų rąj., direktorius Vytautas 
Dailidka, išsiųsta 19 siuntinių. 
I siuntinius mes stengėmės įdėti 
vaikiškus drabužėlius ypač šil
tesnius, megztukus, striukes, 
bei avalynės. Žinoma įdedame 
ir maisto produktų: šokolado, 
saldainių, razinkų, žuvies kon
servų „Tuną", „Salmon", 
sultinio koncentratų, vitaminų, 
aspirino ir kitų dalykėlių. Mūsų 
tikslas, kad vaikučiai galėtų 
užkąsti per pietų-pertrauką I 
atskirus namus šalpos nebuvo 
išsiųsta, nes nežinojome adre
sų. Siuntėme tik mokyklų ad
resu. 

-. 
Sužavėti buvome vaikučiais, 

kaip jie gražiai kalba lietuviškai 
ir kaip spindėjo jų akutės. Ma
tėme meile spindinčias lietuvių 
mokytojų akis, visur matėme jų 
pasiaukojimą ir rūpestį pedago
giniu darbu. Aš žinau, jog 
čia Amerikoje mokyklose yra 
drausmė ir galbūt vaikai dau
giau išdykę, bet aš niekur 
nemačiau tokio pasiaukojimo ir 
pasišventimo iš mokytojų pusės, 
kaip čia Lietuvoje, tolimame 
provincijos užkampyje. Niekur 
nesutikau tokios meilės iš mo
kytojų, rodomos vaikams, kaip 
čia. Už tai vaikai noriai daly
vauja pamokose, kalbėdami lie
tuviškai, noriai dainuoja ir 
vaidina, turėdami džiaugsmo 
akimirkas mokykloje. Jie visi 
mokosi lietuviškų tradicijų, kal
ba lietuviškai ir siekia mokslo. 

- U kokių Lietuvos vietų 
atsiranda, kaip JA* minėjote, 
tokių pasišventusių moky
tojų? 

— Daugiausia atvykėliai iš 
Kauno. Jie čia atvyko ir kalbin
davo kitus čia atvykti, dirbti, 
nors nebūdavo jokių įrengimų. 
Savaitgaliais jie grįždavo ir 
maldaudavo kauniečių padėti 
popierium, pieštukais ar net 
drabužėliais. Kauniečiai padė
davo šitoms septynioms Šalči
ninkų rajono mokykloms. Ki
toms Vilniaus rajono mokyk
loms, pavyzdžiui. Paberžės, dau
giausia padeda Vilniaus moky
tojai, važinėdami savaitgaliais 
iš savo gyvenamųjų butų Vil
niuje, o savaitės bėgyje susiran
da kur nors kambariuką, išsi
nuomoja, kad galėtų vesti pa
mokas vaikams šitame už
kampyj*. 
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- Jūs daug kalbėjotės Lie
tuvoje su žymiais asmenimis, 
o taip pat ir eiliniais žmonė
mis, sakykite, ar nebuvo gir
dėti priekaištų Jums, kad re
miate ir kitų tautybių vaikus, 
ne tik lietuviukus? 

— Taip. Buvo toks lyg prie
kaištas iš vieno asmens pusės. 
Aš trumpai jam į tai atsakiau — 
jeigu mes nesušelptume alkano 
lenkiuko, ar rusiuko, tai mes 
nebūtume BALFas. 

- Kaip BALFas šelpia ir 
kitas Lietuvos mokyklas, 
esančias ne tik Vilniaus 
krašte? 

— Čia galima paminėti siun
tinių skaičių išsiųstą Lietuvos 
mokykloms užpernai: 1. Kretin
gos katalikų vidurinė mokykla, 
vedėja Asta Radikienė — 13 
siunt., 2. Kupiškio vaikų darže
lis, vedėja Lina Rišienė — 4 
siunt., 3. Amatų mokykla Mari
jampolėj, direktorė Vaičiūnienė 
- 1 9 siunt, 4. Katalikų darželis 
Pakruojųje, „Varpelis'' vedėja 
L Dragūnienė — 4 siunt., 5. Pe
lesos lietuvių mokykla, direkto
rė Petronėlė Brazauskienė — 7 
siunt., 6. Šiaulių katalikų mo
kykla, direktorė Pranė Mali
nauskaitė — 22 siunL, 7. Dusetų 
K. Būgos vardo vidurinė mo
kykla — 9 siunt., 8. Garliavos J. 
Lukšos vardo gimnazija — 9 
siunt., 9. Rietavo katalikų de
vynmetė mokykla, direktorius 
Vytas Rutkauskas — 19 siunt. 
irkt. 

- Aišku, Jus stebėjote ir 
naujai atghnstanrtą t istus ą, 
vis labiau išsilaisvinančią iš 
to senojo gyvenimo bodo, ko-
r* buvo primetę sovietai, kas 
Jums, kaip Vakarų kultnros 
žmogui, buvo ypač stebėtina 
ii sovietinio peikimo žmonių 
psichologijoj? 

— Manyčiau, kad sunkiausiai 
pasiduoda įveikiamas, tiek i i 
naujosios vyriausybės pusės, 
tiek ir iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios pusės —įprotis vogti. 
Daugelis man ten vaizdžiai pa
sakojo, sunkiai mums įsivaiz
duojamą dalyką, kai socialisti
nėje visuomenėje, kuomet ii kol
chozų, įmonių, fabrikų ir ga
myklų žmonės buvo tiesiog pra
tinami vogti, ką nors išsinešti, 
susikombinuoti arba sau pasi
imti, ne aikant tai nusikaltimu. 
Dori žmonės būdavo verčiami tą 
daryti, nes kitaip į juos 
kolektyvas žiūrės kreivai kaip 
į nenormalius, išsiskiriančius ii 
kitų tarpo, galinčius įskųsti. O 
kai visi vagia — tuomet saugo. 
Taigi doras žmogus, dirbantis 
tokioj aplinkoj, negalėjo Majai ir-
ti iš kitų. Šitas sovietinis — 
įprotis, kai eiliniai žmonės 
nešė, o viršininkai tiesiog 
siog ėmė ir vežė vidury dienos, 
ir visa tai nevadino vogimu, 
man rodos, yra viena ii didžiau
sių sovietinio palikimo žmonių 
psichologijoj problemų. 

JK8CON8TRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (skJing): medžio. 
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tsL 630-969-2858 
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TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
V1RYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 
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TeL 773-585-6624 

FOR RENT 

butas 2835 VV 71 St. 
$400 i mėn. su Šiluma. 

Teirautis vakarais: 
teL 708-922-0403 

TRANSPAK SPAUDA LIETUVAI: 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą, 
£.59 sv., minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai" Tax ID #36-1395573. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų {vairaus 
maisto už $98 ir šventinis už $49.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, 
žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, 
vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, mėsos 
konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

r 
V . B a r a v y k a s 

ANGLŲ-LIETUViy KALBI7 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

A p i e 30 ,000 žodžių ir posaki ią . 590 p s l . 
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 d o l . 

S u p e r s i u n t i m u 23,-
niinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol. 

Pasikalbėjimą 
Povilas Vaiosksuskss 

(Pabaiga) 

V i l i u s Pėterai t i s 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Apie 30,000 žodžių. 579 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 23,-
niinois gyv. prideda State sale tax 1.7S dol. 



LAIŠKAI 
LABAI NORĖTUME IR 

KRAŠTIEČIU KŪRYBOS 

Radviliškio rajono skaitytojai 
ir bibliotekininkai yra dėkingi 
ui Jūsų rūpestį ir triūsą, sie
kiant padėti Lietuvos biblio
tekoms apairūpmti trūkstamais 
leidiniais, 

Labai gaila, kad mes nežino
me, kokie lietuvių autorių kūri
niai okupacijos metais buvo iš
leisti užsienyje. Jeigu būtų 
galimybė, gal kas galėtų pado
vanoti iš Radviliškio rajono 
kilusių rašytojų kūrinių. Tai J. 
Jankaus, M. Šikšnio-Siaulėniš-
kio, A. Tūlio, V. Alanto, Jono 
Marcinkevičiaus. 

Mūsų skaitytojams labai rei
kalingi Vaižganto kūrimai: 
„Vaizdeliai", „Šis tas", 
„Sceniškieji vaizdeliai", „Dėdė 
lape nušovė", „Ten gera, kur 
mūsų nėra", „Alegorijų vaiz
dai", „Karo vaizdai", „Scenos 
vaizdai",, Jano darbų pasaka", 
„Aplink Baltiją", „Vaizdų rin
kinys", ..Pragiedruliai",,.Dėdes 
ir dėdienės" ir autoriaus raštų 
rinkinys. 

Taip pat reikalingi V. Kudir
kos kūriniai, Bostone leista 
lietuviškoji enciklopedija ir 
periodiniai leidiniai: iki karo 
ėjas „Židiny." ir dabar lei
džiamas „Draugas". 

D anksto Jums HAknjamg 
Aldona Januševičienė ir 

Birute Vaičiuliene, 
Radviliškis 

NEUKITE ABEJINGI 

Labai apsidžiaugiau sužino
jusi anie Amerikos lietuvių 
siūloma; pagalbą Lietuvos bib
liotekininkams. Tad ir ėmiau 
rašyti Jums laišką. Bibliotekoje 
niekada nebuvo knygų per 
daug, o ypač Kietaviškių, kurio
je dirbu 36 metus. Daug skaity
tojų turiu, kurie keičia gyvena
mą vietą, studentų, moksleivių 
kurie praranda besimokydami 
ir t.t. Dalis ir suplyšta, nes ypač 
vaikiška literatūra labai skai
toma. Paskutiniaisiais metais 
bibliotekos gauna tik 50-60 egz. 
naujos literatūros per metus. 
Knygos pas mus labai brangios. 

Trumpai apie biblioteka. Bib
lioteka šiuo metu įsikūrusi Kie
taviškių seniūnijos Kareivonių 
kaime. Siame kaime gimė ir au
go ilgą laiką gyvenęs Ameriko
je rašytojas Juozas Kralikaus-
kaa, šiuo metu gyvenantis 
Lietuvoje. Čia pat pastatytas 
koplytstulpis „J. Kralikausko 
gimtinė". Deja, bibliotekoje 
turiu tik 3 jo išleistas knygas, 
o skaitytojai tikrai nori per
skaityti visas jo knygas. 

Bibliotekoje skaito 362 skai
tytojai, 136 vaikai. 27 skaityto
jai yra 60-70 metų amžiaus, ku
rie labai domiai senesnių lie
tuvių kūryba, o jos labai trūks
ta. Domisi Lietuvos istorija, 
kraštotyra. Aš pati taip pat su
rinkau nemažai medžiagos apie 
tremtinius, išnykusius kaimus, 
rašiau bibliotekos istoriją. 

Aš tikiuosi, kad šis trumpas 
laiškutis pasieks Jus ir Jūs 
neliksit abejingi. Norėčiau 
papildyti bibliotekos fondą. J. 
Kralikausko, Brazdžionio, Vai
čaičio, Maironio kūryba, enci
klopedijomis, gal kokios nors 
istorinės medžiagos apie Kieta
viškes ir kt., pagal Jūsų gali
mybes. Viskas bus labai aktua
lu, reikalinga ir laukiama. 
Būsiu labai, labai dėkinga. 

A. Stankevičienė, 
Kietaviškių biblioteka 

KAUNO MERO 
PAVADUOTOJOS LAIŠKAS 

AVIATORIŲ VADCAMS 

Mes labai vertiname Jūsų 
indėlį bei pastangas, statant 
visiems mums brangų karo 
aviarijos lakūnų paminklą Kau
no S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome. 1996 m. vasario 17 
d. pasirašytu Kauno miesto 
maro potvarkiu buvo siekiama 

paspartinti šią statybą. Kaip 
Šios komisijos pirmininkei, man 
malonu pažymėti, ne tik Jūsų, 
bet ir V. Stašaičio, arch. Mikėno 
ir daugelio kitų entuziastų 
pastangas Sutarėme dėl gera
noriškos Lietuvos karinių oro 
pajėgų pagalbos, tarpininka
vome, kad būtų nemokamai 
privežta žemių gruntui po 
paminklu išlyginti, gauta šiek 
tiek lėšų S. Dariaus, pik. 
Grigiškio atminimo lentoms 
prie paminklo pagaminti, Pale
mono gelžbetonio gamykla lab
daros būdu pagamins kryžmi
nes tvirtinančias gelžbetonio si
jas ir t.t. Dėsime visas pa
stangas, kad 1998-ųjų pavasarį, 
minėdami brig. gen. A. Gus
taičio jubiliejų, galėtume 
atidengti ir Lietuvos karo avia-
rijos lakūnų memorialą. 

Mums suprantamas aviacijos 
veteranų ir Jūsų susirūpinimas 
Lietuvos aviarijos muziejaus 
likimu. Kauno miesto savival
dybė laikosi nuostatos, kad S. 
Dariaus ir S. Girėno aerodromas 
turi išlikti vientisu ir veikiančiu 
paminklu. Tai sąlygojo 1996.-
07.16 d. Kauno miesto valdybos 
sprendimą, kuriuo buvo pakeis
tos Lietuvos aviarijos muziejaus 
ribos (paliekant tokį pat plotą), 
atitraukiant jas nuo aerodromo 
pagrindinio pakilimo tako. Šis 
sprendimas ir miesto savival
dybės planai kurti įmone, .Kau
no S. Dariaus ir S. Girėno aero
dromas" (tai pritrauktų inves
ticijų ur padėtų išsaugoti šį 
unikalų Lietuvai paminklą) 
Lietuvos aviacijos muziejaus 
vadovybės ir kai kurių aviarijos 
veteranų buvo įvertintas kaip 
pastanga panaikinti muziejų ir 
paminklinės teritorijos vien
tisumą. 

Mes manome, kad šie teiginiai 
yra nepagrįsti. Juo labiau, kad 
dėl 1996.07.16 d. miesto 
Valdybos sprendimo nesulau
kėme nei Lietuvos aviacijos 
muziejaus steigėjos — Kultūros 
ministerijos, nei Kultūros ver
tybių apsaugos departamento 
protestų. Jei tokie būtų — 
savivaldybės kompetencija — 
savo sprendimus peržiūrėti ir, 
reikalui esant — pakeisti ir 
atšaukti. 

Šiuo metu yra sudaryta dar
bo grupė įmonės „Kauno S. 
Dariaus ir S. Girėno aerodro
mas" steigimo pasiūlymams bei 
dokumentams paruošti. Ją 
sudaro: miesto Tarybos narys R. 
Tumoss (pirm.), Lietuvos avia
rijos muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas V. Stašaitis ir 
savivaldybės komunalinio ūkio 
skyriaus inžinierius V. Skučas. 
Grupės darbo rezultatai ir 
įmonės steigimo klausimas bus 
svarstomi miesto Tarybos 
posėdyje. Taigi, apie jokius slap
tus planus kalbėti netenka. 

Suvokdami šios paminklinės 
teritorijos ir joje esančių ojektų 
svarbą, esame pasirengę svars
tyti visus pagrįstus siūlymus 
dėl jų tolesnio panaudojimo 
perspektyvos. 
Vaidevutė V. Margevičienė 

Kauno vicemerė 
PAGERBKIME TĖVUS 

AVIATORIUS! 
Kaip jau žinote, Lietuvoje, 

Kaune, Dariaus ir Girėno aerod
rome, yra statomas Lietuvos 
Karo aviarijos lakūnams, žuvu
siems ir mirusiems paminklas, 
kuris yra finansuojamas avia
torių vaikų ir kitų geradarių 
žmonių. 

Aptariant šį paminklo sta
tymą, buvo duotas pasiūlymas, 
kad visi prisidėję prie finan
savimo aviatorių vaikai ir kiti 
aukotojai, gautų progą susi
rinkti į sutartą vietą ir nusifoto
grafuoti. Buvo siūlyta užpirkti 
Mišias už mirusius aviatorius, 
į kurias visi suvažiavę aukotojai 
dalyvautų su savo vyrais ir 
žmonomis. Po Mišių nuvažiuo
tu mėm nusifotografuoti. Ši 
grupės nuotrauka būtų nusiųs
ta į Lietuvą, Aviarijos muziejų. 
Po to visi susirinktų restorane 
pietų pasisvečiuoti, susipažinti. 
Apie tai bus pranešta vėliau. 

Šiuo laišku noriu paraginti 

visus tuos, kurie dar neprisidėjo 
su auka. Norėtumėm, kad visi 
būtų vieningi ir padėtų įvykdyti 
šį planą, — pagerbti mūsų tėvus 
ir papildyti istoriją. 

Irena, Gražina Serapinas 
(Reimontaitė) 

TIKRAS STEBUKLAS 
Tikras stebuklas, kad kažkas 

siūlo ištiestą pagalbos ranką. 
Kad kažkam, gyvenantiems ne 
Lietuvoje rūpi Lietuvos biblio
tekų likimas. 

Sunku prasyti, bet aš, kaip ir 
daugelis, labai prašau pagelbėti 
mano bibliotekai, knygomis. 
Tikrai didelė spraga lietuvių 
literatūros knygų fonde. Ypač 
užsienyje gyvenusių Lietuvos 
rašytojų kūrinių trūksta. Todėl 
nesiunčiu detalaus knygų 
sąrašo. Tiktų visa grožinė 
literatūra. Ir proza, ir poezija. 
Tiktų literatūra apie Lietuvos 
istoriją, papročius, gamtą. Ypač 
apie Žemaitiją. Knygos apie 
dailę, rankdarbius, grožinė 
religinė literatūra, kurios ir 
dabar Lietuvoje leidžiama 
nedaug. Labai norėtume, jei yra 
išleista, apie išeiviją. Ir 
pažintinės medžiagos apie 
pasaulio valstybes (net jei ji 
nelietuvių kalba). Ir nors vieną 
lietuvių - anglų žodyną. O ypa
tingai prašyčiau literatūros 
vaikams. Nes mano biblioteko
je iš 370 skaitytojų yra 150 
vaikų. Esu įkūrusi jiems klubą 
„Boružė". Tai kambarys kur 
sudėtos jų knygutės ir žaislai. 
Ruošiu su jais užsiėmimus, 
šventes, popietes. Kambarys 
didelis. Bet nešildomas. Baldų 
tik knygų lentynos ir kiliminis 
takas, bet vaikai renkasi net 
žiemą. Žaislų buvo paaukoję 
geri žmonės ir padėję „Pagalbos 
vaikui ir šeimai centras", bet 
dabar baigia visiškai sulūžti ir 
vis sunkėjant materialinei padė
čiai, nebežinau, kur ir kreiptis, 
kad padėtų. Esu girdėjusi, kad 
užsienyje visose bibliotekose 
vaikai gali pažaisti, laukdami 
tėvelių ar atėję knygučių. Todėl 
prašau jūsų ar negalit padėti ir 
žaislais. Patikėkite, nėra lengva 
prašyti, juolab, kad ir taip 
žadate padėti knygomis, bet 
nežinau į ką galėčiau dar kreip
tis. 

Esu girdėjusi, kad Amerikos 
lietuviai bibliotekininkai turi 
savo laikraštį. Būtų labai sma
gu jį pavartyti, o jau fantas
tiškai pasisektų, jei galėčiau 
surssti susirašinėjimo draugų 
bibliotekininkų užsienyje. La
bai norėčiau su jais pasikalbėti, 
pasitarti apie bibliotekų darbą. 

Labai prašau neįsižeisti, jei 
mano laiškas toks padrikas ir 
jame tiek daug prašymų. Deja, 
nieko negaliu pasiūlyti mainais. 
Jei padėtumėte, aš ir mano 
skaitytojai būtumėm be galo 
dėkingi. 

Biblioteka mūsų nedidelė, 
savo fonde turi 7840 knygų, 
įsikūrę Žemaitijos kaimely
je Kaunatavoje netoli Telšių 
miesto. Biblioteka šį mėnesį 
švęs 50 metų jubiliejų. Iš 
pradžių buvo skaitykla, vėliau 
biblioteka. Dirbo daug puikių 
darbuotojų. Aš dirbu 9 metai. Į 
bibliotekininkystę atėjau iš 
pašaukimo. Kito darbo negalė
čiau ir nemokėčiau dirbti. 
Darau daug renginių. Esu sukū
rusi keletą klubų. Anksčiau 
aprašytą „Boružę", vaikų 
rankdarbių „Kulverstuką", ko
lekcionierių, moterų klubą 
„Marijonos". Stengiuosi įdiegti 
UDK sistemą, kuri jau yra 
daugelyje šalies bibliotekų. Tai 
labai kruopštus darbas, atiman
tis daug laiko. Visą likusį laiką 
stengiuosi atiduoti skaityto
jams. Labai skaudu, kad jie 
atėję neranda net spaudos ei
nančios Lietuvoje, ką jau 
kalbėti apie žurnalus moterims, 
ar konstruktoriams... Biblio
tekos 50 mečiui pasodinsim 
vilties medį. Bibliotekos pakils, 
kaip ir visa Lietuva. Tikrai tuo 
tikim. O dabar norėčiau žibėti 
nors mažu žiburėliu savo kaimo 
žmonėms. 

Vilija Jocienė 

BEVEIK NETURIME 
UŽSffiNYJE LEISTŲ 

ŽURNALŲ 
Vilniaus dailės akademijos 

biblioteka jau yra patyrusi savo 
tautiečių užsienyje dosnumą. 
Buvę profesoriai, studentai yra 
dovanoję nemaža knygų. Mes 
jiems nepaprastai dėkingi. Ta
čiau mums labai daug ko trūks
ta. Mūsų biblioteka labai specia
lizuota. Meno albumai, meno 
knygos, bukletėliai — viskas 
labai brangu, todėl sunkoka jų 
daugiau įsigyti. 

Jei būtų galimybės mums la
bai reikėtų su menu susijusių 
leidinių, iliustruotų lietuvių 
dailininkų knygų, jų darbų 
albumu, parodų katalogų. Mes 
džiaugtumės kiekviena meno 
knyga. Beveik visai neturime 
užsienyje leistų žurnalų, tik 
vieną kitą „Metmenų" numerį-

Sovietmečiu niekas netyrinėjo 
bažnytinio meno. Išeivijoje yra 
išleistų knygų. Mes džiaugtu
mės kiekvienu humanitarinio 
profilio leidiniu. Gal mums ne
reikėtų siųsti fizikos, mate
matikos, chemijos ir kitų pana
šaus profilio mokslo knygų. Mū
sų studentai skaito ir užsienio 
kalbomis knygas. 

Janina Bielinienė 
Dailės akademijos bibliotekos 
retų spaudinių skyriaus vedėja 

LABAI LAUKIAME 
SPAUDOS 

Gavusi iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų leidžiamo lietuvių dien
raščio „Draugo" administra
toriaus Igno Budrio ir firmos 
„TRANSPAK" prezidento Ro
mo Pukščio laišką, labai apsi
džiaugiau, kad Amerikos lietu
viai rūpinasi Lietuva ir jos kul
tūra, bei Lietuvos bibliotekomis 
ir jų skaitytojais. Nuoširdus 
Jums ačiū už rūpestį ir pasiau
kojimą Lietuvai, tam mažam 
lopinėliui pasaulio žemėlapyje, 
tam gintaro lašeliui prie Balti
jos jūros. 

Perskaičius Jūsų laišką, su
žibo viltis papildyti bibliotekos 
fondus knygomis, kurių labai 
trūksta. Skaitytojai mėgsta 
įvairią literatūrą, o mažieji 
skaitytojai ypač I-IV klasių 
mokiniai labai myli knygeles ir 
jas mielai skaito. Biblioteka 
naujų knygų gauna nedaug ir jų 
trūksta skaitytojams. 

Bibliotekos fonduose daugiau
sia yra 1960-1990 literatūra. 
Kreipiamės į Jus, gerbiami tau
tiečiai, prašydami paaukoti lite
ratūros ir spaudos, kurios mes 
labai laukiame. 

Dalia Milašausldenė 
Ubiškės kaimo 

bibliotekos vedėja 
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Mirus giminaitei, Lituanistikos Instituto garbės 
narei. 

Prof. dr. VANDAI DAUGIRDAITEI 
SRUOGIENEI, •J.. 

nuoširdžiai užjaučiu jos dukterį DALIĄ 

Jurgis Gimbutas 

Gerb'.'. Bičiulei, istorikei 
A.tA. 

„DR. VANDAI SRUOGIENEI 
mirus, dukterį DALIA, jos šeimą, gimines bei ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia 

•i 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
sąjungos prezidiumas 

Didžiai Tėvynės Mylėtojai, istorikei 
A.tA. 

DR. VANDAI SRUOGIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai DALIAI, jos 
šeimai ir artimiesiems. 

Tėvynės Mylėtojų draugija 

A.tA. 
Prof. Dr. VANDAI DAUGIRDAITEI 

SRUOGIENEI 
mirus, liūdesyje likusią dukrą, mūsų sesę j.v.s DALIĄ 
SRUOGATTE, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

LS Seserijos jūrų skaučių skyrius 
ir „Nerijos" jūrų skaučių tuntas 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Čikagoje 
choras ir dirigentas reiškia gilią užuojautą choro 
giesmininkui GEDIMINUI BRAZAIČIUI ir jo ar
timiesiems, žmonai ir motinai 

BRONEI BRAZAITIENEI 
išėjus į Viešpaties namus. 

Buvusiai Rothenburg O. T. klasės draugei 

A.tA. 
BRONYTEI BRAZAITIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiu gilią užuojautą vyrui 
GEDIMINUI, dukrai, sūnums su šeimomis, tėveliams 
JOKŪBUI ir ELEABIETAISKUDRAMS, bei broliui 
ALGIUI. 

Elena Burniauskaitė Okienė 

A.tA. 
MARIJA KLEMIENĖ 

Gyveno St. Petersburg, Florida. Žuvo automobilio 
nelaimėje 1996 m. lapkričio 12 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. 

Gimė Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 47 metus, ilgiausiai 
Landsdown, Pennsylvania, prie Philadelphia miesto. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Regina su vyru 
Javier, sūnus Vytas su žmona Vida, anūkai Andrius, Paulius, 
Tomas, Bernardo ir Alejandro ir kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, marti ir anūkai. 

Mylimai mamai 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

mirus, dukterį DANUTE BINDOKIENE, „Draugo" 
vyr. redaktorę, jos vyrą VYTAUTĄ, sūnus ALGIRDĄ, 
VYTAUTĄ, ANTANĄ ir PAULIŲ bei kitus ar 
timuosius, labai nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos centro valdyba 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

mirus, jos dukrą DANUTE BINDOKIENE, buvusią 
„Ateities" redaktorę, ir visą jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Ateitininkų Federacija 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

mirus,, .Draugo" vyr. redaktorei ir jos šeimai reiškiam 
gilią užuojautą. 

Transpak firmos darbuotojai 

A.tA. 
EMILIJAI TRIMAKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškia 
jos seseriai MATILDAI MARCINKIENEI, dukrai dr. 
MILDAI, anūkei DIANAI ir visiems giminėms bei 
artimiesiems. 

„Margutis H" valdyba ir bendradarbiai 

Ii 

Mylimai Žmonai, Motinai, Močiutei, Sesutei. 

A.tA. 
MARIJAI NOREIKIENEI 

staiga ir netikėtai užbaigų* šią žemiškąją kelionę ir 
išėjus j Amžinuosius Viešpaties namus, giliame 
liūdesyje likusius jos mylimuosius: vyrą LEONĄ 
dukrą RŪTĄ, vaikaitį ANDRIU, brol> JONĄ BORT 
KEVIČIŲ ir visus artimuosius nuoširdiai užjaučiame 
ir drauge išgyvename a.a. Marijos netektį. 

Ilsėkis ramybėje, brangioji Marija, toli nuo 
Tėvynės svečios šalies žemėje. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Juozas ir Elena Ambrozaičiai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Bronius ir Vera Juškiai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Antanas ir Sofija Kairaičiai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Juozas ir Jadvyga Pliuliai 
Aldona Sandargienr 
Edvardas Senkus 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Antanas Sprindys 
Bronius ir Regina Snarskiai 
Donatas ir Lione Stukai 
Kostas ir Ona Žolynai 
Birutė Kožiciene 

Daytona Beach, FL 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BALFo CICERO 14-TO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

AKT. F. JAKŠYS J 
AMERIKA ATVEŽĖ 

„VAIŽGANTĄ" 

Žymusis Vilniaus Jaunimo 
Teatro aktorius Ferdinandas 
Jakšys, kurį su to teatro pa
statymais mes jau anksčiau 
matėme šiame krašte, vėl 
vieši JAV. Šį kartą jis atvyko 
vienas ir čia vaidina mono-
spektaklį „Vaižgantą". Tai 
šiuo metu St. Petersburge gy
venančio dramaturgo K. Os
trausko kūrinys, kuris Lietu
voje buvo pastatytas, minint 
Vaižganto 125 metų gimimo 
sukaktį. Reikia pasakyti, jog 
akt. F. Jakšys su šiuo veikalu 
apkeliavo beveik visą Lietuvą 
ir susilaukė pasisekimo. 

Los Angeles lietuvių pa
kviestas, akt. Jakšys vasario 
mėn. pradžioje atvyko į šį 
miestą ir jau vasario 3 d. vie
tiniai lietuviai galėjo pa
sigėrėti „Vaižganto" pastaty
mu. Tuoj po šio pasirodymo 
Kalifornijoje, akt. Jakšys skri
do į Floridą ir jau vasario 5 d. 
su šiuo spektakliu galėjo 
supažindinti ir St. Petersbur-
go lietuvius. 

Teko telefonu kalbėti su ke
liais šių spektaklių dalyviais, 
„Vaižganto" autoriumi K. Ost
rausku bei pačiu akt. Jakšiu 
ir jie visi vienodai teigė, kad 
tai buvo nuostabus pastaty
mas, suteikęs mūsų tautie
čiams dvasinę puotą. Bet apie 
tai, turbūt skaitysime plates
nius korespondentų aprašy
mus iš tų vietovių. 

Čia tik norisi supažindinti 
su kitais akt. F. Jakšio pa
sirodymais šiame krašte ir 
paraginti nepraleisti retą pro
gą pasižiūrėti monodramos 
„Vaižganto". Akt. Jakšio teigi
mu, vaSariO 21 d. jis duos vai
dinimą Washingtone Lietuvos 
ambasadoje. 15 ten skris į Bos
toną, kur Lietuvių piliečių 
klube vasario 23 d. pasiro
dymą rengia veiklus vietos 
prekybininkas Gintaras Karo
sas. Tada ir vėl akt. Jakšys 
keliaus per visą Ameriką į 
Vakarų pakrantę — Seattle 
miestą ir ten „Vaižgantą" vai
dins vasario 26 d. Iš Seattle 
dar pasuks į Pheonix , AZ, ir 
čia pasirodys negausiai, bet 
veikliai, lietuvių grupei Vasa
rio 28 d. 

Tada pajudės į Čikagą ir iš 
čia dar tą patį vakarą lenkų 
linijos „Lot" lėktuvų pasuks 
atgal į tėvynę. Akt. Jakšys ap
gailestavo, kad Čikagos lietu
viai nepageidavo jo pasirody
mo, nepaisant, kad čia buvo 
kreiptasi į ne vieną organiza
ciją. Kaip jis spėja, čia jam 
kelią pastojo vasario mėnesio 
viduryje vykusieji Vasario 16-
sios minpjimai. Tačiau jis tiki-
H. kad po metų ar kitų ir 

čikagiečiai norės pamatyti šią 
neeilinę dramaturgo K. Os
trausko sukurtą monodraraą 
„Vaižgantą", kurią iki šiol 
matė beveik visa Lietuva ir 
dalis Amerikos. Beje, akt. 
Jakšys yra paruošęs ir Vie
nažindžio kūrybos programą, 
kuri Lietuvoje irgi yra nepa
prastai mėgstama. Su ja jis 
taip pat galėtų supažindinti 
JAV lietuvius. 

Ed. Šulaitis 

Southwest Organizing 
Project (SWOP), plačios 
apimties organizacija, kuri 
įvedė anglų kalbos pamokas 
Maria ir Lourdes aukštes
niojoje mokykloje naujai atvy
kusiems iš Lietuvos, skatina 
ir namų pirkimą per Neigh-
borhood Housing Services su 
labai mažu, tik 1,000 dol., 
įmokėjimu, labai norėtų susi
pažinti- su Marąuette Parko 
apylinkės gyventojais ir jų 
rūpesčiais dėl savo apylinkės. 
Visi kviečiami atvykti į Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salę šį vakarą, antradienį, 
vasario 25 d.. 7:30 vai. vak. 
Bus galima susikalbėti lietu
viškai, nes SWOP organizaci
jai priklauso ir lietuviai. Bus 
ir vaišės Visi susidomėjusieji 
yra kviečiami atsilankyti. 

ALRK Moterų sąjungos 
trečioji kuopa šaukia narių 
susirinkimą kovo 8 d., 3 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje veikiančios Šv. Var
do draugijos nariai dalyvaus 8 
vai. šv. Mišiose sekmadienį, 
kovo 9 d. parapijos bažnyčioje. 
Kviečiami į šią prasmingą or
ganizaciją įsijungti ir kiti pa
rapijos vyrai. 

LJVI.A. „Dainavos" koncer
tas, pavadintas „Dainų dai
nelės", bus kovo 9 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tus jau galima įsigyti 
„Seklyčioje" kasdien, nuo pir
madienio iki penktadienio, 
tarp 9 vai. r. ir 4 vai. p.p., o 
sekmadieniais nuo 11 vai. r. iki 
2 vai. p.p. Taip pat bilietai 
platinami Pasaulio lietuvių 
centre po Mišių sekmadieni
ais. Kaip jau daug kartų buvo 
skelbta, koncerto pelną daina-
viečiai skiria Jaunimo centrui, 
šiemet švenčiančiam 40 metų 
gimtadienį. 

Vlado Baltrušaičio, buv. 
Lietuvos operos solisto, mono
grafijos sutiktuvės Čikagoje 
bus kovo 22 d., 3 vai. p.p., Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. 

Kaip spalio mėnuo yra BAL
Fo mėnuo ir įvykdomas ru
dens šalpos vajus, tai sausio 
mėn. paskutinis sekmadienis 
yra Cicero BALFo metinis su
sirinkimo sekmadienis. Tai 
diena ne tik susitikti gerašir
džius aukotojus ir pateikti 
metinę apyskaitą bei atliktų 
darbų peržvalgą, bet ir pa
gerbti Šv. Antano bažnyčios 
pašventintoją, palaimintąjį ar-
kiv. Jurgį Matulaitį jo mirties 
prisiminimu. Jis mirė 1927.-
01.27. Arkivyskupas pagarbiai 
prisimenamas giesmėmis, pa
mokslu ir maldose; bažnyčioje 
visados kabantis jo paveiks
las, papuošiamas gėlėmis, iš
reiškiant, kad jis nepamirš
tamas ir gyvas mūsų tarpe; 
miršta tie, kurių niekas nepri
simena. 

Šv. Antano bažnyčioje Mi
šias aukojo dr. kun. Kęstutis 
Trimakas už gyvuosius ir mi
rusiuosius BALFo narius. 
Maldingumą skatino parapijos 
choras dienos minčiai atitin
kamomis giesmėmis: „Palai
mintas Jurgi", už palaimintą 
arkiv. Jurgį Matulaitį ir kt. 
Sol. Laimutė Stepaitienė gie
dojo: „Panis Angelikus" — C. 
Frank ir „Ave Maria" — Fr. 
Schubert. Chorui ir solistei 
vadovavo Marius Prapuolenis. 
Skaitinius skaitė valdybos 
narys Juozas Mikulis. Aukas 
prie altoriaus atnešė skyr. 
pirm dr. Bronė Motušienė ir 
Antanas Zailskas. Gėles prie 
paveikslo palaimintojo arkiv. 
padėjo Česlovą Bačinskienė ir 
Algirdas Didžiulis. 

Tuoj po pamaldų į parapijos 
salę atvyko apie 60 BALFo 
mylėtojų. Nepasitenkinimo 
banga nušliaužė tarp besiarti
nančių prie kavos ir už
kandžių, kai pirmininkė dr. 
Bronė Motušienė pradėjo susi
rinkimą paaiškindama, kad 
pirma bus susirinkimas, o po 
to pasivaišinimas, nes kai ku
rie nariai dėl kitų įsipa
reigojimų turės anksčiau iš
vykti. 

Ji sveikino dalyvius, dėkojo, 
kad nepabijojo žiauraus šalčio 
bei gausaus sniego ir atvyko į 
susirinkimą. 

Prisiminė, kad kasmet atsi
sveikinam su brangiais BAL
Fo darbuotojais. Šiais metais 
mirė: Julius Balutis — Kont
rolės komisijos narys, dr. Be
nediktas Ročkus — šimti
ninkų būrelio narys, prof. dr. 
Petras Jonikas, Anicetas Pa
liulis, Antosė Mickuvienė, 
Bronius Paliulionis, dr. Felik
sas Zubinas, Stasė Griga
liūnienė. Jų atminimą daly
vavusieji pagerbė tylos minu
te. Sergantiems: Julijanai 
Rotsko, Aldonai ir Albinui Ka
raliūnams, Onai Simonaitie-
nei palinkėta sveikatos. 

Perdavus centro v-bos pirmi
ninkės Marios Rudienės ir 

(*"ik."iK<.< -kautai :r skaute V.M.- kviečia atsilankyti ju r-iošiamoje Kaziuko mugėje S| sekmadienį, kovo 2 d . Jau
nimo centre ..Nerijos* jurų skaučių tunto vadoves ir šiemet pasiruošusios vaisinti svečius jaukiai įrengtoje ka-

apskrities v-bos pirm. Stasio 
Vanagūno, sveikinimus bei 
dėkingumą BALFo aukoto
jams ir darbuotojams, pak
vietė susirinkimą vesti inž. Al
girdą Stepaitį, sekretoriauti 
— Česlovą Bačinskienę. 

19% m. sausio 28 d. metinio 
susirinkimo protokolą per
skaitė Česlovą Bačinskienė, 
kurį dalyviai gausiais ploji
mais priėmė be pataisymų. 

Skyriaus pirm. dr. Brone 
Motušienė pranešime dėkojo 
valdybos ir kontrolės komisi
jos nariams, kurie metų slink
tyje rūpestingai atliko savo 
įsipareigojimus ir vieningai 
dirbdami pasiekė gerų rezul
tatų. Skyriaus darbai kiekvie
nais metais beveik tie patys. 
Šaukiami du susirinkimai: 
vienas pasiruošti rudens vajui 
— valdybos ir rinkėjų susirin
kimas ir antras valdybos susi
rinkimas — pasiruošti meti
niam susirinkimui. Lėšų tel
kime spalio mėn. darbuojasi 
valdyba, Kontroles komisija ir 
talkininkai. Lankė namus ir 
laiškais rinko: Č. Bačinskienė, 
O. Baukienė, S. Didžiulienė, J. 
Mikulis, B. Motušienė, B. No
vickis, S. Pranckevičičius, E. 
Radvilienė, J. Skamienė, R. 
Rimkus ir A Zailskas. 

Šimtininkų būrelis padidėjo 
dviem nariais. Šiemet Šim
tininkų būrelį sudaro 18 na
rių, kurie vajaus metu aukojo 
100 dol. ir daugiau. Bacino's 
restoranai padidino auką iki 
365 dol, dr. Algimantas Keler
tas ir inž. Algirdas ir Laimutė 
Stepaičiai padidino aukas dvi
gubai. Daugelis aukotojų jau 
negyvena Cicero apylinkėj, 
bet pasiliko skyriaus nariais: 
trys valdybos nariai jau negy
vena Cicero, šimtininkų bū
relio 14-ka narių yra iš kitų 
vietovių. Dėl išsisklaidžiusių 
narių vajaus pravedimas pa
reikalauja rūpestingų pas
tangų. 

Pirmininkė dėkojo visiems 
aukotojams, aukų rinkėjams 
susirinkimo dalyviams ir vi
siems prisidėjusiems prie šio 
susirinkimo paruošimo, dr. K. 
Trimakui, sol. L. Stepaitienei, 
chorui ir jo vadovui M. Pra
puoleniui, klebonui kun. Jim 
Kastigar, Aldonai Zailskaitei, 
A. Stepaičiui, Č. Bačinskienei. 
Širdingą ačiū tarė užkandžių 
aukotojams ir paruošėjams 
„Racine" kepyklai už duoną ir 
pyragus ir „Draugo" redakto
rei Danutei Bindokienei už su
sirinkimo garsinimą. Baigus 
susirinkimą, prašo pabend
rauti prie užkandžių. 

Skyriaus iždininkas inž. Al
girdas Didžiulis pateikė finan
sinę metų apyskaitą. Šiuo 
metu kasoj yra 5981.58 dol. 
Vajaus metu surinkta 5,953 
dol.: rinkėjų pastangom su
rinkta 3,511 dol. ir 2,442 dol. 
atsiųsta paštu į parašytus 
laiškus. Šimtininkai suaukojo 
2,525 dol. Atidavus vajaus pi
nigus Apskrities valdybai, ka
soj liks 28,58 dol. 

Olimpija Baukienė per
skaitė kontrolės komisijos 
aktą. Ji su Jonu Dekeriu pa
tikrino vajaus atskaitomybę, 
pajamų ir išlaidų dokumentus 
ir rado,kad visi pateisinami 
dokumentai pavyzdingai tvar
komi. 

Skyriaus valdybos pirmi
ninkės, iždininko ir kontrolės 
komisijos pranešimai buvo 
priimti be diskusijų, ilgais 
plojimais. 

Valdybos rinkimai neatnešė 
jokio įtempimo. Atrodo, kad 
valdyba šalpos reikalams iš
renkama iki "gyvos galvos". J. 
Pranckevičius nepagailėjo pa
gyrimo žodžių nuovargio žy
mių nerodančiai valdybai ir 
paprašė pasilikti, — susirin
kusieji gausiai plojo ir taip ke
leri metai perrenkama valdy
ba: Bronė Motušienė — 
pirmininkė, Algirdas Stepaitis 
— vicepirm., Algirdas Didžiu-
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Keli Cicero skyriaus BALFo valdybos nariai po metinio susirinkimo Šv Antano parapijos salėje. Iš kairts: 
Česlovą Bačinskienė, Bronė Motušienė (pirm.j, Juozas Mikulis ir dr. Ferdinandas Kaunas, šimtininkų būrelio 
pradininkas. N u o t r J < m o K u p r i o 

lis — iždininkas, Česlovą Ba
činskienė — sekretorė, Juozas 
Mikulis — Kartotekos reika
lams, Janina Skamienė — 
renginių vadovė, Antanas Za
ilskas — įvairiems reikalams. 

Kontrolės komisiją sudaro: 
Olimpija Baukienė, Stasys 
Bernatavičius, ir Sigutė Že
maitienė. 

Pirm. dr. B. Motušienė pa
dėkojo visiems už pasitikėjimą 
ir paprašė apytuščio iždo (vos 
28.58 dol.) papildymu talkos ir 
dalyvavimo ruošiamų cepelinų 
pietuose, balandžio 20 d. 
Dalyviai šiam sumanymui 
gausiais plojimais pritarė, bet 
teiravosi, kodėl skyriaus veik
lai nepanaudojama dalis va
jaus metu surinktų pinigų? 
Susirinkimo pirm. inž. A. Ste
paitis atsakė, kad tai jau 50 
metų nusistovėjęs paprotys, 
ar statutas: renkama BALFui. 
bet ne skyriui; o skyriaus 
pirm. dr. B. Motušienė dar pa
pildė, kad toks griežtumas, 
kiek per vajų surenki, tiek 
atiduodi, labai reikalingas ap
sisaugojimui nuo sauvališko 
aukų naudojimo plačiai iš
sišakojusiuose BALFo sky
riuose. 

Susirinkimo pirmininkas 
padėkojo dalyviams, uždarė 
susirinkimą ir pakvietė visus 
prie užkandžių ir pabendravi
mo. _ 

Česlovą Bačinskienė 

Gavėnios misijos lietuvių 
kalba Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Parke vyks kovo 9-11 d. 
Joms vadovaus jaunas kuni
gas iš Lietuvos—Rokas Puzo-
nas. Apylinkės ir tolimesnių 
vietovių lietuviai kviečiami 
pasinaudoti šia Dievo malone 
ir pasiruošti Kristaus Pri
sikėlimo šventei, dalyvaujant 
misijose. 

• Jauniausia lietuviško 
laikraščio vyriausioji redakto
rė — trylikametė moksleivė 
Kristina Marcinkaitė iš Vil
niaus. Ji 1993 m. įsteigė ir 
rugpjūčio mėn. išleido pirmąjį 
aštuonių puslapių vaikų kūry
bos mėnraščio „Nenuorama" 
numerį. 

x Pratęsdami globą Lietu
vos našlaičiams, šie globėjai 
atsiuntė kitų metų globos 
mokestį po $150: Ruth ir John 
Juodikiai, Palos Hills, IL, 
Gražina O. Herzog, Rolling 
Hills IL, Vytautas ir Wanda 
Jankai, Delran N J, Apol. 
Varnelis, Dowagiac, MI, „Our 
Lady of Peace" maldos būrelis 
St. Raphael Church per Eufe-
mia Korszen, Englewood FL., 
Lemon Bay High School, 
Englewood FL, mokytojos A. 
Kurapka-Staanton, suorgani
zuotas mokinių būrelias išlai
kantis vieną našlaitį Lietuvoje, 
Birutė Prapuolenis, Oak 
Lawn, IL, Rimantas J. La-
niauskas, Euclid OH, XY, MI. 
Dėkojame geriesiems našlaičių 
rėmėjams už jų aukas! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, (ak) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: William Lohff 
$100, Regina ir Vito Vai $80, 
Pranas Meilė $25, Southvvest 
Federal Bank per Sherri L. 
Deno $50, Marija Valiu
kevičienė $50, Nijolė Vardienė 
$25, Baniutė ir Romas Kronai 
$20 a.a. Eugenijaus Likanderio 
atm., Rūta ir Liudas Šmulkščiai 
$240 metams paremti konkretų 
našlaitį. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., , Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. TAX ID # 36-
3003339. (Sk) 

x Vaidotas Žukas, kan
didatas į Lietuvos prezidento 
postą, ir Algirdas Patackas, 
Seimo narys, susitiks su lietu
vių visuomene Jaunimo centre, 
vasario 28 d., penktadienį, 7 
vai. vakaro. Sekmadieni, kovo 
2 d. Vaidotas Žukas bus 
Pasaulio lietuviu centre 12 
vai. A. Patackas skaitys 
pranešimą Cicero lietuvių klu
be irgi sekmadieni, 12 vai. po 
lietuviškų Mišių. , , , 

(sk) 

x TRANSPAK pranešu: 
„Lietuvos metraščiuose rašoma, 
kad Kernavė buvo Lietuvos sos
tinė. Ji pažymėta 1613 m. Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapyje (vadinama pirmąja 
Lietuvos sostine). Dar 18a (1732 
m.) Kernavė gavo privilegiją 
rengti 4 metinius prekymečius, 
o 1777 m. miestelyje buvo 
parapijinė mokykla". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

x Mūsų Amerikos lietuviai 
yra labai geri ir daug aukoja. 
Lietuvos našlaičiams aukoja: 
Ona ir Viktoras Sami-
tauskai, North Port FL $100, 
Regina ir Jack Polsenberg, 
Newtown Sųuare, PA $25 
George P. Dereška, Lyndhurst 
OH, kas mėnesį atsiunčia po 
$10. Našlaičių vardu dėkojame 
aukotojams! „Lietuvos Naš
laičiu globos" komitetas. 

(sk) 

x Sofija Vebrienė, Oak 
Lawn, IL atsiuntė $200 netur
tingųjų valgyklai Vilniuje. Tie 
pinigai bus persiųsti arkivys
kupui metropolitui J. A. Bač-
kiui, kuris tą virtuvę įsteigė ir 
ja rūpinasi, kad vargšai galėtų 
pavalgyti. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 

(sk) 

x Jonas Bukauskas, gyv. 
Kaune, ieško savo sūnaus Jonu
ko krikštatėvio Antano Šid
lausko. Kartu dirbome Vilniu
je. Pranešti: L. Jankūnienė, 
1413 S. 59 Ct., Cicero, IL 
60804. 

(sk) 
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