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Baltijos užsienio reikalų 
ministrai svarstė NATO 

plėtimąsi 
Talinas, birželio 1 d. (BNS) 

- Sekmadieni Estijos Sare-
nos saloje susitikę Estijos, 
.atvijos ir Lietuvos užsienio 
eikalų ministrai apsvarstė 
antykius su NATO, taip pat 
Baltijos valstybių strategiją 
<IATO aukščiausio lygio suši
lkime liepą Madride. 
Liepos pradžioje NATO šalių 

)rezidentų susitikime, taip 
)at po jo įvyksiančiame val
stybių — NATO bendradarbių 
>rezidentų susitikime bus ap
svarstyti sąjungos plėtimosi 
nincipai ir nurodytos val
stybės, kurios pirmosios prisi-
ungs prie NATO. 

Manoma, kad iš Rytų Euro-
>os valstybių, siekiančių pa-
*kti į NATO, pirmosios į 
sąjungą bus pakviestos tik 
Čekija, Vengrija ir Lenkija. 
Ori šiol nepriimti sprendimai 
iėl antrojo NATO plėtimosi 
Jtapo. Daugelio Vakarų diplo
matų nuomone, Baltijos val
stybės nepateks į NATO drau
ge su pirmosiomis. 

Praėjusį pirmadienį Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos preziden
tai kreipėsi į NATO valstybių 
vadovus bendru pareiškimu, 
kuriame pasiūlė užtikrinti 

NATO plėtimosi per imamumą 
ir į traukti į sąjungą kitas 
nares išvakarėse arba tuo 
pačiu metu, kai bus priimtos 
pirmosios narės. 

Kaip pranešė Estijos už
sienio reikalų ministerijos se
kretorius spaudai, Baltijos 
valstybių ministrai, svarsty
dami NATO plėtimosi klausi
mus, priėjo nuomonę, kad pir
masis sąjungos plėtimosi ra
tas neturi būti paskutinis . 
Esfij'oš fesienio reikalų mi

nistras Toom Hendrik Ilves, 
Latvijos — Valdis Birkavs ir 
Lietuvos — Algirdas Saudar
gas, baigdami savo susitikimą 
sekmadienį, pažymėjo, kad de
rybos dėl įstojimo į Europos 
Sąjungą (ES) su visomis kan
didatėmis tur i prasidėti tuo 
pačiu metu. 

Svarstydami ūkio reikalus, 
Baltijos valstybių užsienio rei
kalų ministrai daugiausia dė
mesio skyrė automagistralės 
„Via Baltica" projektui. Mi
nistrai nusprendė, kad projek
tas turi pati regionine progra
ma, kurios finansavimo reikia 
prašyti per E S PHARE pro
gramą. 

Centro sąjungai nepatinka 
vyriausybės sprendimai 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas reika
lauja sustabdyti gegužės 28-
osios vyriausybės nutarimą, 
kuriuo numatytas Lietuvos 
akcinio inovacinio banko 
(LAIB) likvidavimas ir jo tur
tas perduodamas Vidaus rei
kalų, Finansų, Teisingumo, 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministerijoms, Ge
neralinei prokuratūrai. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje R. Ozolas jį pavadino 
„neeiliniu nutarimu". 

Premjerą Gediminą Vagno
rių pavadavęs teisingumo mi
nistras Vytautas Pakalniškis 
ir finansų ministras Algirdas 
Šemeta pasirašė nutarimą, 
numatantį VRM perduoti 5 
pastatus didžiausiuose Lie
tuvos miestuose, įskaitant 
ir pagrindinį bankrutavusio 
LAIB pastatą Vilniuje Jakš to 
gatvėje. Pastatai perduodami 
su visais baldais, skaičiavimo 

centrais ir kompiuteriais. 
Pasak Seimo centro frakcijos 

nario Kęstučio Glavecko, 
LAIB pastatas Jakš to gatvėje 
įvertintas tik 13 mln. litų, kai 
tikra jo vertė siektų 10-15 
mln. JAV dolerių. 

Vėliausiai — šį ketvirtadienį 
Centro sąjunga tikisi gauti 
premjero G. Vagnoriaus pa
aiškinimą, nes R. Ozolo 
įsitikinimu, „tai ką padarė A. 
Šemeta ir V. Pakalniškis ver
ta jų atsistatydinimo". J is 
pabrėžė, kad užuot pardavusi 
banko turtą ir gavusi į biudžetą 
dideles lėšas, šiuo nutar imu 
vyriausybė pažeidė bankru
tavusio banko indėlininkų in
teresus. 

Pasak K. Glavecko, vyriau
sybė stengiasi didinti žinybų 
įtaką. VRM turi didžiausius 
pastatus, o tai ekonomiškai 
netikslinga, tvirtina K. Gla

veckas. J is tikisi, kad nutari
mo įgyvendinimas bus sustab
dytas. 

Teisingumo ministras: 
banko dalybas reikia 
vertinti paprasčiau 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis mano, kad 
į LAIB turto išdalijimą įvai
rioms valstybinėms žinyboms 
reikia žiūrėti pragmatiškiau. 
„Ką ten gali gauti, pardavus 
tą turtą", sakė ministras pir
madienį po susitikimo su Sei
mo socialdemokratų frakcija. 

Jo teigimu, dar likviduo
jant banką, nebuvo taikyta 
įprastų bankroto procedūrų, ir 
toks vyriausybės sprendimas 
nepažeidžia įstatymų. 

„Pardavimo-pirkimo proce
dūra brangiai kainuoja", sakė 
V. Pakalniškis, teigdamas, 
kad buvo pasielgta praktiškai. 

* Lietuvon a m b a s a d o r i u s 
Ukrainoje Vytautas Plečkaitis 
nuo šiol atstovaus Lietuvos in
teresams ir Moldovos Respu
blikoje. 

Gegužės 28 dieną jis pasi
rašė nutarimą, kuriuo LAIB 
priklausantys pastata i , auto
mobiliai, kompiuterinė įranga 
išdalinta kelioms ministeri
joms, Generalinei prokuratū
rai ir dar kelioms valsty
binėms instancijoms. Minist
ras pavadavo atostogavusį 
premjerą Gediminą Vagnorių. 

Vertingiausias LAIB pasta
tas, esantis Vilniuje Jakšto 
gatvėje, su visais baldais ir 
skaičiavimo centrais atiteko 
VRM. Aiškindamas šį spren
dimą, V. Pakalniškis teigė, 
kad jis skir tas dabar kuriamai 
Mokesčių policijai. 

Vertindamas Centro sąjun
gos pirmininko pareiškimą, 
kad ..toks nutar imas vertas V. 
Pakalniškio ir i finansų mini
stro) A. Semetos atsistatydini
mo"', teisingumo ministras 

G«gužes 24 d. Pasaulio lietuvių centre, I emonte : džia*o •) \V LB Gari*? u-..-inas, kurio sesijoje buvo svars
tomas finansinio atsiskaitymo tarp JAV LB ir n . i uausir. i-, kuris iškilo ĮKJ Vasario 16-osios minėjimų pro
gramų ir už jas surinktų lėšų paskirstymo Amerikoje. Sesijoje buvo išklausyta JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkės Reginos Martišienės ir PLB valdybos pirmininko Broniaus Nainio pasisakymai šiuo klausimu 

Nuotr.: JAV LB Garbes teismo nariai: dr. Pranas Zunde, dr. Antanas Razma (pirmininkas), Birutė Vilu-
tienė, Juozas Polikaitis ir Jonas Urbonas. 

Baltijos valstybių 
nepaminejimas Madride reikštų 

jų „pardavimą" Rusijai 
jus — mus jau pardavė", sakė Vi ln ius , birželio 2 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis bai
minasi, kad Baltijos valstybių 
nepaminejimas Madride vyk
siančiame NATO valstybių va
dovų susitikimo dokumentuose 
gali reikšti jų ..pardavimą" Ru
sijai. 

Liepos 8-ąją Madride turėtų 
būti nuspręsta, kurios Vidurio 
ir Rytų Europos valstybes bus 
pakviestos įstoti į sąjungą pir
majame plėtimo etape. 

„Maskvoje politiką darantys 
žmonės, pamatę, kad apie Bal
tiją Madride neužsiminta, ga
lėtų padaryti išvadas, kad ji 
atiduota Rusijai ir, remdamie
si NATO ir Rusijos Santykių 
pagrindų sutartimi, pradėtų 
spaudimą mums", spaudos 
konferencijoje pirmadienį sa
kė V. Landsbergis. 

Pasak jo, tai galėtų būti ka
rinio tranzito lengvatų reika
lavimas ar kitoks Baltijos su
vereniteto ribojimas. _Tada ir 
sužinotume Vakarų atsakymą 
— ar jie sutramdytų Rusiją, 
ar perspėtų Baltijos šalis neer
zinti savo didžiosios kai
mynės", mano V. Landsbergis. 

„Pats juodžiausias scenari-

pn-Seimo pirmininkas, bet 
dūrė pats tuo netikįs. 

V. Landsbergis mano, kad 
pagal tolesnį NATO plėtimo 
scenarijų artimiau-ią pusmetį 
bus galima spėti ir apie tikrąjį 
NATO ir Rusijos -utarties tu
rinį. Kol kas parlamento vado-

Stačiatikiai neturi pretenzijų 
Vilniaus savivaldybei 

vas pakartojo teigiamai ver
tinąs šį dokumentą, pagal 
kurį Rusija įsipareigojo laiky
tis europinių normų, paisyti 
visų valstybių teisių į savo 
saugumo garantijas, sutram
dyti Maskvos agresyviuosius 
nacionalistus. 

„Tai Rusijos įsipareigojimas 
solidžiam partneriui, ir jeigu 
jo bus laikomasi, Lietuvai bus 
tik geriau", sakė V. Landsber
gis. 

Vilnius, gpgužės 28 d. 
(Elta) — Lietuvos Stačiatikių 
Bažnyčia patenkinta tuo, kaip 
Vilniaus mieste perduodamas 
jai priklausęs turtas, pareiškė 
Vilniaus ir Lietuvos Stačia
tikių Bažnyčios arkivyskupas 
Chrizostomas. antradienį su
sitikęs su Vilniaus meru Ro
landu Paksu. 

Pagal Religinių bendrijų 
teisės į išlikusi nekilnojamąjį 
turtą atkūrinv tvarkos įsta
tymą Stačiatikių Bažnyčia 
pretenduoja i 20 pastatų Vil
niaus mieste. Vilniaus miesto 
taryba savo sprendimais jau 
atkūrė nuosavybės teises, 
grąžindama 9 pastatus arba 
jų dalis. 

Arkivyskupas Chrizostomas 
sakė, kad mies'o savivaldybė 

Grąžintinų namų gyventojai 
grasina Seimo nariams teismu 

Vilnius , birželio 2 d. (BNS) 
— Grąžintinų namų gyvento
jai sieks, kad Seimo nariai, 
balsuojantys už Piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atkūrimo įsta
tymą, būtų patraukti bau
džiamojon atsakomybėn. 

„Svetimo turto iššvaistymu, 
beviltišku valstybės praskoli-
nimu ateities kartų sąskaita, 
tautos supriešinimu ir nesta
bilios situacijos, gresiančios 
valstybės nepriklausomybei, 
sukūrimu" kaltinamus Seimo 
narius baudžiamojon atsako
mybėn ketinama patraukti 
"sugrįžus į valdžią demokra
tinėms jėgoms". 

Pirmadienį išplatintame 
grąžintinų narnų gyventoju 
teisių gynimo komiteto pa
reiškime sakoma, kad bus sie
kiama išaiškinti, ar šie veiks
mai nebuvo atliekami užsienio 
specialiųjų tarnybų pavedimu. 

teigė, kad tuo centristai -.iekia 
..kokių nors politinių tikslu". 

Grąžintinų r.imų gyventojai 
taip pat grasi na boikotuoti Pi
liečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilr. jamą turtą at
kūrimo įstatymą, jeigu jis bus 
priimtas ir nepasirašinėti pro
jekte numaty ų nuomos su
tarčių bei neimti garantinių 
raštų. 

•Jeigu jie b- s persekiojami 
teismine tvar a ir bus mė
ginama jėgH iškeldinti iš 
užimamų but„ „benamiai" ke
tina imtis ar- ogišku gynybos 
priemonių. 

Grąžintinų i imu gyventojai 
taip pat sieks kad iš asmenų, 
atgavusių neki nojamąjį turtą, 
anksčiau ar ėliau būtų iš
ieškotos na n ų pagerinimo 
išlaidos bei sk' los bankams. 

Seimas pradėjo praėjusią sa
vaitę priimi; ėti šį prieš
taringai visi: įmenėje verti
namą įstatymą. Jo priėmimas, 
lydimas piketuotojų ir badau
tojų prie parlamento rūmų. 
bus tęsiamas antradienį. 

supranta Stačiatikių bendri
jos poreikius ir, kiek leidžia 
galimybės, stengiasi juos pa
tenkinti. 

Pokalbyje taip pat buvo ap
tartas šiemet liepos pabaigoje 
įvyksiantis Maskvos ir Visos 
Rusijos Patriarcho Aleksij II 
vizitas į Lietuvą. Šio vizito, 
sakė arkivyskupas Chrizosto
mas, labai laukia Lietuvos 
stačiatikiai. Vizitas, pabrėžė 
jis, bus ir didelės reikšmės po
litinis aktas . 

Popiežius susitiks 
su Lietuvos 

vadovais 

Viln ius , birželio 2 d. 'BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas drauge su dar 
penkių Vidurio Europos val
stybių vadovais šią savaitę su
sitiks su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II. Susitikimas įvyks 
antradienį Lenkijos mieste 
Gniezne. 

Lenkijos. Lietuvos, Vokieti
jos. Čekijos, Vengrijos ir Slo
vakijos prezidentai dalyvaus 
popiežiaus aukojamose šv. Mi
šiose, vėliau susitiks su 
Šventuoju Tėvu. Jie taip pat 
pakviesti dalyvauti drauge su 
popiežiumi Lenkijos preziden
to Aleksandr Kwasniewski 
vardu ruošiamuose pietuose. 

• P a b r a d ė s miestelyje 
esančiame užsieniečių regis
travimo centre prisiglaudusių 
pabėgėlių skaičius prie 700. 
Dauguma jų yra Azijos valsty
bių piliečiai, nelegaliai ke
liaujantys į Vakarų Europą. 
Lietuva tampa „laukiamąja 
sale" į turtingas šalis bė
gantiems nelegaliems imi
grantams, sako Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūnai, 
ir tai Lietuvai kelia ne tiktai 
finansines, bet ir saugumo 
problemas. 

Pasaulio naujienos 
>Remianus DPA, Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

B a n j a Luką. JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright 
sekmadienį patvirtino Amerikos poziciją, kad įtariamieji karo 
nusikaltėliai turi būti teisiami. Šiauriniame Brčko miestelyje, 
kurį tebekontroliuoja serbų pajėgos, M. Albright sake, jog čia 
įvyko vieni didžiausių karo žiaurumų. „Nedarykit klaidos, už 
čia įvykdytus nusikaltimus bus sumokėta. Kol nesumokės tie. 
kas vykdė nusikaltimus, mokės tie, kas juos užtarė", sakė M. 
Albright. 

Freetovvn. Pirmadienio rytą Nigerijos vadovaujamos Vaka
rų Afrikos valstybių pajėgos pradėjo intensyviai apšaudyti Sie
ra Leone sostinę Freetown, siekdamos nuversti šios valstybės 
perversmininkus. Apie susirėmimus sausumoje kol kas nepra
nešama. Puolimas prieš perversmininkus prasidėjo praėjus 
dienai po intensyvių diplomatinių bandymų taikiai užbaigti 
krizę. Perversmą Siera Leonėje gegužės 25 d. įvykdė jaunes
niųjų karininkų grupė. 

Vroc l avas , Lenkija. Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį 
200,000 žmonių miniai sakė, kad Vidurio ir Rytų Europa gali 
prarasti savo neseniai išsikovotą laisvę, jei žmones nepadės 
vieni kitiems ir nesilaikys tradicinių vertybių. Per šv. Mišias, 
kurios buvo laikomos po atviru dangumi, popiežius taip pat 
kaltino kritikus, sakančius, kad Katalikų Bažnyčia, siekdama 
primesti savo moralės sąvoką, pati riboja laisvę. Jonas Paulius 
II per savo septintą ganytojišką kelionę į Lenkiją išreiškė susi
rūpinimą dėl Lenkijos politinių ir ekonominių reformų pasek
mių, ypač jaunimui ir neturtingiems žmonėms. 

K o n s t a n c a . Ukrainos ir Rumunijos prezidentai Leonid Kuč
ma ir Emil Constantinescu pirmadienį pasirašė geros kaimy
nystės ir bendradarbiavimo sutartį. 

Vaš ing tonas . JAV, Šiaurės ir Pietų Korėjos pareigūnai 
penktadienį Vašingtone susirinko aptarti derybų dėl taikos 
įtvirtinimo Korėjos pusiasalyje, pranešė JAV Valstybės depar
tamentas . Tai pirmas trijų valstybių susitikimas nuo balandžio 
mėnesio, kai New Yorke buvo surengtas aukštesnio lygio pasi
tar imas, per kurį nepavyko išsamiai apsvarstyti derybų, kurias 
pernai pasiūlė JAV ir Pietų Korėja. Vašingtonas ir Seulas per
nai Šiaurės Korėjai pasiūlė derybas dėl nuolatinės taikos, kuri 
pakeistų paliaubas, baigusias 1950-1953 m. Korėjos karą. De
rybose taip pat dalyvauja Kinija. JAV Valstybės departamento 
atstovas John Dinger sakė, kad užmegzti geri diplomatiniai 
kontaktai, tačiau svarbių naujienų nesitikima, nes tai yra ilgas 
pastovus procesas. 

T e h e r a n a s . Tadžikistano vyriausybės ir suvienytosios mu
sulmoniškosios opozicijos atstovai trečiadienį Teherane pasi
rašė taikos susitarimo protokolą. Dokumentą pasirašė Tadži
kistano UR ministras Taalbak Nazarov ir opozicijos atstovas 
Ghazi Akbar Turjanzadeh, taip pat JT, Irano ir Rusijos stebė
tojų grupių atstovai. Naujoji sutartis yra „garantijos veiksnys", 
vykdant ankstesnius susitarimus, kuris galiausiai atves į pat
varią taiką Tadžikistane, pareiškė Irano UR ministras. 

Ignalinos AE, Švedija ir JAV 
pasirašė saugumo 

finansavimo sutartį 
Vilnius , gegužės 23 d. 

'BNS) — Ignalinos AE. Šve
dija ir JAV pasirašė finansinę 
sutartį elektrines pirmojo re
aktoriaus saugumui užti
krinti. Pagal ją. naujai elek
trinės kompiuterinei įrangai 
ir duomenų bazės sistemai 
bus skirta 2 mln. JAV dolerių. 

Nemokama pagalbą Ignali
nos AE saugumui lygiomis 
dalimis skyrė Švedijos tarp
tautinis projektas branduoli
nei saugai gerinti (SIP Nu-' 
clear Safety) ir JAV Energeti
kos departamentas. 

Nauja kompiuterinė kon
trolės sistema užtikrins elek
trinės remonto patikimumą ir 
valdys remonto programą. 

Dabar Ignalinos AE veikia 7 
skirtingos, viena su kita nesu
sijusios duomenų bazės. Nau
joji kompiuterinė bazė jas su
jungs į vieningą sistemą. Be 
to, sistema pagerins visos Ig
nalinos AE saugumą bei elek
trinės darbo našumą. 

„Iš viso Ignalinos AE reikia 
įgyvendinti apie 100 saugos 
priemonių. Iš jų neatidė
liotinos — šešios", sakė ūkio 
ministro patarėjas energetikai 
Jonas Kazlauskas spaudos 
konferencijoje penktadienį 

Naujausia sutartimi numa
tytas finansavimas yra viena 
iš neatidėliotinų saugos prie
monių, kurios turi būti atlik
tos iki AE pirmojo reaktoriaus 

planinio remonto pabaigos. 
Programinę įrangą Ignali

nos AE tieks Švedijos J n -
dustrial and Financial Sys
tems" bendrovė, jos specialis
tai konsultuos ir AE darbuoto
jus. Kompiuterinę įrangą tieks 
JAV mokslinė laboratorija 
..Pacific Northvvest National 
Laboratory"(PNNL). 

PNNL atstovas Dan Couch 
sakė, kad projektas jau pra
dėtas įgyvendinti. Iki liepos 
turi būti atvežta įranga, iki 
rudens — sumontuota, o spa
lio lapkričio mėnesiais bus 
mokomi specialistai. 

Švedijos tarptautinio projek
to vadovas Jan Nistad infor
mavo, kad iki šiol Ignalinos 
AE saugumui Švedija skyrė 
35 mln. JAV dolerių, ateities 
projektams kasmet numatyta 
skirti 8-10 mln. dolerių. 
Panašias lėšas AE saugumui 
numato skirti ir JAV vyriau
sybė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 

LIETUVOS SVEIKATOS 
APSAUGA ŠIANDIEN 

ARŪNAS ŠČIUPOKAS, MJ). , P H . D. 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
nemažai kalbama ir rašoma 
apie sveikatos apsaugos sis
temą ir jos reformą. Organi
zuota pagal sovietinį modelį, 
valstybes iždo išlaikoma, sis
tema šiandien braška per vi
sus sujungimus. Braška, bet 
vis dar juda, nepaisant jau se
niai tebegirdimų prognozių, 
kad vieną dieną galbūt visai 
sužlugs. Nors Lietuvos Respu
blikos konstitucijos 53 straips
nis skelbia, kad valstybinėse 
gydymo įstaigose visi gyvento
jau turi teisę į nemokamą gy
dymą, ši jų teisė pažeidi
nėjama kiekviename žings
nyje. Kad tuo įsitikintum, toli 
ieškoti nereikia. Tiesa, jei pa
sijutai šiek tiek sunegalavęs ir 
kreipeisi į polikliniką pas gy
dytoją, tave medikai aptar
naus dažniausiai maloniai ir 
be jokio užmokesčio, išrašys 
receptą ir keliauk į vaistinę, 
kur paklosi nemažą sumelę. 
Mat didžioji dauguma Lietu
voje šiandien parduodamų 
vaistų importuojami iš Va
karų ir kainos jų — vakarie
tiškos, kadangi kokybė atitin
ka tarptautinius standartus. 
Bet kai šių medikamentų kai
nas reikia padengti iš valsty
binės Sodros (socialinio drau
dimo) fondo, susidaro mil
žiniškos sumos pinigų, kurie 
yra ne kas kita, o vėlgi tos 
pačios lėšos iš valstybės iždo. 
Jei poliklinikos gydytojas pas
kyrė kokį sudėtingesnį gy
dymą, irgi nieko nekainuos, 
bet pacientą gali pribaigti il
gas laukimas tyrimo eilėje, 
nes šiuolaikinės diagnostinės 
aparatūros stygius valsty
binėse įstaigose dar didelis. 
Užtat jų nemažai sukaupta 
privačiuose diagnostikos cen
truose, kur kainos irgi šiuo
laikinės, vakarietiškos. Tiesa, 
vieno labai plačiai pasaulyje 
naudojamo diagnostinio prie
taiso — magnetinio branduoli
nio rezonanso — Lietuvoje 
niekur šiandien nėra, o jis la
bai reikalingas, ypač, kai ten
ka spręsti apie ligonio neuro-
chirurginio gydymo būtinybe. 
Ir nori nenori tenka tuomet 
patarti ligoniui nuvykti į kai
myninę valstybę — Lenkiją, 
Latviją ar Gudiją, kur tokios 
aparatūros ne viena ir ne dvi. 
Kelionė kainuoja pacientui ne 
vieną šimtą dolerių. Jei suser
ga labai rimtai, gydytojas at
vyks į namus, greitoji medici
nos tarnyba nugabens į ligo
ninę. Ten be ligos problemų, 
pacientui ar jo namiškiams 
teks spręsti nemaža ir medi-
cininių-ūkinių nesklandumų. 
Jei paguldė į stacionarinio 
skyriaus palatą, teks pasi
rūpinti ir patalyne, ir ligo
ninės apranga pačiam. Vaistų 
pigiausių ir paprasčiausių gal
būt dar gausi, bet, jei reikės 
pastovaus stipresnio gydymo, 
pavyzdžiui, antibiotikų, gy
dantis gydytojas paklaus, ar 
negalėtumei pats ar prižiū
rintys namiškiai jų parūpinti 
vaistinėje. Reikalingi tyrimai, 
gulint ligoninėje bus atlikti, 
bet dėl ilgų eilių ištyrimas gali 
ir užtrukti. Slaugą ligoninėje 
geriausia yra patikėti na
miškiams, nes slaugos perso
nalo, kaip ir slaugymo priemo
nių, irgi didelis trūkumas. Jei 
ligonio būklė ypač sunki ir jis 
pateko \ reanimacinę palatą, 
ten slauga ir priežiūra žymiai 
geresnė, bet trukumų irgi pa
kanka. Gali iŠ namiškių pa
prašyti pasirūpinti vienkar

tinėmis infuzinėmis sistemo
mis lašinti vaistams, o jei teks 
operuoti, pasitaiko, kad ligo
nio artimieji yra priversti 
ieškoti netgi operacinės tvar
sliavos, kaip, kad įvykus trau
mai — pasirūpinti gipsu ir 
bintais. Pacientui pasisekė, 
padėjo medikai ir Aukš
čiausiasis, išvyko iš ligoninės. 
Toliau visišką pasveikimą pa
gal įstatymą garantuoja val
stybė, apmokėdama atsta
tomąjį gydymą ir reabilitaciją 
iš socialinio draudimo (Sodra) 
fondo lėšų. Kartu apmokama 
ir nedarbo pašalpa, jei dirba 
oficialiai įregistruotoje įmo
nėje. Beje, pastarasis reika
lavimas galioja bet kokiai 
kompensacijai iš Sodros gauti 
dirbančio amžiaus žmonėms, 
išskyrus tik būtinąją medici
nos pagalbą, kuri apmokama 
tiesiogiai iš valstybės biudžeto 
lėšų. 

Situacija, kai valstybė nebe
pajėgia išlaikyti sveikatos ap
saugos sistemos, susidarė ne 
vakar, ir ne šiandien. Tą dar 
1989 metais numatė atku
riamasis Lietuvos gydytojų są
jungos suvažiavimas, pasiūlęs 
sveikatos apsaugos pertvarky
mo planą „Nacionalinę sveika
tos koncepciją". Jau tada buvo 
suprasta, kad sovietinė cen
tralizuota, į ekstensyvinius 
(plėtimo) rodiklius orientuota, 
sveikatos apsaugos sistema 
neišsilaikys artėjančios rinkos 
sąlygomis. Lietuva buvo ir 
šiandien tebepirmauja Euro
poje, o gal ir pasaulyje, pagal 
gydytojų skaičių 10,000 gyven
tojų, joje per 200 ligoninių, ir 
viskas šiandien tebedirba, nė
ra bedarbių gydytojų ar bank
rutavusių ligoninių. Tai iš da
lies neblogai, bet nėra šiame 
piktos medikų valios, kaip ir 
tame, kad ligoniui vis kažko 
pritrūksta. Tiesiog ligoninės 
neturi pinigų už ką įsigyti rei
kiamos medicinos technikos, 
medikamentų, slaugos prie
monių, kai didžiąją dalį pinigų 

suryja išlaidos už elektrą, 
šildymą, komunalinius patar
navimus, o dar reikia su
mokėti mokesčius valstybei ir 
algas medicinos personalui, 
kurios labai skurdžios, nesie
kia biudžetinių įstaigų vidur
kio. Štai gydytojo atlyginimas 
Lietuvoje vidutiniškai yra 
500-600 litų, medicinos se
selės — 400 litų. Taip ir skęs
ta ligoninės skolose, už kele
rius metus prasiskolinusios. O 
valdžia vis nepamiršta pagra
sinti — elektrą išjungsianti, 
šilumą užsuksianti. Nors jau 
eina aštuntieji nepriklauso
mybės atgavimo metai, val
džia dar nepradėjo realios 
sveikatos apsaugos reformos. 
Sunku pasakyti, ko tam trū
ko ir trūksta: noro, žinių, pi
nigų, pasiryžimo. Pradžioje 
galbūt trūko ir noro — kiti 
valstybės interesai atrodė 
svarbesni už žmonių sveikatą. 
Toks valdžios požiūris bū
dingas daugelio pokomunisti
nių valstybių politikams, ne 
tik Lietuvai. O tuo tarpu 
žmonių sveikatingumas nuola
tos blogėja. Šiandien vidutinė 
Lietuvos vyro gyvenimo truk
mė nesiekia 65 (pensijos 
amžius) metų. Žiniomis ir fi
nansais valdžią parėmė įvai
rūs tarptautiniai fondai, o 
1993 metais su pastoviu Tau
tų Sąjungos finansavimu įkur
tas Sveikatos reformų biuras 
taip pat reformos proceso 
pradžios nepaspartino, tiesa, 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

išgyveno Šventąją Dvasią. P. 
VVilliamson gimė 1&51 metais 
presbiterijom* šeimoje, 1972 
metais per Sekmines buvo 
pri imtas į Katalikų Bažnyčią, 
vėliau tapo charizminės ben
druomenės „Dievo žodis" vado
vu, redagavo žurnalą „Pasto
ralinis atsinaujinimas". Į Lie
tuvą atvykqjau septintą kar
tą. Anksčiau jam Dievo žodį 
teko skelbti JAV, Albanijoje, 
Italijoje. 

Kitas atsinaujinimo dienos 
svečias brolis Joseph Bastin iš 
Belgijos dalijosi mintimis apie 
kūnu tapusį Žodį. Anot jo, 
kiekvienas Evangelijos žodis 
skirtas ugdyti Jėzų mumyse. 
Prelegentas akino leisti Dievo 
žodžiui veikti mumyse su ga
lia. Po pietų darbas vyko pen-
' ose grupėse. Daugiausia 
klausytojų sutraukė tėvo Ge-

- dimino mintys apie žodžio li-
faktiškai paruošė juridinius t u r S y 4 - Valdas Mackela kal-
pagrindus reformai. Gal vai- ^ j o apie Jėzų Kristų, kaip 
džiai vis trūko ryžto, kai svei- T e v o ž o d i i š D i e v 0 t P * » J -
katos ministrus keitė minis- Bastin apibūdino Dievo žodį 
trai, o vienas jų net deklaravo, k a i P -žibintą niano žings-
kad „skubėjimas pakenktų, niams". P. VVilliamson vadova-
tačiau delsti nevalia". Sunku v 0 S^pei prisikėlusiojo Jė -
yra paaiškinti faktą, kad re- z a u s v e i k l a Bažnyčioje ir 
forma vis neprasidėjo nuo mūsų gyvenime". Temą „Ma-
1995 metų, kai buvo priimtas n o gyvenimas Jėzuje Kristuje" 
sveikatos sistemos įstatymas, nagrinėjo JSiloe" bendruome-
arba užsitęsė kito pagrindinio n e s į§ Briuselio narė Marie 
— sveikatos draudimo įsta- Esperance. pati kilusi iš Ango-
tymo priėmimas. Ir priėmus \os_ Atsinaujinimo dienos da-
pastarąjį, vargu ar galima lyviai dalyvavo šv. Mišiose, 

ATSINAUJINIMO DIENA 
KAUNE 

Balandžio 6 dieną Kaune 
Vytauto Didžiojo universiteto 
salėje „Gyvųjų akmenų" ben
druomenė surengė atsinaujini
mo dieną tema: „Jėzus Kristus 
— Tėvo žodis". Renginyje da
lyvavo biblistas iš JAV Peter 
VVilliamson, šiuo metu studi
juojantis teologiją Romoje bei 
besirengiantis ginti disertaci
ją „Biblijos teologinė interpre
tacija". Per mokymą svečias 
rėmėsi Laišku žydams, akcen
tavo Jėzaus Kristaus pasiunti
nystės, kančios bei prisikėlimo 
prasmę, aptarė Jėzaus kuni
gystės esmę. Jis pasakojo, 
kaip, studijuodamas Mičigano 
universitete istoriją, susitiko 
su charizminio atsinaujinimo 
bendruomene, kurioje naujai 

ka, dirbantis Vilniaus šeimos 
centre bei dėstantis Vilniaus 
kunigų seminarijoje krikš
čioniškąją antropologiją. Sa
vaitgalį dalyvių skaičius iš
augo iki šimto. 

Ses. Marie-Emmanuel ap
tarė vyro ir moters bei Dievo 
meilės sąvokas. G. Vaitoška 
kalbėjo apie intymumą, dorą, 
vyriškumą ir moteriškumą. 
Pasak prelegento, intymumas 
yra pasidalytoji paslaptis, o 
drova — intymumo sąlyga. Sy
kiu G. Vaitoška nusakė vyro 
ir moters meilės skirtumus. 
Anot jo, „moteris nori būti my
lima tam, kad galėtų mylėti, o 
vyras nori mylėti tam, kad 
būtų mylimas". Studentai 
kiekvieną dieną dalyvavo šv. 
Mišiose, Švč. Sakramento ado
racijoje, diskusijoje, taip pat 
turėjo progų tyliems apmąs
tymams gamtoje. 
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JAUNIMO 
KONFERENCIJA 

Balandžio 4-5 d. Panevėžyje 
A. Lipniūno kultūros centras 
surengė parapijų jaunimo kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 
dviejų miesto parapijų bei 
Marijonų koplyčios jaunimo 
atstovai. Konferencijos metu 
paskaitą „Jaunimo įnašas į 
parapijos gyvenimą" skaitė 
kun. R. Gudelis. A. Lipniūno 
kultūros centro direktorė Jo
lanta Kazilaitė kalbėjo apie 
bendruomenės problemą Pa
nevėžio miesto bažnyčiose. Po 
pranešimų diskutuota, kaip 
jaunimui prisidėti prie para
pijų gyvybingumo ugdymo, pa
laikyti glaudesnius bendruo
meninius ryšius. Kalbėta ir 
apie pasirengimą artėjančiam 
jaunimo susitikimui Pary
žiuje. Konferencijos dalyviai 
nutarė dažniau rengti pana
šius susitikimus. 
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nusioms velykiniais pyragais 
ir arbata. 
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tikėtis realaus sistemos per
tvarkymo, nes ir toliau nu
matoma sveikatos apsaugos 
sistemą finansuoti centrali
zuotai, tiesa, šį kartą per val
stybinę ligonių kasą. 

Praėjusį rudenį į valdžią 
sugrįžę konservatoriai sveika
tos apsaugos sistemos refor
mos pradžią vėl nukėlė — į 
1997 m. liepos 1 d. Priežastis 
— buvusi valdžia neparuošė 
reikiamų reformai įgyvendinti 
poįstatyminių aktų, nesukūrė 
materialinės bazės, be to, esa
ma nesuderinamumo tarp 
jau priimtų Seime sveikatos 
sritį reguliuojančių įstatymų. 
Kaip neseniai oficialiai infor
mavo sveikatos ministras J . 
Galdikas, šį kartą sveikatos 
apsaugos reforma tikrai pra
sidės laiku. Reikia tikėtis, kad 
sveikatos sistemoje liks vietos 
ir privačiai iniciatyvai, kuri 
visuomet buvo ir bus progreso 
variklis. 

kurias koncelebravo kun. Kęs
tutis Rugevičius, kun. Anta
nas Matusevičius ir tėvas Ge
diminas Numgaudis, OFM. 
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JAUNIMAS BANDĖ 
GILIAU SUVOKTI 
MEILES SLĖPINĮ 

Kovo 21-26 d. Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tar
nyba surengė jaunimui semi
narą-stovyklą žmogaus pa
šaukimas meilei". Tokio semi
naro idėja kilo Šv. Antano reli
gijos studijų instituto ketvirto 
kurso studentams. Renginiui, 
kuriame dalyvavo per pen
kiasdešimt Klaipėdos, Vil
niaus, Pedagoginio universi
tetų, Šv. Antano religijos stu
dijų instituto studentų, vado
vavo ses. Marie-Emmanuel iš 
Šv. Jono bendruomenės Pran
cūzijoje ir gydytojas psicho
terapeutas Gintautas Vaitoš-

Balandžio 5 dieną Kai 
šiadoryse įvyko velykinis vys
kupijos jaunimo susitikimas 
Pasaulio jaunimo dienoms 
(PJD) pasirengti. Per 100 jau
nuolių dalyvavo šv. Mišiose, 
kurias katedroje aukojo jauni
mo organizacijų kapelionas 
kun. Algirdas Jurevičius, vė
liau katalikiškosios veiklos 
centre kalbėjo rožančių pasau
lio taikos, jaunimo atsiverti
mo, neįgaliųjų vaikų bei Šven
tojo Tėvo sveikatos, sėkmingo 
pasirengimo kelionei į PJD 
Paryžiuje intencijomis. 

Vyskupijos jaunimo pasiren
gimo PJD koordinatorė sesuo 
Rozana pasidalijo dalykinės 
kelionės į Prancūziją įspū
džiais, sakė, jog pavyko rasti 
geradarių, padėsiančių pa
dengti Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimo dalyvavimo PJD 
išlaidas, ir papasakojo apie 
Paryžiaus katalikiškosios mo
kyklos „Alma" moksleivių ini
ciatyvą: Gavėnios metu pran
cūzų moksleiviai vienos dienos 
mokyklinių pietų lėšas paau
kojo Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimo kelionės išlaidoms 
padengti. Vyskupijos jaunimą 
rengiasi priimti Paryžiaus No
tre Dame du Lys parapijos 
bendruomenė, kuri surengė 
maldos akciją už kelionės ir 
susitikimo sėkmę. Ses. Roza
na prašė jaunuolių trečia
dienių ir ketvirtadienių vaka
rais vienytis maldoje su šios 
parapijos bendruomene. Susi
tikimo dalyviai taip pat 
žiūrėjo videofilmą apie misio
nieriaus kun. Emiliano Tardif 
Kaune aukotąsias išgydymo 
šv. Misiąs, gyvai diskutavo, 
sunku ar lengva šiandien 
mums susitikti su Jėzumi? 
Susirinkusieji buvo ypač dė
kingi Kaišiadorių parapijos 
klebonui kun. V. Sudavičiui 
bei seserims vienuolėms Ma
rytei ir Zitai, visus vaiši-

Vasario 14 dieną Kauno ar
kikatedroje bazilikoje buvo 
aukojamos iškilmingos šv. 
Mišios Lietuvos universiteto 
Kaune 75-ųjų metinių proga. 
Visą savaitę šis jubiliejus 
buvo švenčiamas penkiose 
Kauno aukštosiose mokyklose, 
kurios save kildina iŠ prieš
karinio Vytauto Didžiojo uni
versiteto. Šv. Mišias koncele
bravo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius, vyskupas 
Vladas Michelevičius, kunigai, 
dėstantys Kauno aukštosiose 
mokyklose ir kunigų seminari
joje, jose dalyvavo visų Kauno 
aukštųjų mokyklų rektoriai, 
profesūra, studentai, taip pat 
miesto valdžios bei visuo
menės atstovai. Šv. Mišių 
pradžioje kalbėjęs kardinolas 
Vincentas Sladkevičius pažy
mėjo, kad šis jubiliejus yra j 
Dievo malonė visai tautai . Šią 
malonę jis pavadino mokslo 
dovana, kurią Dievas teikia 
tautai per universitetą. J i s ra
gino jaunimą su didžiausiu 
dėkingumu priimti šią dovaną 
ir deramai ja naudotis. „Jei 
nepriimsime mokslo dovanos, 
abejotina, ar galėsime pasi
naudoti tikėjimo dovana", — 
kalbėjo ganytojas. J is per
spėjo, jog tikėjimas be mokslo 
galįs nuvesti į prietarus ir 
sektas. Todėl, pasak kardino
lo, labai svarbu, kad tikėjimo 
ir mokslo dovanos eitų kar tu . 
Per pamokslą arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius ragino 
neapsiriboti vien studijomis, 
bet puoselėti universitetuose 
ir bendruomenės dvasią. J i s 
linkėjo universitetams sukurt i 
harmoniją tarp tikėjimo ir in
telekto, tikėjimo ir kultūros, 
tikėjimo ir gyvenimo. 
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1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CattHac Diagnoeh, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfckmy HMs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUČBAMA 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave. Suite 310 

NapervMe. IL 60563 
Tel. (830)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
To>»er 1,Svita 3£ 

Downers Grove. IL 60515 
Tei (630)438-0120 

bA. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
108E.Supertor,SuH»402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei 312-337-1286 

Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius 
pasirašė nutarimą, kuriuo 
nuo šių metų atnaujinami at
laidai Kryžių kalne. 

Atlaiduose bus minimas 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus 
II apsilankymas šioje vietoje 
1993 metais. 

Kunigų ir tikintiųjų pra
šymu atlaidai vyks prieš
paskutinį liepos sekmadienį. 

(BNS) 

• 1678 m. lapkričio 13 d. 
įsteigtas tikinčiųjų teisėm* ginti 
katalikų komitetas. 

UNAŠ ŠlbAVŠ, Ub. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tei 706-6364622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647W 103St,OakLawn. IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel.706-422-8260 

• 1434 m. birželio 1 d. mirt 
Lietuvos didysis kunigaikšti* ii 
Lenkijos karalius Jogaila. 
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JKAIP Į JUODĄJĄ SKYLĘ.." 
ALDONA MIŠKINYTĖ 

„Jei kalbame, tai kalbame", 
— taip galima apibūdinti aš
tuonerius metus trunkančią 
Lietuvos valstybės vairuotojų 
politiką Rytų Lietuvos lietu
viško švietimo ir kultūros 
atžvilgiu. Tad, nieko nuosta
baus, kad tenykščiams lietu
viams — mokytojams, vai
kams, jų tėvams — jau nusi
bodo ir „svečiai" iš Vilniaus, ir 
jų pažadai. 

Lenkai elgiasi pagal visiškai 
skirtingą taisyklę: „Jeigu kal
bame, tai ir darome". Jau 
aštuntojo dešimtmečio pabai
goje, vos tik prasidėjus politi
niams pokyčiams, Lenkija, 
pradėjo konkretų darbą Gudi
jos, Lietuvos, Ukrainos ir Ru
sijos valstybėse gyvenančių 
lenkų švietimo ir kultūros la
bui. Senate pradėjo veikti 
Užsienyje gyvenančių lenkų 
reikalų komisija, įsteigtos bu
vo šiais reikalais užsiimančios 
struktūros prie prezidento ir 
vyriausybės. Spontaniškai kū
rėsi įvairios draugijos, fondai, 
kurie rūpinasi ne tik kiekvie
na lenkiška mokykla, bet, 
talkinant Lenkijos diploma
tinėms įstaigoms tose val
stybėse, kiekvienu lenkišką 
mokyklą lankančiu mokiniu. 

Lenkijos spaudoje, radijuje 
ir televizijoje labai dažnai 
rašoma ir kalbama apie Rytų 
Europoje gyvenančių lenkų 
tautinę mažumą. Lenkijos mo
kyklose renkamos jiems kny
gos, dovanos; organizuojami 
žinių konkursai apie Lietuvos, 
Gudijos ar Ukrainos lenkų 
gyvenimą, kultūrą, švietimą. 
Seikiama, kad kiekvieną len
kišką mokyklą globotų bent 
viena turtinga firma. Pvz., 
Lenkijos valstybinis radijas 
globoja lenkišką mokyklą Gar
dine; o Lenkijos televizija pas
kutiniu metu veda pagalbos 
vajų Lietuvos lenkiškoms mo
kykloms. Ieškoma konkrečių 
firmų, turtingų verslininkų, 
kurie globotu tokias mokyk
las: ne tik užtikrintų moki
niams nemokamą maistą, bet 
aprūpintų mokslo priemonė
mis, knygomis, pagerintų 
mokslo ir darbo sąlygas, o va
saros atostogų metu — orga
nizuotų įdomias ekskursijas 
po Lenkiją. Nesunkiai suran
dama Lenkijoje žmonių, kurie 
pasirengę padėti Lietuvos, Gu
dijos ar Ukrainos lenkams. 
Galima teigti, kad lenkų poli
tikų raginimus globoti lenkų 
tautinę mažumą Rytų Euro
poje lydi atitinkamas visuo
menės, ypač jos turtingesnės 
dalies, dėmesys bei parama. 
Nemiega ir lenkai pačioje Lie
tuvoje. 

Buvęs Lietuvos Seimo na
rys, šiandien lenkų radijo sto
ties „Znad Vilii" direktorius 
Česlovas Okinčyc, kaip ir kiti 
Lietuvos lenkų veikėjai, su
vokia, kad lenkų tautinės 
mažumos ateitis priklausys 
nuo to, kokia yra šiandien len

kiška mokykla; kad mokslas 
garantuoja ir aukštesnį pragy
venimo lygį. „Svarbu yra tai, 
kad Lietuvos lenkai kasmet 
būtų turtingesni, antra — ge
riau išsilavinę, kad pagalba iš 
Lenkijos būtų skiriama visų 
pirma lenkiškam švietimui 
Lietuvoje. Kad lenkiška mo
kykla būtų patraukli, aukšto 
lygio. Kad tokią mokyklą pa
baigę, lenkai neturėtų sunku
mų tęsti mokslą universite
tuose, kad būtų konkurencingi 
darbo rinkoje, o ateityje, kad 
galėtų tapti ministrais .šioje 
šalyje. (...) Vienu iš svarbiau
sių Lietuvos lenkų kongreso 
užduočių yra įsteigti Lietuvoje 
elitarinę mokyklą, kad su
traukti gabiausius mokinius ir 
sudaryti jiems sąlygas gaut 
visapusišką išsimokslinimą. 
Lietuvos lenkų kongresas 
taip pat planuoja įsteigti 

aukštąją ekonominę mokyklą 
(lietuvių-lenkų). (...) Nepa
prastai svarbu yra sutelkti sa
vo dėmesį ties lenkišku švie
timu Lietuvoje. Turime tam 
tikrų sumanymų, vienas iš jų 
jau įgyvendinamas. Jeigu nuo 
kitų mokslo metų mums pa
vyktų gauti pagalbą, tai kitais 
metais šia programa api ra
sime ir kitas lenkiškas mokyk
las". („Kultūra", Paris, 1997, 
nr. 3). 

Štai tokiame fone reikia 
pažvelgti į lietuvių švietimo 
būklę Rytų Lietuvoje, o tiks
liau, į lietuvių tautinę mažu
mą Šalčininkų ar Vilniaus ra
jonuose. Jeigu Lietuvoje apie 
lietuviško švietimo problemas 
prabylama, tai tik „Vorutos" 
puslapiuose. Taip, lyg kitų — 
save laikančių „populiariau
siais" ar „didžiausiais", dien
raščių žurnalistams nepri
tiktų apie tai rašyti; gal mano
ma, kad tai nepritinka „tik
ram europiečiui", gal „nema
dinga" (nors lenkų žurnalistai, 
kur kas labiau profesionalūs, 
nebijo važiuoti pas Gudijos ar 
Lietuvos lenkus, ir vėliau tik
sliai apie viską parašyti, ir jei 
reikia, imtis net organizuoti 
pagalbą). Iš tiesų, Rytų Lietu
vos lietuviško švietimo būklė 
kompromituoja ne ten gyve
nančius lietuvius, bet Lietu
vos vyriausybes (nuo neprik
lausomybės atstatymo) bei 
politikus. Lenkija nepalygina
mai daugiau padarė dėl Lietu
vos lenkų švietimo, nei šio 
krašto šeimininkai — Lietu
vos valdžia savo tautiečių, ku
rie čia yra mažuma kiekvienu 
atžvilgiu — labui. Per aštuo
nerius metus lenkai pastatė 
kelias mokyklas (Lietuvoje, 
Gudijoje ir Ukrainoje), aprū
pino kelis šimtus lenkiškų mo
kyklų knygomis, kompiute
riais, dovanomis švenčių pro
ga ir t.t. 

O kaip pasikeitė lietuviško 
švietimo būklė? Skaitome vis 
apie tas pačias problemas: 
trūksta lietuviškų mokyklų, 

D&nutė Bindokiene 

Pagerbkime ir 
paremkime 

Nuo Kernavo?- piliakalniu. 

kurių neleidžia steigti rajonų 
savivaldybes, o jau esančiose 
mokyklose stinga visko: pra
dedant knygomis, suolais, bai
giant... valstybes atributika — 
trispalvėmis ir herbais, kaip 
antai Dainavos mokykloje (žr. 

„Voruta", 1997.04.19-25). Kas 
nors gali paprieštarauti: Lie
tuva neturtinga, tai ir mokyk
los verčiasi skurdžiai. Bet Lie
tuvos diplomatų ir politikų 
reprezentacinės išlaidos liudi
ja visai ką kitą. 

Ir dar viena mintis ateina į 
galvą, pavarčius „Vorutos" 
puslapius: nuo nepriklauso
mybės atstatymo iki šios die
nos į Rytų Lietuvą vyksta vis 
tie patys Seimo nariai ar kiti 
veikėjai, vyriausybės atstovai 
(tikriausiai tarnybiniais auto
mobiliais). Jų „misijos" pagrin
dinis tikslas — „paguosti" te
nykščius lietuvius, paverkš
lenti, kaip tai jie nieko negali 
padaryti, nes nepalanki yra 
rajono valdžia. Kyla natūralus 
klausimas: jeigu Lietuvos Sei
mo narys savo valstybės teri
torijoje gali mažiau, nei Lenki
jos Seimo narys Lietuvos 
valstybės teritorijoje, tai kokia 
yra tokio Seimo nario (ir Sei
mo) prasmė? Ir dar viena: jei
gu Lenkijos verslininkai bei 
turtingos firmos sugeba suor
ganizuoti konkrečią pagalbą 
daugiau nei šimtui lenkiškų 
mokyklų Lietuvoje (bei ke
lioms dešimtims Gudijoje, Uk
rainoje ar Kazachstane), tai ar 
Lietuvos firmos verslininkai 
negali padėti keliolikai lietu
viškų mokyklų Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose? 

„Ne vienas lietuviškos mo
kyklos mokytojas, išgirdęs, 
kad atvažiavo iš Vilniaus ir 
kad nori susipažinti su švie
timo skauduliais Šalčinin
kuose, žiūrėjo į mus keistai. Iš 
pradžių jie prisiminė, kad jau 
praėjo aštuoneri nepriklauso
mybės metai, smulkiai papa
sakojo apie Seimo narius, mi
nisterijų ir kitų institucijų at
stovus, kurie grįžę į Vilnių, 

prapuola kaip į juodąją skylę. 
Ir tikrai, pasidairius po dides
nę dalį mokyklų, pastebi, kad 
ir čia tikriausi pinigai yra 
užsienio lietuvių doleriai" — 
rašo Vytautas V. Žeimantas, 
Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos atstovas spau
dai („Voruta", 1997.04.19-25). 
Šie žodšiai komentaro nerei
kalauja. Tik priverčia susi
mąstyti apie šiuolaikinio lietu
vio — tiek politiko, tiek kas
dienės duonos valgytojo — 
mentalitetą. Keičiasi vyriau
sybės, bet nei kairieji, nei de
šinieji nesugeba savo valsty
bėje, vos keliolika kilometrų 
nuo sostinės centro, aprūpinti 
keliolikos lietuviškų mokyklų 
padoriais suolais, knygomis, 
valstybės atributika; įrengti 
tvarkingus tualetus, aprūpinti 
aukštos klasės specialistais, 
užtikrinant jiems geresnes nei 
kur kitur gyvenimo ir darbo 
sąlygas. 

Susimąstykime, kodėl ne
mažėja vaikų lenkiškose Rytų 
Lietuvos mokyklose, ir, kaip 
sako patys lenkų veikėjai, vis 
dažniau čia ateina mokytis ne 
tik mišrių, bet ir lietuvių 
šeimų vaikai? Lenkai supran
ta, kad vaikus (o veikiau tė
vus) pritraukti galima gero
mis sąlygomis, aukštu moky
mo lygiu, įvairiomis ekskursi
jomis mokiniams ir t.t. Jei į 
šio krašto lenkiškas mokyklas 
atvyksta Lenkijos politikai ar 
verslininkai, tai ne paverkš
lenti ar paguosti, o su konk
rečia pagalbos programa. To
dėl nesistebėkime, kad lenkai 
pasiekia konkrečių rezultatų. 

Tai, kaip klostysis Rytų Lie
tuvos ateitis, priklausys nuo 
pačių lietuvių: ar imsimės 
konkretaus darbo, ar būsimus 
aštuonerius metus į Rytų Lie
tuvą vyksime jei išvis vyk
sime) tik „paguosti" ir pa
verkšlenti, na. ir pelnyti sau 
patrioto vardą prieš kitus Sei
mo rinkimus. 

O vėliau — kaip rašė Vytau
tas Žeimantas — „kaip į juo
dąją skylę". 

Nuotr. Baniutės Kronienės 

l DIDŽIOJO 
TŪKSTANTMEČIO 

TAIKOS ŽYGIO 
MARŠRUTĄ ĮTRAUKTOS 
BALTIJOS VALSTYBĖS 

Didžiojo tūkstantmečio tai
kos žygio dalyviai, ki tais me
tais išsiruošiantys į pusan t rų 
metų truksiantį žygį dvi
račiais aplink pasaulį , aplan
kys ir Baltijos valstybes. 

Didžiojo tūkstantmečio tai
kos žygio centrinėje būstinėje 
JAV, Arizonos valstijoje, pa
tvirtintas naujas pakoreguo
tas žygio marš ru tas . 

Žygio dalyvius a tvykt i į Lie
tuvą pakvietė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis . Pa
gal sudarytą planą dvirati
ninkai į Lietuvą atvažiuos iš 
Latvijos 1999 metų birželio 13 
dieną ir Lietuvoje svečiuosis 
penkias dienas. 

Šis žygis — UNESCO remia
mas pasaulinis renginys, skir
tas naujo tūkstantmečio pra
džiai pažymėti. 500 žygio daly
vių iš visų pasaulio valstybių 
keliaus drauge dviračiais ap
link pasaulį, s iekdami at
kreipti dėmesį į žmonijos eg
zistencijai iškilusią karų ir 
ekologinio planetos užterš tu
mo grėsmę, propaguodami tai
kos idėjas, bendražmogiškas 
%'ertybes ir dviratį, ka ip svei
kiausią žmogui ir aplinkai 
transporto priemonę. 

(BNS J 

KRETINGOJE IŠKILS 
NAUJAS VIENUOLYNAS 

Šį rudenį Kretingoje ket ina
ma pradėti s tatyt i naują vie
nuolyną. 

Šv. Klaros seserų klariečių 
vienuolynas iškils miesto V. 
Kudirko ir Žemaičių gatvės 
gyvenamojo kvar ta lo pietinėje 
dalyje. 

Kretingos rajono savival
dybėje informavo, kad tai bus 
naujos šiuolaikinės archi
tektūros stat inys su 23 celėm. 
Statybos darbus ke t inama už
baigti per porą metų. BNS) 

Amerikoje birželio pradžia 
su t inkama viltingai ir džiu
giai: a te ina mokslo metų už
baigimas, prasideda vasara, 
ne viena būsimoji nuotaka 
planuoja vestuves, nes birže
lis čia — vestuvių mėnuo. Ta
čiau lietuviai šį žalią pavasa
rio pabaigos mėnesį apgaubia 
tamsiu gedulo šešėliu, nes 
mūsų t au t a i birželio mėnesio 
įvykiai pažymėti kruvina gė
la. 

Lietuvių tautai istorijos 
padarytos nuoskaudos aidai 
pasikartoja birželinių įvykių 
paminėjimuose, rengiamuose 
kone visuose lietuviškuose tel
kiniuose užsienyje, o taip pat 
Lietuvoje, minint Gedulo ir 
vilties dieną. Šiemet Ameri
kos lietuviai t iems paminė
j imams suteikia dar prasmin
gesnį vardą, visą birželio mė
nesį sk i rdami mūsų tautos 
didvyrių—partizanų prisimi
nimui. Reikia tikėtis, kad nuo 
dabar birželis ir ateityje va
dinsis Par t izanų mėnesiu. 

Apie par t izanų kovas pir
muoju bolševikų okupacijos 
dešimtmečiu (šiuo atveju daž
niausiai t u r in t mintyje antrą
ją okupaciją 1944 metais) iš
leista ne viena knyga, skaity
tos paskaitos, pasakoti atsimi
nimai, sukur tos dainos (pvz., 
Jono Aisčio redaguotas rin
kinys „Laisvės kovų dainos", 
1962 m. New York). Lietuvai 
a tgavus laisvę, mums prieina
ma vis daugiau išsamios me
džiagos apie 1944-1953 m. vy
kusias par t izanų kovas, o taip 
pat ir okupantų bei jų tarnų 
pas tangas užgniaužti partiza
ninį judėjimą. Šiandien tie
siog neįmanoma suvokti, kad 
Sovietų Sąjunga, turėdama 
kone neribotus ginklų ir 
žmonių išteklius, beveik 10 
metų neįstengė sunaikinti 
mažos tautos pastangų pasi
priešinti okupacijai. Tik pa
staruoju laiku, kai stebėjome 
dar mažesnės už Lietuvą Če
čėnijos part izanines kovas su 
sovietijos palikuone Rusija, 
galbūt geriau supratome, dėl 
ko Lietuvos partizanai taip il
gai išsilaikė. 

Apie lietuvių tautos gink
luotą pasipriešinimą okupan
tams pirmasis mus išsamiau 
supažindino Juozas Lukša— 
Daumantas savo knygoje 
. .Part izanai už geležinės už
dangos". Su nemažesniu dė
mesiu skai tėme ir Vlado 
Būtėno—Ramojaus „Kritusie
ji už laisvę", tačiau galbūt nie
kur nėra si-prantamesnės in-

i formacijos, Kaip pernai išleis-
! tosios „Lietuvos kovų ir kan-
i čių istorijos" dviejose knygose: 

..Laisvės kovos 1944-1953 me-
| tais" bei „Lietuvos partizanų 
i kovos ir jų slopinimas MVD-
| MKB dokumentuose 1944-

1953 metais". Šiose knygose 

sukaupta medžiaga yra ypač 
vertinga, nes panaudoti ir 
pačių partizanų dokumentai, 
ir okupanto SSRS KGB ar
chyvas. 

Nors nepriklausomos Lietu
vos vyriausybe pirmosios bol
ševikų okupacijos pradžioje. 
1940 m. birželio 15 d., netarė 
sprendžiamojo žodžio — prie
šintis — o pati jos viršūne 
pasirinko pasitraukti į Vokie
tiją, tačiau lietuvių tauta taip 
lengvai nepasidavė okupan
tui. Savo tvirtą valią ji pirmą 
kartą pareiškė 1941 m. gink
luotu sukilimu ir Laikinosios 
vyriausybės sudarymu. Tiesa, 
su vokiečių okupacija po An
trojo pasaulinio karo pradžios 
nebuvo kovota ginklu, bet po
grindyje vyko nuolatinis pasi
priešinimas. 

Prasidėjus antrajai bolše
vikų okupacijai, partizaninis 
judėjimas įgavo ginkluotos ko
vos, gerai organizuotos ka
riuomenės pagrindais, pobū
dį. Per šį beveik 10 metų lai
kotarpį Lietuvoje veikė apie 
50,000 partizanų, įskaitant, 
ryšininkus ir įvairius pagalbi
ninkus, kurie nebuvo aktyviai 
įsijungę į kovą ginklu, bet lai
kytini partizanais. Žuvo maž
daug 20,000 partizanų, suimti 
apie 2,000 (bolševikų doku
mentuose pažymima, kad su
imta 18-19 tūkstančių). 

Nepaisant šnipų, išdavikų, 
pasalų ir aršių ginkluotų puo
limų, partizanų organizacinė 
struktūra buvo tiek stipri ir 
disciplinuota, kad pajėgė iš
silaikyti. Savo ryžtu, partiza
nai ne tik įrodė pasauliui, kad 
lietuvis savo noru nesiglaudė 
po sovietijos sparnu, bet,", be 
abejo, apsaugojo savo tėvynę 
nuo gausaus rusų kolonistų 
antplūdžio, kaip atsitiko ki
tose okupuotose valstybėse. 

Šiandien dar yra saujele 
gyvų likusių partizanų, nors 
jų gretas laikas retina daug 
greičiau, kaip stribų ar 
NKVD pastangos. Skaudu, 
kad po nepriklausomybės at
gavimo Lietuva nepasistengė 
pasirūpinti šių savo tautos 
didvyrių gerove. Žinoma, tuo 
stebėtis per daug netenka, 
prisimenant, kad tos pačios 
sistemos, naikinusios partiza
nus, palikuonys sėdėjo val
džios kėdėse. Reikia tikėtis. 
kad dabar padėtis žymiai pa
gerės. 

O mes minėkime Partizanų 
mėnesį ne vien graudžias 
žodžiais, bet konkrečia p* -
ma savo tautos didvyriam:-. 
Pusšimtį metų jais didžia-
vomės, stebėjomės ir su pasi
baisėjimu klausėmės šiurpių 
istorijų apie jų kančias. Dabar 
atėjo laikas akivaizdžiu būdu 
juos paremti ir padėkoti. Ne-
praleiskime progos. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Kai jie sueis į vidų ir gal susės gerti, tu, 
Severiuk, pavažiuok jų vežimą toliau į kiemą, kad 
man nesimaišytų. Neverk, mažyte, — vėl atsisuko į 
mane. Nusišluostyk ašaras ir nepasirodyk, kad jau ge
rai rusiškai supranti. Nežinai, kada tos gudrybes gali 
prireikti. 

Vos močiutė spėjo butelį pastatyti ant stalo, kai ir 
žandarai sugriuvo į vidų. Vyresnysis, tas kurį tėvas vi
sada vaišino, priėjo prie stalo, pasakė, kad yra 
areštuojamas, kad tuoj keltųsi ir eitų kartu su jais, 
bet tėvas labai rimtai paklausė: 

— Ar žmogų užmušiau, kad taip smarkiai? 
Žandaras lyg susimaišė, bet tuoj pasiteisino: 
— Toks įsakymas iš viršaus. 
— Įsakymas įsakymu, o žmogus žmogumi. Kai 

žmogaus neužmušiau, nė arklių niekam nepavogiau, 
tai negi žmogui nė pavalgyti neįeisite. O ir judu kažin 
kada ką kandote. Motin, atnešk ką. 

Mama žinojo ka daryti. Ji jau buvo pripįausčiusi 

kumpio, dešrų, sūrio, tai tuoj atnešė ir padėjo ant sta
lo. Atrodė rami, bet rankos drebėjo. Ir pasenau, bet to 
drebėjimo ir šiandien negaliu užmiršti. 

— Sėskit, — pakvietė tėvas ir pripylė taureles deg
tinės. 

Tais laikais visi gerdavo iš tos pačios vienos tau
relės, leisdavo ją aplinkui vis išgerdami į gretimo svei
katą, bet tėvas jau seniai nupirko kažin kiek taurelių. 
kad kiekvienas svečias turėtų savo. Atsimenu, motina 
net pabarė, kam pinigus švaisto, girdi, ar negali gerti 
visi iš tos pačios, bet tėvas mokėjo ką pasakyti. „Ar tu 
nori, kad aš su kiekvienu girtuokliu vienodai gerčiau?" 
Vėliau ir pati buvo patenkinta, ypač kai jis žandarus 
vaišindavo. Žandarai visą butelį ištuštindavo ir nuo 
stalo pakilę jau pradėdavo žąseles varinėti, o jis dar ir 
pirmo stikliuko nebuvo ligi galo išgėręs, nors visą 
laiką kartu su svečiu kilnojo ir ragino. Ir dabar pripy
lęs žandarams prisipylė ir sau. 

— Išmeskit po gurkšnelį ir judu. Ir užkąskit. Juk 
nuo ryto gal nieko burnoj neturėjot. 

Vyresnis žandaras tuoj atsisėdo ir paėmė taurelę. 
Antrasis dar pastypčiojo, bet greitai atsisėdo, net ne
mirktelėjęs išmetė taurelę ir ėmė kimšti dešrą be duo

nos. Tėvas tuoj vėl pripylė ir vėl savo pakele. Žandarai 
tuoj ir po kitą susipylė, o tėvas savo taurelę vos lūpom 
tepalietę. Butelis greitai tuštėjo. Vyresnysis žandaras 
ėmė lyg ir barti tėvą, kam jis, iš pažiūros toks protin
gas vyras, neprotingai daro. Argi kas gali visagalintį 
carą su kvailais raštais nuversti? Gyventum kaip visi 
protingi žmonės gyvena, nereikėtų nei mums vargti , 
nei tau pačiam ko bijoti. 

Tėvas klausėsi žandaro šnekos ir vis pilstė greitai 
tuštinamus stikliukus. 

— Carą?! — net susijuokė. — Kas sugalvojo, kad 
aš noriu carą versti? Su tom plikom rankom. 

— Su draudžiamom knygom. 
— Kokiom draudžiamom0 Pa ts matai , kokių 

knygų seklyčioje pilna knygdete pr ikrauta . Gali ateiti 
ir skaityti kas tik nori. Nors ir pats gubernatorius, 
nors ir pats caras. Jose nieko prieš jį nėra. 

Žandaras čia išgėrė savo stikliuką. Pirma susi
raukė, paskum nusijuokė. 

— Juk pats žinai, žinai, kad ir mes žinom, kad iš 
tavo rankų tų knygų visur pilna. Dėl mūsų tai kas. 
Mums liepia, mes ieškom. Ar ne taip? — atsisuko į tą 
kitą žandarą. 

Tas pavadino ' „Da, da, da") ir išmetė savo taurelę. 
— Nerandam, tai ir pasakom, kad nerandam, bet 

kai liepia patį paimti, tai turim ir paimti. 
— Žinoma, kad turite. Aš nesipriešinu. Pats nonų 

nuvažiuoti ir paklausti, kam mane be reikalo gaišina. 
Rugių sėja čia pat, rytoj reikėjo pradėti pūdymą karto
ti, o jie liepia mane vežti. Duonos juk visiems reikia. 

Taip šnekėdamas pripylė to antrojo žandaro stik
liuką, o pirmajam beliko tik keli lašai. Juos išlašino į 
tuščią stikliuką. 

— O. atsiprašau. Aš tuoj atnešiu pilną, — pašoku 
nuo stalo ir išėjo. 

Man tai ne. Turbūt nė vienam neatėjo jį galva. 
kad jis ne naujo butelio išėjo atnešti. Susignebem. tik 
kai kieme subraškėjo ratai ir tėvas kaip sedejo vien
marškinis taip ir išleke. Susigriebė ir žandarai. Mama 
dar mėgindama graibyti rusiškus žodžius emė sakyti. 
kad jis išlėkė parvežti degtinės, bet žandarai vargu ar 
begirdėjo ką ji norėjo pasakyti. Pastūmė ją į šalį, net 
duris palikę atviras išlėkė \ kiemą, sušoko į brikelį, su
plakė arklį ir pro tvarto kampą išlėkė į kluoną apsi
gręžti, nes vietoje apsigręžti kiemas buvo per siauras. 

i Bus daugiau' 

M M M M 
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LITUANISTINĖSE 
MOKYKLOSE VYSTOMAS 

KŪRYBINGUMAS 
Šįmet JAV LB Švietimo ta

ryba devintą kartą skelbė 
įvairius konkursus lituanisti
nių mokyklų mokiniams. Mo
kiniai skaitė pasakas ir jas 
iliustravo: taip pat rašė savas 
pasakas, išreikšdami savo 
vaizduotę ir mintis. Aukš
tesniųjų mokyklų mokiniai 
rašė apie Martyno Mažvydo 

i\.. ^ ::;ią" rcuris buvo labai 
reikšmingas lietuvių tautai. 
Kai kurie konkurso dalyviai 
rase apie ..Katekizmą'' kaip 
pirmąjį prabilimą Į lietuvius 
spausdintu žodžiu. Kiti pa
sinėrė į XXI amžiaus svajones 
arba rašė apie išlikimą 
sąmoningu lietuviu už Lietu-

. vos ribų. 

P i e š i n i ų k o n k u r s a s 
p r a d ž i o s mokykloms 

Monet, Renoir, Picasso, 
Gauguin. Dali — tai pasauli
nio masto dailininkai. Lietu
vių tarpe mes pažįstame 
Čiurlionį, Petravičių. Varną, 
Domšaitį ir kitus. JAV LB 
Švietimo tarybos skelbtame 
piešinių konkurse dalyvauja 
jauni lietuviukai „dailininkai", 
jau pasižymėję savo kūryba. O 
raargumėlis tų 153 konkurso 
dalyvių kūrybos! Vaikų dailė 
vertinama, kaip jausmų, vaiz
dų kalba, sudaranti sąlygas 
aktyviai bendrauti su aplinka 
ir žmonėmis. 

Mokiniai buvo suskirstyti į 
keturias grupes. Pirmąją su
darė vaikų darželis ir pirmas 
skyrius; antrą — antras, tre
čias ir ketvirtas skyrius; trečią 
— penktas ir šeštas sk., o ket-

- v^&3 — septintas ir aštuntas 
įg: Pirmoji grupė ilius

travo dainą „Išėjo tėvelis", 
antroji — pasaką „Aukštyn 
kojom", trečioji — pasaką 
-Nuogi prie šilto kamino", o 
ketvirtoji turėjo sukurti savo 
pasaką arba penkis eilėraš
čius ir iliustruoti. 

JDešimt JAV-jų lituanistinių 
mokyklų; Connecticut. Bosto
no Atgimimo. Čikagos. Bal-
timores Karaliaus Mindaugo, 
Lemonto Maironio. N"ew Yorko 
Maironio. Cleveiand Šv. Kazi
miero. Los Angeles Šv. Kazi
miero. Philadelphijos Vinco 
Krėves ir Detroito Žiburio — 
rnokiriai šiam konkursui pie
šė įvairia technika: spalvotais 
pieštukais, kreida, pastelėmis, 
flomasteriais, akvarelėmis ir 
ang'imi. 

Piešinių konkursą laimėjo 
trisdešimt mokinių. 

P i rmoj i g rupė : 
pirmą vietą — Onyte Harris: 

Martynas Matuliauskas. Mai
ronio lit. mokykla Lemont. IL: 
Nida Vidutyte. Karaliaus Min
daugo lit. mokykla Baltimore: 

antrą vietą — Lina Meilutė, 
Maironio lit. mokykla Lemont, 
IL; Vytas Štuopis. Bostono lit. 

trečią vietą — Viltis Meilu
tė, Karaliaus Mindaugo lit. 
mokykla Baltimore; Lindsey 
Mitkutė. Maironio lit. mokyk
la Lemont. IL. 

paminėtą vietą — Kristė Su-
šmskaitė. Šv. Kazimiero lit. 
mokykla Cleveiand. OH. 

Antroj i g rupė : 
pirmą vietą — Paulius Tri

makas. Čikagos lit. mokykla: 
Mantas Vidutis, Karaliaus 
Mindaugo lit. mokykla Balti
more. MD; 

antrą vietą — Alvydas Ci-
vinskas. Šv. Kazimiero lit. mo
kykla Cleveiand. OH: Lina 
Kazakaityte. Bostono lit. mo
kykla; 

trečią vietą — Gintas Bra-
dūnas. Karaliaus Mindaugo 
lit. mokykla Baltimore, MD: 

paminėtą vietą — Robertas 
Hercmonas. Čikagos lit. mo
kykla. 

Trečioji g rupė : 
pirmą vietą — Rūta Griga-

liūnaitė. Maironio lit. mokykla 
Lemont, IL; 

antrą vietą — Joana Oren
taitė, Karaliaus Mindaugo lit. 
mokykla Baltimore. MD: 

trečią vietą — Krist ūkas 
Butkys. Šv. Kazimiero lit. mo
kykla Los Angeles, CA: An-
drea Mikėnaitė, Maironio lit. 
mokykla Lemont. IL: Vilija 
Pakalniškytė, Maironio lit. 
mokykla Lemont. IL; 

Paminėtą vietą — Vytas 
Bradūnas, Karaliaus Mindau
go lit. mokvkla Baltimore, 
MD. 

Ketvirtoji g r u p ė : 
pirmą vietą — Vaiva La-

niauskaite, Šv. Kazimiero lit. 
mokykla Cleveiand. OH, už 
knygelę „Nakvynė pas Laurą": 
Daina Maciūnaitė, Vinco Krė
vės lit. mokykla Philadelphia. 
PA, už knygelę „Mano eilė
raščių knyga": 

antrą vietą — Vaiva Buč-
mytė, Šv. Kazimiero lit, mo
kykla, Cleveiand. OH. už kny
gelę „Vagis"; Teresė Paško-
nytė, Šv. Kazimiero lit. mo
kykla Cleveiand, OH. už kny
gelę „Pamilau raganą Aušrą"; 

trečią vietą — Lina Ber-
žinskaitė, Šv. Kazimiero lit. 
mokykla. Cleveiand, už knyge
lę „Dainos pasaka": Rita Bra-
dūnaitė. Karaliaus Mindaugo 
lit. mokykla Baltimore. už 
knygelę „Pagrobimas"; 

paminėtą vietą — Algis 
Aukštuolis. Šv. Kazimiero lit. 
mokykla Cleveiand. už knyge
lę „Kelionė per la;ką": Gintau
tas Civinskas, S.'. Kazimiero 
lit. mokykla Cleveiand. už 
knygele „Kito pasaulio sap
nas"; Julytė Sajauskaite. Ka
raliaus Mindaugo lit. mokykla 
Baltimore. už knygelę „Mano 
gyvenimas"; Vytas Vaitkus. 
Šv. Kazimiero lit. mokykla 
Cleveiand. už knygelę „Gy
vulių mokykla". 

CLASSIFIED GUIDE 

Mažosios lietuvaitės, šeštadieniais besisemiančios litua:..?tinių žinių Čikagos lit. mokykloje, veikiančioje Jauni
mo centre. I eil. iš kaires. Reda Kulbyte. Viktorija Bisk"<*. Luką Šaparnytė ir Živile Badaraite; II eil. — Daina 
Rasutytė ir Morta Lapkute. Nuotr. Zigmo Degučio 

Arvydas Šaltenis. Vilniaus Dailės instituto rektorių?, su JA\ LB 
Švietimo tarybos pirm Repna Kuciene. Nuotr Viktoro Kučo 

Piešinius atrinko Algiman
tas Kezys. Vida Brazaityte ir 
Rima Polikaitytė. 

R a š i n i ų konkursai 
p r a d ž i o s mokykloms 

Pradžios mokyklų moki
niams buvo paskelbti du kon
kursai: vienas 3-4 sk., kitas 5-
8 skynams. 

Pirmam konkursui buvo 
vartojamas piešinėlis: tai ver
kiantis juokdarys, pasirėmęs 
ant didelės pastelės. Konkurso 
dalyviai turėjo parašyti pa
saką: kas įvyko, kur įvyko, 
kada įvyko, kas dalyvavo, ka ip 
viskas vyko. 

Konkurse dalyvavo 28 moki
niai iš 7 JAV-jų lituanistinių 
mokyklų. Laimėtojų buvo 5: 

pirmą vietą — Inga New-
som, šv. Kazimiero lit. mokyk
la Los Angeles, už pasaką 
„Juokdarys, mergaitė ir ma
giška spalva"; 

antrą vietą — Paul iukas 
Jankus, Žiburio lit. mokykla 
Detroite, už pasaką „Cirkas"; 
Kristina Quinn, Maironio lit. 
mokykla Lemonte, IL, už pa
saką „Mergaitė ir juokdarys"; 

trečią vietą — Matas Ba-
gušinskas, Vinco Krėvės lit. 
mokykla Philadelphia. už pa
saką „Nora"; Robert: Herc
monas. Čikagos lit. mokykla, 
už pasaką „Mergaitė ir juok
darys". 

Antrojo konkurso tema — 
„Aš ir televizorius". 5-8 skyrių 
mokiniai taip pat rašė pasaką, 
atsakydami į šiuos klausimus: 
kur vyko pasaka, kada viskas 
vyko. kas buvo pagrindinis 
veikėjas ar veikėjai, ką žinojo 
apie veikėją ar veikėjus, kas 
įvyko, kokia pasakos pabaiga. 
Kai kurie mokiniai parašė re
alistinio pobūdžio temas apie 
televizoriaus blogą įtaką jų 
gyvenime. 

Konkurso dalyviai buvo sus 
kirstyti į dvi grupes: 5-6 sk. ir 
7-8 skyrių. Pirmoje grupėje, iš 
45 dalyvavusiųjų (iš septynių 
lit. mokyklųi, buvo šeši lai
mėtojai: 

pirmą vietą — Nida Masiu
lytė, Maironio lit. mokykla. 
Lemont. IL: Tomas Mikuckis, 
Šv. Kazimiero lit. mokykla 
Los Angeles. 

antrą vietą — Kris tukas 
Butkys, Šv. Kazimiero lit. mo
kykla Los Angeles: Angnė 
Siaurusevičiūtė, Atgimimo lit. 
mokykla Connecticut: 

trečią vietą — Vaiva Gela-
žauskaitė, Atgimimo lit. mo
kykla Connecticut: Onutė 
Hercmonaitė. Čikagos lit. mo
kykla. 

Antroje grupėje dalyvavo tik 
šeši mokiniai iš trijų l i tuanis
tinių mokyklų. Konkursą lai
mėjo: 

pirmą vietą — Simona Smir-
novaitė. Atgimimo lit. mokyk
la Connecticut; 

antrą vietą — Aras Vehra. 
Atgimimo lit. mokykla Con
necticut: Daina Žiaugraitė, 
Bostono lit. mokvkla; 

trečią vietą — Gintas Adom-
kaitis. Bostono it. mokykla. 

79 rašinius • rtino Renata 
Butauskienė, Alaona Rauchie-
nė ir Irena Sen^-vičienė. 

Aukštesniųjų mokyklų, 
raš in ių k o n k u r s a s 

Švietimo taryba aukštes
niųjų mokyklų neturiu klasių 
mokiniams paskelbė trijų 
temų rašinių k nkursą. Šiais 
metais sueina ypatinga sukak
tis — 450 metu. kai buvo iš
leista Martyno Mažvydo para
šyta pirmoji lie.uviška knyga. 
Pirmoji t e m a ouvo šiai su
kakčiai pamirH'.i: „Martynas 
Mažvydas — pirmoji lietu
viška knyga, 450 metų sukak
tis". Likusios dvi temos pava
dintos „Kuo aš būsiu nau
dingais) Lietuvai baigusi/ 
baigęs aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą" ir „XXI amžius 

mano svajonėse". Daugumas 
mokinių fantazavo apie XXI 
amžių. 

Dvidešimt keturi mokslei
viai (tai didžiausias dalyvių 
skaičius!) savo rašinius pasi
rašė slapyvardžiais. Konkursą 
laimėjo penki mokiniai: 

pirmą vietą — Tomas Kup
rys, Maironio lit. mokykla Le
mont, IL; 

antrą vietą — Petras Kup
rys, Maironio lit. mokykla Le
mont, IL: Rirr.a Kuprytė, Mai-
rionio lit. mokykla Lemont. 
IL; Stefutė L'tz, Čikagos lit. 
mokykla; 

trečią vieta — Dalia Šataite, 
Čikagos lit. mokykla. 

Konkurso komisiją sudarė: 
Alicija Brazaitienė, Regina 
Kučienė ir Gražina Sturonie-
nė. 

JAV LB Švietimo taryba 
nuoširdžiai dėkoja prelatui 
Juozui Prunskiui, paskyru
siam 500 dolerių konkursų 
premijoms. 

Premijos ir pažymėjimai lai
mėtojams buvo išsiųsti mo
kyklų vedėjams, kurie juos 
įteikė mokiniams mokslo me
tų užbaigimuose. Visų trijų 
konkursų komisijos sveikina 
visus laimėtojus ir džiaugiasi 
jų kūryba. 

Vida Brazaityte 

LIETUVOS „KOSMINIO 
VAIZDO" ŽEMĖLAPIS 

Lietuvos geodezijos departa
mentas kartu su Švedijos ben
drove „Satellitbild" paruošė 
pirmąjį Lietuvos „kosminio 
vaizdo" žemėlapį, kurio maste
lis 1:50,000. 

Departamento kartografijos 
skyriaus viršininkė Danutė 
Mardosienė sakė, kad nauja
sis žemėlapis platinamas kom
piuterių diskeliuose ir kom
paktiniuose diskuose. 

Pasak viršininkės, spausdin
tame žemėlapio variante Lie
tuva yra padalinta jį 137 da
lis, ir galima bus įsigyti nori
mos teritorijos dalį. 

Sutartis su „Satellitbild" bu
vo pasirašyta 1993 metais. D. 
Mardosienė sakė, kad švedai 
už savo lėšas pateikė Lietuvos 
teritorijos kosminį vaizdą iš 
palydovo 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

ft 
2Sfc 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

pnemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773485-6100 
FM. 77J-S85-3997 Pagar 773-309-0307 

^ 
> • 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS IEŠKO DARBO 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 We«t 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Jauna moteris ieško darbo 
Los Angeles, CA. Gali slaugyti 

ligonius, prižiūrėti vaikus. 
Kalba angliškai. 

Skambinti: 708-229-1679. 
Kviesti Rasą arba palikti žinute. 

HELP VVANTED 

laikau motore 
tvarkyti namus 

ir prižiūrėti vyresnio 
i amžiaus žmogų. 

Tel. 773-767-2400 
FOR SALE 

Mouse for Sak 
m S S Brickbungato*; large 
kjtcnen. pantry and sumy rjnette; 

3 bedrms.;oak trim and floors; 1-3/4 
balrr. oversize 2 car garage;1/2 H. 
frompartclowtaxes;re»atedfiving. 

Tel 630-257-2270 

Parduodamas „condo*"" 
Treasure Isiand, FL 

ant Boca Ciega įlankos kranto. 
2 mieg.; 2 vonios; platus 

lieptas su suolais, šviesomis, 
vieta pririšt laivelį; netoli 

Meksikos įlankos, apsipirkimo 
centrų ir gero susisiekimo. 

Žemi mėnesiniai mokesčiai. 
Sav. turi parduoti. 
Tel. 700 442 0060 

IESKO BUTO 

4 •emeou eeJma 
ieško buto Braiton parke 

ar kitame rajone su garažu. 
Siūlyti tel. 773-254-3791 

Kvtoeti Remigijų DRAUGO 

Jūsų pm iga i iš leist i rek lama i 
sugr įš dv iguba i , 

kai rok lamuos i tės . .Drauge ' 

Velykiniu mamučių daKma Maironį.,, lit mokyklos mokiniams, Lemonte. 
demonstruoja I. Valodka 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai į 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. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
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 

http://Chicago.IL


LAIŠKAI 
KAIP GREITAI 

iš Lietuvos esu atvykęs prieš 
ketverius metus. Gyvenu New 
York mieste. Pirmaisiais me
tais užsiprenumeravau laik
raštį „Draugas" ir su malonu
mu visą laiką jį skaitau, nes 
kiekvienais metais pratęsiu 
prenumeratą. Esu gimęs 
Pittsburgh mieste, Pensilvani
jos valstijoje. Grįžau į Lietuvą, 
kai man buvo 1 metai am
žiaus. Dabar jau man 76 me
tai. Tokiame amžiuje anglų 
kalbą sunku išmokti. O tas 
laikraštis man daug suteikia 
malonumų, skaitant visas 
naujienas, ypatingai, kas de
dasi Lietuvoje. 

Aš su tėvais buvau ištrem
tas į Sibirą 1949 m. kovo 25 d. 
Ten išbuvau 6 metus, ir po to 
paleido. Mane šiandieną nus
tebino: gaunu laikraštį, tik 
vakar išspausdintą, t.y. gegu
žės 23 d., o šiandieną yra 
gegužės 24 d.! Būtų malonu 
išgirsti žinutę, ar iš toliau gy
venančių nuo Čikagos lietu
vių yra kas gavęs taip greitai 
laikraštį? 

Gaunant naujesnę spaudą, 
daug įdomiau skaityti. Tad 
dėkingas esu Čikagos centri
niam paštui. Kad taip dažniau 
laiku būtų pristatoma kores
pondencija. 

Jurgis Alel iūnas 
New York, NY 

YRA KUO DIDŽIUOTIS 

Šią savaitę mane aplankęs 
vienas pažįstamas iš Philadel-
phijos paminėjo, kad Ameri
koje piktinamasi mano raši
niais, nes juos per daug nega
tyviai vaizduoju Lietuvą. Ir iš 
tikro tame yra daug tiesos. 
.Kažkaip susidūrimai su valdi-
TTtflkų biurokratija, politikų 
demagogija, lietuvių kalbos 
žalojimas nustelbia mintis 
apie tai, kas yra gera Lietu
voje ir kuo galime didžiuotis. 
O didžiuotis galime kultū
riniais renginiais, gausa išlei
džiamų knygų ir kitų spausdi-
nių, savaisiais mokiniais, šo
kėjais laiminčiais tarptauti
nius konkursus, savo kariais, 
pavyzdingai atliekančiais 
taikdarių pareigas Bosnijoje, 
moterimis skurdžiose sąlygose 
sugebančiomis skoningai apsi
rengti ir išmaitinti vaikus, 
kartais net vyrų apleistoms, 
juokingai apmokamoms moky
tojoms, paruošianCioms savo 
mokinius taip, kad jie gali ir 
užsieny įstoti į aukštąsias mo
kyklas. Ir apskritai galime 
didžiuotis visa tauta, kuri iš
naudota vadinamų banki
ninkų, apvilta, kiršinama va
dų ir politikų, stumdoma ne
kompetentingų ir dažnai suk
tų valdininkų, kantriai kenCia 
trūkumus ir sugeba net link
smintis. 

Štai neseniai Vilniuje užsi
baigė tarptautinis teatrų fes
tivalis, deja, pavadintas ang
lišku J j fe" vardu. Nors šįmet 
jame dalyvavo ne pirmaeilės 
užsienio vaidintojų grupės, 
tačiau jis išjudino vilniečius. 
Dabar prasidėjo „Vilniaus fes
tivalis '97" su pasaulinio garso 
muziko M. Rostropovičiaus 
diriguojamu Prokofjevo baletu 
„Romeo ir Džulijeta". Taip pat 
diriguoti atvyko ir žymusis vo
kiečių muzikas Justus Frantz. 
Savaitės pradžioje Lietuvoje 
koncertavo ir žavėjo publiką 
geriausias pasaulio bosas — 
suomis Matti Salminen. Šią 
savaitę Lietuvoje baigiasi 
„1997 metų Poezijos pavasa
ris". Jame dalyvavo poetai iš 
daugiau kaip 10 šalių. Poezi
jos skaitymai vyko Mažei
kiuose, Tauragėje, Ignalinoje, 
Anykščiuose, Nidoje, Klai
pėdoje, Vilkaviškyje, Elektrė
nuose, Vilniuje. Šio festivalio 
laureatu tapo poetas Vytautas 

Bložė už poemą „Ruduo". Ap
dovanojimas įvyko Kaune. 
Dalyvavo ir iš JAV atvykęs B. 
Brazdžionis. 

Džiugios naujienos ir Lietu
vos religiniame gyvenime. Po
piežius Jonas Paulius II 
įsteigė naują Šiaulių vysku
piją ir pirmuoju jos vyskupu 
paskyrė kunigą Eugenijų Bar
tulį. Taip pat paskyrė du nau
jus vyskupus: Jėzui tų ordino 
Lietuvoje provincijolą kun. 
Joną Borutą — Vilniaus arki
vyskupijos augziliaru ir kun. 
Rimantą Norvilą Kauno arki
vyskupijos augziliaru. Nauja
sis vysk. R imantas Norvilą 
yra keturiasdešimties metų ir 
bus pats j aun iaus ias Lietuvos 
vyskupas. 

Lietuvos Paš tas per televi
ziją rodė pašto s iuntas , kur ias 
gavo iš JAV. Maišuose esantys 
laiškai, laikraščiai buvo per
mirkę, kai kurių laiškų adre
sai susilieję ir visiškai ne
įskaitomi. Kitą dieną atvežti į 
PLB atstovybę t rys „Draugo" 
egzemplioriai buvo gerokai 
šlapi, bet išdžiovinus įskai
tomi. 

Nesigailime rūsčių žodžių 
Lietuvos pašto tarnautojams, 
bet ir Amerikos paš tas nepa-
vyzdys. 

J u o z a s Gai la 
Vilnius 

SEMANTIKA AR 
IDEOLOGIJA? 

Gegužės 20 d. „Drauge" 
buvo įdėtas straipsnelis apie 
septyniolikos metų gimnazis
tės iš Baisiogalos lankymąsi 
Cincinnati, OH, įvykusioje di
džiųjų Amerikos verslininkų 
konferencijoje. Simona Kana-
peckaitė buvo iškviesta repre
zentuoti Lietuvos Junior 
Achievement organizaciją, ap
mokant visas išlaidas, sutei
kiant jai galimybių daug pa
matyti, susipažinti su žymiau
siais Amerikos kapital is tais ir 
jų atliktais laimėjimais verslo 
srityje. 

Neseniai gavome kopiją 
„Lietuvos ryto" (geg. 15 d. nu
merio), kur iame aprašomas 
pasikalbėjimas su Simona Ka-
napeckaite. To straipsnio an
traštė yra „Lietuvaitė — ta rp 
JAV verslo rykl ių" (mano pa
braukta). Nesuprantama: nau
ja semant ika ar senoji ideolo-

DRAL'GAS. antrad ienis, 1997 m. birželio men. 3 d. 

Paminklas žuvusiems del Lietuvos laisves Jaunimo centro sodelyje, Čikagoje. 

na to, tokie iškrypėliai y r a net Miškininkų sąjungos laišką, 
„kanonizuojami", įamžinant kuriame prašė, kad padėtume 
juos įvairiose sporto „Halis of J i e m s sulaikyti nuo per didelio 

Visus sudėjus, nebūtų Fame 
j ie verti nei vieno Dariaus-
Girėno plauko. 

R, J o h n R a p š y s 
Chicago, IL 

PASAULIO TURTAS IR 
LIETUVA 

Pagal J T žinias, 20% pasau
lio žmonijos turi 82.7% pasau
lio pajamų. Apatiniai 20% turi 
t ik 1.4% pajamų. Pasaulis turi 
358 bilijonierius, kurių paja
mos lygios pusės pasaulio 
žmonių pajamoms. New Yorko 
mieste vienoj kvadratinėje 
mylioje gyvena 23,700 žmo
nių, Lagos Nigerijoje 143,000 
žmonių. O Lietuvoje nėra toks 
didelis skir tumas ta rp turtuo
lių ir varguolių. Lietuva turi 
daug žemės ir mažai žmonių. 
Būs imame šimtmetyje Lietu
voje turė tų būti aukso amžius. 
Ir ta i priklausys nuo pačių lie
tuvių pastangų bei sugebė
jimo. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 
Detroit, MI 

gija.'.. 
D a n u t ė B i e l i a u s k i e n ė 

Cincinnati, OH 

JUOKIASI PUODAS, 
KAD... 

P lakdamas Lietuvą už ne
būtas nuodėmes — Dariaus ir 
Girėno garbinimą — j a u n a s 
sociologas Darius Udrys pato
giai pamiršo, ką Amerikos vi
suomenė garbina, š t a i tik 
t rumpa litanija „šventųjų" su 
viešai už ta rnauta i s epitetais., 
ir tai tik vos iš vienos gyveni
mo arenos — sporto: 

Beisbolininkas Pete Rose — 
kietaširdis azar t ininkas, kuris 
net prieš savo komandą pini
gus buvo užsta tęs ; ki tas beis
bolininkas, Darryl Strawberry 
— narkomanas; boksininkas 
Mike Tyson — nuteis tas iš-
prievartautojas; krepšininkas 
Magic Johnson — prisipažinęs 
paleistuvautojas, tapęs AIDS 
„kankiniu"; ir galų gale pats 
didysis „šventasis" sporto pan
teone — O. J . Simpson, mik
liai kriminalinio teismo ištei
sintas už dvigubą žmogžudys
tę, bet ras tas kal tu civilinio 
teismo. 

Serganti Amerikos visuo
menė (The Siek Society) garbi
na šiuos š lamštus , e idama į 
rungtynes ir p i rkdama „T-
shirts", kepures bei kitokius 
„dzindziliukus", tuo būdu su-
nešdama milijonus jų milijo
ninėm algom padengti. Nega-

NAIKINAMI LIETUVOS 
MIŠKAI 

Š. m. „Darbininko" Nr. 20 
yra dvi nuotraukos, kuriose 
Lietuvos jaunimas (Lietuvos 
miškų gelbėjimo sąjūdis' pro
testuoja prieš Lietuvos miškų 
naikinimą. Matyti t rys plaka
tai su užrašais: „Vytautai, 
miškas ne morkų lysvė", „Že
mėj Lietuvos miškai žaliuos" 
ir „Vertelgos, šalin nuo miš
ko". Jų susirūpinimas turi 
rimto pagrindo ir pačiu laiku. 

Privatizuojant žemes, buv. 
savininkams už nusavintas 
žemes mišku grąžinama. Gal
vojama apie 30% Lietuvos 
miškų taip išdalinti. Visa blo
gybė, jog dauguma tokių savi
ninkų gyvena miestuose. 
J i ems nei žemės ūkis, nei 
miškai nerūpi. Gavę brandų 
medyną (jaunuolynų jie neno
ri), parduoda jį miško pirk
l iams. Tie mišką iškerta ir 
išgabena į užsienį. At-
želdymas iškirsto miško 
niekam nerūpi. Ir ta ip iš gra
žaus miško tik „kalnai kel
muoti, pakalnės nuplikę" be
palieka. Tam sudraust i , jokių 
griežtesnių įstatymų nėra. 
Pagaliau dauguma Lietuvoje 
nelabai ir paiso įstatymų. 

Kiekvienais metais miško 
galima iškirsti tik tiek, kiek 
medienos per metus priaugo. 
Dabar per metus iškertama 
net keletą metinių kirtimo 
normų ir niekas jo neatsodina. 
Miškas yra visos valstybės 
t u r t a s ir jo švaistymas kraštui 
yra labai žalingas. Vyriausybė 
turė tų paieškoti kitokių prie
monių atsilyginti už žemes. 

Su Lietuvos miškais ir kiek 
anksčiau problemų turėta. 
Prieš trejetą metų Amerikoj 
gyvenantieji Lietuvos miški
ninkai , gavom iš Lietuvos 

miškų privatizavimo ir nuo 
panaikinimo Miškų ministeri
jos. Nedaug čia mūsų yra likę. 
Vos keletas senelių. Rašėm 
laiškus į Lietuvos gamtos ap
saugos spaudą, rašėm prezi
dentui, rašėm Seimui ir vy
riausybei. Gal tos kiek padėjo, 
o gal ir ne. Bet visgi ministe
rija buvo palikta, o miškų pri
vatizavimas kiek pristabdy
tas. 

Naujas Seimas, nauja vy
riausybė viską kitaip patvarkė 
ir miškų naikinimas vėl pra
sidėjo. 

Parašiau užuojautos laišką 
„Mūsų girių"' redaktoriui Al
girdui Berželioniui dėl Miškų 
ministerijos panaikinimo ir 
dėl miškų privatizavimo; o 
taip pat dėl Miškininkų centro 
perkraustymo į blogesnes pa
talpas, o jų turėtas atiduodant 
abejotino reikalingumo Euro
pos ministerijai. Iš tikrųjų 
miškas ne morkų lysvė. Mor
kas išrausi, o kitą metą jų ir 
vėl turėsim, o išnaikinus miš
ką, tik už 100 metų, geroje 
priežiūroje, jis ir vėl ataugs. 

Ir aš protestuoju dėl neleis
tino miškų privatizavimo. 

J o n a s Kučinskas 
Miami Beach, FL 

NUSISTEBĖJIMO 
MASTELIS 

Mano būsima kolegė, šiais 
mokslo metais baigianti KMA-
Stomatologijos fakultetą, 
„Miss Lietuva '94", Jurga 
Tautkutė sugrįžo Lietuvon po 
ilgesnės viešnagės JAV-se. Pa
šiepiamu tonu „Lietuvos ai
das" Nr. 85 perdavė jos pasi
kalbėjimą, teigiant, jog JAV-
se „paprastas praeivis gali 
nustebinti, pasakydamas, kad 
Lietuva yra netoli Meksikos". 

Aš irgi buvau nemažiau nus
tebintas, praleidęs kartu va
karą su Norvegijoje gyve
nančiu nor-egu, kuris ne
žinojo, koki,:m pasaulio gale 
yra Lietuva. Skirtumas tarp 
mūsų nusistebėjimo yra tas, 
kad Lietuvą skiria nuo 
Šiaurės Amerikos keletos 
tūkstančių r.vylių platus At
lanto vandenynas, o nuo Nor
vegijos tik k? ietos šimtų mylių 
siaura Baltijos jūra . 

L e o n i d a s Ragas, DDS 
Itasca, IL 

DARIAIS IR GIRĖNO 
KOMPLEKSAS 

Tokiu pavadinimu „Draugo" 

Nuotr Joe Kulio 

Kokie kriterijai nustatymui, 
kas yra laimėtojas ir kas pra
laimėtojas? Tai paprastai ne
sunku nuspręsti sporte ar 
versle. Bet ir čia gali būti 
išimčių. Pavyzdžiui, jei labai 
silpna krepšinio komanda, 
kuri, pagal žinovus, prieš stip
riausią komandą turėjo pra
laimėti mažiausiai 80 taškų 
skirtumu, o dėl ypatingų žai
dėjų pastangų pralaimi tik 
vienu tašku, ji žiūrovų kartais 
įvertinama beveik kaip laimė
toja. 

Daug sunkiau yra nuspręsti 
kitose srityse, kur svarbią rolę 
vaidina nesavanaudiškumas, 
heroizmas. Pavyzdžiui, ar ga
lima prie pralaimėtojų priskir
ti mūsų Lukšą-Daumantą ir 
Julijoną Būtėną, nors jie ne 
tik Lietuvos neišvadavo, bet ir 
patys žuvo? Arba kad ir Mo
tiną Teresą: po visų jos pas
tangų Indijoje vis tik pilna ba
daujančių elegetų. Ar prezi
dentai Lincolnas ir Kennedy 
yra irgi pralaimėtojai dėl to, 
kad ir jie, kaip Darius ir Gi
rėnas, buvo nušauti ir nebe
galėjo užbaigti savo misijos? 
Darių ir Girėną gal ir galeCiau 
palaikyti pralaimėtojais, jei jie 
tą žygį būtų darę tik savo as
meniškai garbei ir pratur
tėjimui. Bet, kaip Lukša ir 
Būtėnas, jie gyvybes rizikavo 
aukštesniam tikslui. 

Ar verta Vilniaus oro uostą 
perkrikštyti iš Dariaus ir Gi
rėno į Antano Gustaičio oro 
uostą? Bent man atrodo, kad 
ne. Gustaičio vardu galėtų 
būti pavadintas Kauno arba 
dar geriau — Šiaulių oro uos
tas, kuris ateityje gal bus dar 
svarbesnis, negu Vilniaus oro 
uostas. 

Nesutinku ir su Dariaus 
Udrio galvojimu, kad Justino 
Marcinkevičiaus. Kristijono 
Donelaičio ir Vytauto Mačer
nio „liaupsinimai" Lietuvoje 
yra provinciališkumo reiški
nys. Tiesa, jie neturi pasauli
nio pripažinimo, kaip, pa
vyzdžiui, Šekspyras ir Goethe, 
bet jie yra savi. Pakaitalas 
butų. juos atmetus, pasidaryti 
internacionalistais ir .liaup
sinti" tik tarptautiniu mastu 
pripažintus talentus. Bet tai 
dar labiau padidintų lietuvio 
menkavertiškumo kompleksą, 
kas. mano nuomone, yra di
desnė grėsme, negu Dariaus ir 
Girėno „kompleksas". 

Zenonas P r ū s a s 
Chillicothe, OH 

gegužės 17 f:, numeryje buvo 
įdėtas Daria-s Udrio straips
nis. Jis lyg ir bando atsakyti i 
klausimą: a- Darius ir Gi
rėnas buvo didvyriai, verti 
jiems Lietuvoje rodomos pa
garbos, ar tik paprasti pra
laimėtojai, nevykėliai9 Udrys 
padaro išvad i, kad jų yra tik
rai neverta kanonizuoti, nes 
jų skrydis „pasibaigė katastro
fiška nesėkme". Taip pat jų 
skrydis „neb-ivo Lietuvai gy
vybiškai reik.dingas". 

• 1271 m. birželio 2 d. mirė 
vyskupas Kristijonas, kryžiuo
čių ordino kunigas. 1253 m. ta
pęs pirmuoju Lietuvos vyskupu. 

• Seniausias grojantis auto
m a t a s yra Vilniaus Teatro mu
ziejuje. Spėjama, jog jis paga 
mintas 1876 m. šveicaro Pajaro 
Amerikoje. Šis automatas ,,Zit-
her-Harmoniąue Piccolo" groja 
aštuonias melodijas. Ant jo yra 
1876 m. Philadelphijos pasauli
nės parodos aukso medalio kopi
ja-

A.fA. 
SESUO M. REPARATA 

MATTIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1997 

m. gegužės 31 d., sulaukus 83 m.. 
J vienuolyną įstojo iš Providence of God, Chicago. IL. Vie

nuolyno įžaduose išgyveno 67 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero Seserys; brolis Jozapas su 

žmona Sue, dukterėčios ir sūnėnai ir jų šeimos, bei kiti gi
mines ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road. Chicago, antradienį, 1997 m. birželio 3 d. 
10:00 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios bus antradienį, birželio 3 d. 7:00 
vai. vak. Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuves į Šv. Kazimiero kapines įvyks trečiadienį, 
birželio 4 d. 10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seseles sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Mattis šeima. 
Laidotuvių direktorius Lack. 

A.tA. 
BRONIUS ARBATAITIS 

Gyveno Chicago, Garfield Ridge apylinkėje. 
Mirė 1997 m. gegužes 30 d., 2:13 vai. p.p., sulaukęs 82 

metų amžiaus. 
Gimė Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje , Amerikoje 

išgyveno 47 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Anele Nestronaitė, duktė Elly Wa-

lovvski, jos vyras Eugene; duktė Betty Cadbois; sūnus Romas, 
jo žmona Sharon; 9 vaikaičiai, 1 provaikaitis. Taip pat pasili
ko sesuo Kazė Tirkslevičienė su vyru Juozu ir šeima Kana
doje; pusbrolis Klemensas Širvys Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas buvo sekmadienį, birželio 1 d., Petkus 
Marąuette laidojimo namuose. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, birželio 2 d. Iš laidojimo 
namų velionis palydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur už jo sielą aukotos Mišios 9:30 vai. r. Po Mišių 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, vaikaičiai ir provaikaitis, 
sesuo su šeima ir kiti artimieji . 

Buvusiai Lietuvių Skaučių Seserijos Vyr. Skautininkei 

A.tA. 
MALVINAI JONIKIENEI 

mirus , reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai 
JORŪNEI , sūnums ALVYDUI ir VAIDUČIUI, jų 
šeimoms, seseriai SOFIJAI STATKIENEI bei vi
siems giminėms ir a r t imies iems. 

LSS Ramiojo Vandenyno rajono vadė ir vadovai: 
„Palangos" ir „Kalniškių" tuntų. 
Skautininkų-kių Ramovės 
Kun. Gražinos vyr. skaučių būrelio 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

AtA. 
IRENA PEMKUVIENĖ 

Lozaitytė 
T R E J Ų M E T Ų M I R T I E S SUKAKTIS 

Kažkas manęs paklausė: 
J\.r dažnai savo mamą prisimeni?" 
Atsakiau: 
„Kam pasigirsi vaikais, jei ne mamai; 
Kas \erktu. kai tu verki, jei ne mama; 
Kas pirmoji žino. kai tau skauda ar liūdna, 
JEI .VE MAMĄ! 
O kai jos nebėra gyvos, kalbuosi mintyse... 

Šv. Mišios už mūsų Mamos sielą bus aukojamos birželio 
4 d. 9 vai. ryto Čikagoje. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Vaikai 

mirus 
INDRE 

A.tA. 
inž. KĘSTUČIUI BISKIUI 
Lietuvoje, žmoną dr. MEILUTĘ, dukrą 
ir sunūs ARĄ ir TAURĄ skaudžios netekties 

valandoje užjaučiame. 

A.L.G. sąjunga 

file:///erktu
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Dr. Marijos Gimbutienės. 
mirusios lietuvės archeologes, 
garsas sklinda vis plačiau. 
Birželio 6-7 d. Vašingtone bus 
Smithsonian Associates ren
giamas dvidienis seminaras, 
pavadintas „Deivė: šventa 
tradicija nuo laiko aušros". 
Žymiausio JAV mokslinio mu
ziejaus, Smithsonian Institu-

tion bendradarbius šį semi
narą ruošti paskatino ką tik 
pasirodžiusi knyga „From the 
Realm of the Ancestors: An 
Anthology in Honor of Marija 
Gimbutas", redaguota dauge
lio jos knygų redaktorės Joan 
Marler. Birželio 5 d. Lietuvos 
ambasadoje bus knygos sutik
tuvės, kur kalbės septyni šios 
antologijos straipsnių autoriai 
ir pati redaktorė. Dr. M. Gim
butiene yra parašiusi per 30 
knygų ir 300 straipsniu apie 
Europos proistorę. Į anglų 
kalbą išverstą jos rankrašti 
„Prehistory of Lithuania" šiuo 
metu baigia ruošti spaudai Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras Čikagoje. Apie semi
narą daugiau galima sužinoti 
telefonu 202-357-3030, o apie 
priėmimą ambasadoje — 202-
234-5860. 

Suva lk ieč ių draugija Či
kagoje visus narius ir svečius 
kviečia i gegužinę birželio 8 d., 
sekmadieni, 12 vai., Vytauto 
Didžiojo šaulių salėje, 2417 W 
43rd Str. Gros Kosto Rama
nausko orkestras, bus ska
naus lietuviško maisto, baras, 
laimėjimai. Visi laukiami pa
silinksminti kartu su suval
kiečiais. 

IŠLYDĖJOM ATOSTOGŲ 
SAVO CHORO VADOVE 

Nepaisant, kad pavasaris 
dar gan šaltas ir ne visi me
džiai baigė žydėti, žmonės jau 
planuoja savo atostogas. Vie
na tokių yra Pal. Jurgio Matu
laičio misijos choro vadovė Bi
rutė Mockienė, kuri išvyksta 
Lietuvon visai vasarai. Ją 
pavaduos Rasa Poskočimienė. 

Misijos choro valdyba: Ro
manas Stropus, Aldona Jan
kauskienė ir Vanda Aleknienė 
ėmėsi iniciatyvos paruošti 
išleistuves mūsų choro vado
vei, o tuo pačiu ir choro giedo
jimo sezono užbaigimą. Mūsų 
giedojimas ir repeticijos dar 
tęsis iki birželio vidurio, ta
čiau pasinaudojom ta pačia 
proga, suradę tinkamą laiką. 

Gegužės 27 d. kaip įprasta, 
rinkomės repeticijon. o po jos 
persikėlėm salėn. Valdybos 
pirm. Romanas Stropus kal
bėjo įvairiais choro reikalais, o 
taip pat dėkojo Birutei už ide-
tą darbą, linkėjo laimingos ke
lionės 'Birutė keliauja su trim 
mažamečiais vaikučiais, o jos 
vyras dr. Andrius vyks vė
liau). Choro valdybos narės 
Vanda Aleknienė ir Aldona 
Jankauskiene įteikė rožių 
puokštes mūsų vadovei ir jos 
pagalbininkei Rasai, tuo iš-
reikšdamos choristų padėką 
už jų įdėtą sunkų darbą. Bi
rute Mockienė dėkojo už gėles 
ir mūsų pareigingumą, lan
kant repeticijas bei parodyta 
jai nuoširdumą. 

Kaip ir visada, susibūrimai 
baigiasi vaišėmis, kurias pa
ruošė valdyba su moteriškąja 
choro dalimi, o vyrai pasi
rūpino troškulį raminančiais 
gėrimais. Mūsų choro narė 
Stasė Jagminienė nesiskiria 
su savo akordeonu, o mes mė-
ginom dainuoti įvairias dai
nas, kurioms nereikia nei 
gaidų, nei dirigentės. 

Atsisveikindami savo choro 
vadovę linkėjome jai gerai 
pailsėti ir su naujom jogom 
grįžti į savo pareigas, nes mes 
lauksime. 

K ; i r o l i n . i K u b i l u m -

Nors Tėvo diena š i ame 
k r a š t e šįmet švenč iama 
birželio 15 d., bet Pasaulio 
lietuvių centre ją švęsime 
birželio 22 d., 12 vai. Birželio 
15 d. skinama trėmimų į Si
birą prisiminimui, tad nedera 
ją paversti linksmu renginiu, 
net ir tėvams pagerbti. Tėvo 
dienos pietūs PLC birželio 22 
d.. 12 vai. Bus skanus mais
tas, įdomi programa, pagerb
sime tėvus ir padėkosime 
jiems už vargus rūpestėlius. 
Stalus arba pavienes vietas 
galima užsisakyti pas Aldoną 
Palekiene 708-448-7436. Visus 
kviečia dalyvauti PLC rengi
nių komitetas. 

Šviet imo ir mokslo mini
s t ras prof. Zigmas Zinke
vičius kalbės birželio 8 d.. 12 
vai.. Pasaulio lietuvių centre. 
Tai tikrai puiki proga susitikti 
ir pasiklausyti šio neeilinio 
mokslininko ir Lietuvos vy
riausybės nario kalbos. Visuo
menę su prof. Zinkevičium 
supažindins JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė. 
Susitikimą rengia PLC rengi
nių komitetas. 

Susirinkimas įvyko gegužes 
4 dieną Jaunimo centro patal
pose. Panevėžiečių klubas da
ro du metinius susirinkimus: 
vieną rudenį, o kitą pavasario 
viduryje. Anksčiau ruošdavo 
didesnio masto renginius, bet, 
mažėjant narių skaičiui, pasi- r o šios pasKa;os vei tuiv: 
darė per sunku. Per šiuos pa- suįp-įžta prie org izacijos ivi-
rengimus klubas gaudavo lėšų kalų svarstymo. Kadangi iu.--

nuo plintančio pi :estantizmo. 
Užtruko kiek ilgiau, kol kny 
gos buvo rašomo:- lietuvių k t! 
ba. Visos knygos pradžioje bu 
vo religinio pobūdžio, bet jos 
išmokė žmones mylėti rašytą 
žodį ir net dėl jo .-. woti 

Po šios paska I » vėl 

mažas nar ių skaičius serga 
arba mirš ta ne: ant vald\ 
bai. bus ieškom;?- asmuo, ku
ris tuo ir rūpintų-- bei lankytu 
sergančius. Buv paminėtas 

reikės jo at-

kultūrinei veiklai paremti. 
Perskaičius Juozo Masilionio 
Panevėžiečių klubo istoriją, 
galime pastebėti, kad šis klu
bas yra atlikęs didžiulį kultū
rinį darbą ir parėmęs daugelį Petras Pelockas. 
išeivijos įstaigų. siklausti. « 

Susirinkimą at idarė klubo Įvertindami ilgą ir nuoširdų 
pirmininkas Vladas Paliulio- darbą Panevėžiečių klubui, 
nis, pernai perėmęs pirminin- Ireną Beinarauskienę ir Pranę 
kavimo darbą iš ilgamečio Masilionienę, pamūryta joms 
pirm. Petro Beinarausko. VIa- suteikti Garbės narių vardus, 
das Paliulionis šiam klubui Dalyviai nutarir .ą patvirtino 
yra pirmininkavęs jau 1979- plojimais. Pirrr,:ninkas taip 
1980 metų kadencijose ir turi p a t dėkojo Petru: Beinaraus-
patyrimo. Pristatęs susirinki
mo darbotvarkę, pasidžiaugė, 
kad į susirinkimą atvyko 40 
narių, bet taip pat apgailesta
vo ..popieriniais" nariais, ku
rie, nors susimoka nario mo
kestį, bet į susirinkimus neat
vyksta. Šios organizacijos na
rių tarpe yra nemažai iške
liavusių į Amžinybę, todėl jie 
buvo pagerbti atsistojimu. 

Klubo sekretorė Pranė Ma
silionienę, žinoma daugeliui, 
kaip kruopščiai rašanti susi-

NASLIŲ KLUBO VEIKLA rinkimų protokolus, perskaitė sumažėjo. 

kui už įdėtą dar'ią. kelis me
tus vadovaujant šiam klubui. 

Kasininkas Kazys Rožans-
kas pranešė apk- kasos stovį. 
Nesant renginiu, laimėjimų, 
pajamos susidaro išnario mo
kesčio ir gautų palūkanų. Ka
dangi Panevėžiečių klubas re
mia kultūrinį v< kimą, laikas 
nuo laiko, klub< nariams pri
tariant, reikia padaryti išmo
kėjimus. Kasoje yra dar pa
kankamai pinigu tolimesnei 
klubo veiklai, n": s pajamos ir 

Našlių, našliukių ir pavie
nių klubo narių metinis susi
rinkimas įvyko kovo 14 d. 
Šaulių salėje. J susirinkimą 
atvyko 26 nariai, nors galėjo 
būti ir daugiau. Pirmininkė 
Regina Petrauskas pakvietė 
Viktorą Utarą pradėti susirin
kimą. Jis susirinkimui vado
vavo iki galo. 

Sveikindamas susirinku
sius, pranešė, kad prisirašė 
nauja narė, Anna Adams. J i 
priimta rankų plojimu. Nuta
rimų raštininkė Helen Dybas 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo. Jis buvo priim
tas, kaip parašytas. Kitų val
dybos narių pranešimai taip 
pat buvo priimti. Gautas 
laiškas iš Valerijos Matelis. J i 
dėkojo už dovaną, klubo at
siųstą ligos metu. Pranešta, 
kad V. Utara turėjo rankos op
eraciją. Linkėta jam pasveikti 
ir įteikta klubo dovana. Revi
zijos komisijos pirm. Sue Che-
plis pranešė, kad. patikrinus 
knygas, viskas rasta tvarkoje, 
jos gerai vedamos. J i dėkojo 
Antaninai Gustof už skanias 
vaišes. 

Kasininkas V. Utara 
pranešė. kad sale jau 
užsakyta gegužinei, kuri bus 
liepos 20 d. Šaulių salėje taip 
pat vyks susirinkimas birželio 
27 d. Visi nariai prašomi tame 
susirinkime dalyvauti, nes 
reikės išrinkti darbininkus ir 
komisiją. O nariai, kurie dar 
nesusimokėję mokesčio, prašy
ti tai padaryti. 
Po susirinkimo visi buvo pa

vaišinti karštais pietumis ir 
linksmi skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

praėjusio susirinkimo veiklos 
nutarimus. 

Susirinkimo protokolas buvo 
labai išsamiai parašytas ir da
lyvių priimtas be pataisymų. 

Kadangi Panevėžiečių klu
bas yra kultūrinė organizaci
ja, todėl kiekvieno susirinki
mo metu skaitomi kultūriniai 
pranešimai. Šie yra lietuviško 
spausdinto žodžio metai, pas
kaitai buvo pakviestas peda
gogas, daugelio knygų ir 
kultūrinių straipsnių auto
rius, Juozas Masilionis. Jo pas
kaita buvo apie „Rašto ir lietu
viškos knygos kelią nuo se
niausių laikų iki dabar". 

Prieš pradėdamas paskaitą 
apie pirmąją lietuvių knygą, 
apžvelgė rašyto žodžio istoriją, 
kuri yra net 3,500 metų senu
mo. Pirmieji rašyto žodžio 
pradininkai buvo senovės ver
slininkai — finikiečiai, gyvenę 
dabartinėje Palestinoje ir žy
dų valstybėse. Didelį pageri
nimą įvedė graikai. Jie jau 
turėjo priebalses, bet dar ne
turėjo balsių. Laikui bėgant, 
graikai į savo raidyną įvedė ir 
balses. Šalia šitų dviejų tautų, 
prisidėjusių prie rašytinio žo
džio, daug įtakos turėjo Itali
joje gyveną lotynų giminės 
žmonės etruskai. Jie panaudo
ję abiejų kultūrų rašybos 
ženklus, sudarydami lotynų 
raidyną, kurį ir dabar naudo
jame. 

Po išsamios apžvalgos, pas
kaitininkas kalbėjo apie Mar
tyno Mažvydo „Katekizmą". 
Šią knygą, parašytą lietuvių 
kalba, reikia laikyti šviesos 
žiburiu, privertusiu lenkiškai 
kalbančią kunigiją susirūpinti 
lietuvišku raštu.kad apsigintų 

Klausimų-Sunanymų metu 
buvo iškeltas klausimas pa
siuntimui enciklopedijos Pa
nevėžio miesto bibliotekai. Su
sirinkimas vienbalsiai pritarė 
šiam sumanymui ir įgaliojo 
kasininkę išmokiti pinigus en
ciklopedijos pardavėjai Per
siuntimo išlaide-; bus surink
tos iš narių arb: gaas aukų. 

Išsibaigus k -.usimams ir 
darbotvarkės numatytiems 
punktams, susrinkimas buvo 
uždarytas. Pirmininkas V. Pa
liulionis palinkėjo gražiai ir 
saugiai praleisti vasarą ir vi
siems sugrįžti j rudeninį susi
rinkimą. Pakvietė visus prie 
paruoštų vaišių ir kavos. Taip 
pat dėkojo Pranei ir Juozui 
Masilioniams bei kitiems, ku
rie prisidėjo darbu, svečius 
vaišinant. 

Ant. Paužuol is 

P i rmųjų ir v isų vėles
niųjų trėmimų paminėji
mas Brighton Park LB apy
linkėje vyks birželio 15 d. Pra
dedamas 10 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijas bažnyčioje, o po 
Mišių trėmimo aukų atmini
mui bus padėtas vainikas prie 
lietuviško kry; iaus tos parapi
jos klebonijos sodelyje. Kvie
čiami gausia? dalyvauti ne tik 
Brighton Parko, bet ir iš toli
mesnių vietovų lietuviai. 

J u o z a s Baužys, ..I laisvę" 
žurnalo redaktorius, dalyvaus 
Krikščioniškf - minties politi
nių svarstybu konferencijoje, 
ruošiamoje Jaunimo centre. 
Čiurlionio gai< rijoje, birželio 7 
d., šeštadieni. 10:30 vai. r. 
Visi kviečiami. 

Sėkmingai baigęs verslo administracijos studijas MrN'eese State University, Louisiana, 1992 m olimpinės Lie
tuvos krepšinio komandos narys Alvydas Pazdrazdis 'apdovanotas McNeese „Most Valuable Player" krepšinio 
trofėja) su šeima grįžta į Lietuva, o Čikagoje sustojo atsisveikinti su bendravusiais s'.udijų metu. Iš kairės: Alvy
das Pazdrazdis su naujagime dukrele Karolina ir žmona Aušra, Bronius Siliūnas, Daina Siliūnienė, dr. Donatas 
Siliūnas, Pauliukas Siliūnas, Vladė Siliūnienė, Daivutė Siliūnaitė, Aleksiukas Siliūnas ir Donatas Tijūnėlis. 

Nuotr Ind rė s Tijūnėlienės 

ALVUDO SUKAKTIS 

ALVUDAS — Lietuvio vaiko 
ugdymo draugija. Netrukus 
švęs 40 veiklos metų su
kaktį. Draugijos pagrindinis ir 
tiesiogis tikslas yra ugdyti pil
nutinį žmogų. — žmogų žmo-
ginti. ALVUDAS yra įsteigtas 
1958.11.21. Užregistruotas Či
kagos mokslo įstaigoje, yra ju
ridinis asmuo, turi teisę veikti 
ir yra atleistas nuo mokesčių 
mokėjimo. Oficialūs ALVUDO 
steigėjai yra: dr. Jonas Ado
mavičius. Juzė Daužvardienė. 
Zuzana Juškevičienė. 

Tikslui siekti — lietuviui 
vaikui ugdyti — buvo įkurtas 
Vaikų teatras ir veikė keletą 
metu. pastatė vaidinimų ir 
juos scenoje kartojo. Daugelis 
lietuviukų vaikų gavo scenos 
vaidybos sampratą, sustiprino 
savo lietuvių kalbos mokė
jimą, praplėtė lietuvišką žody
ną, išgyveno vaidybos džiaugs
mą. 

Vaikų tėvai yra patys pir
mieji ir įtakingiausi vaiko 
mokytojai, teigia psichologai, 
psichiatrai. Tad tėvams yra 
reikalingos bent elementarios 
psichologinės žinios. ALVUDO 
vadovybė atskubėjo tėvams į 
pagalba: rengė paskaitas, 
kvietė psichologus, psichiat
rus, pedagogus, gydytojus. 
spausdino jų paskaitas, pask
leidė vaikų tėvams. 

Po dešimtmečio veiklos, 
skirtos grynai vaiko ugdymui, 
ALVUDO vadovybė pasuko į 
pagyvenusių žmonių veiklos 
sritį, tad pasikeitė ir kai kurie 
darbuotojai. Šiuomet ALVU
DO vadovybė kreipia daug 
dėmesio ir skiria daug pas
tangų Lietuvai remti: gelbėti 
skurstančius. alkstančius, 
našlaičius ir remti skurstan
čią Lietuvos mediciną. ALVU
DAS yra išleidęs ir keletą 
knygų, viena jų, kun. J. Juoze-
vičiaus „Kilnių minčių aruo

das". Knyga yra išleista Lietu
voje 5,000 egz. tiražu. Šios 
knygos 3,000 egzempliorių yra 
nupirkę Lietuvos vyskupai. 

Kaip matoma, ALVUDAS 
savo įsipareigojimus pateisi
no, kad skubantis laikas ne-
uždildytų veiklos pėdsakų, 
tenka ją užfiksuoti. Nutar ta 
išleisti ALVUDO istoriją. Re
daktoriais pakviesti: dr. J . Ci-
paras. S. Petersonienė, Z. J u š 
kevičienė. Istorijos rašymas 
jau yra įgavęs eigą, redakto
riai pasiskirstė darbo, veiklos 
sritimis ir rašo. Tik dar ne
nuspręsta, kur reikėtų knygą 
leisti: Lietuvoje, ar čia. Ameri
koje. Yra geras pasiūlymas 
leisti Lietuvoje, „Valstiečių 
laikraščio" spaustuvėje. 

Z. J . 

Re ikal inga talka. „Saulu
tė" Lietuvos Vaikų globos 
būrelis maloniai kviečia ga
linčius padėti kraut i apie 300 
siuntos dėžių į sunkvežimį, 
rinktis Pasaulio lietuvių cen
tro, Lemonte, apatinėje mašinų 
pastatymo aikštelėje šeštadie
nį, birželio 7 d., 9:30 vai. r. 
„Amber: (Vidmanto Rapšio) 
agentūros sunkvežimis atva
žiuos 10 vai. c, o siuntinius 
reikia išnešti iš PLC rūsio. 
Puiki proga sveikai pasi
mankšt int i ir atlikti gerą dar
belį. Kviečiami skautai , neoli-
tuana i , ateitininkai, sporti
ninkai , intelektualai, gimna
zistai, studentai, mamos, tė
veliai ir jauni seneliai (juk ki
tokių pas lietuvius nėra). 
Ačiū! 

SKELBIMAI 

' ' i ! barį* Matlllai IO misijos ch ras sun • .-••-• ivr chorvedei i£l< 'uves. jai išvykstant atostogų į Lietuva Pir
moje eį'.je sėdi choro valdyba. Iš kairės Jonas Smalstys, Juzė Rainiene, pirm Romanas Stropus, eboro vadovės 
dukrelė Rūta, vadovė Birutė Mockienė, misijos kapelionas kun Algirdas Paliokas. S.J. vadovės pagalbininkė 
Rasa Poskočimienė, Aldona Jankauskienė; II eil. - choro nariai Nuotr. V. 

x Marijos Nekalč iaus ios 
Širdies šventėje (nuo š.m. 
šiai šventei skiriama reikš
mingesnė vieta liturginiuose 
metuose), Židinys rengia pa
maldas su šv. Mišių auka šeš
tadienį, birželio 7 d. 4 vai . 
p.p. Tėvų Jėzui tų koply
čioje. ( s k ) 

x Reikalinga v idurinio 
a m ž i a u s moteris prižiūrėti 
mūsų tėvelius gyvenančius 
prie Los Angeles, CA, kelionė 
bus apmokėta, pilnas išlaiky
mas ir gera alga. Graži ir sau
gi aplinka, puikus klimatas. 
Skubiai skambinkite šiuo nu
menu „Collect" (714) 998-
0 7 9 °- (sk) 

x Vytautas ir Jolyta Su-
duikiai, iš Wheeling IL ir 
Emilija ir Stasys Kazlaus
kai iš Arlington, MA atsiuntė 
po $50 kiekvienas, tai metinė 
globa dviejų našlaičių Lietu
voje. Geriesiems rėmėjams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
..Lietuvoje už pornografinių 
raštų, spausdintų leidinių, at
vaizdų ar kitokių pornografi
nio pobūdžio leidinių gami
nimą ar laikymą, turint tikslą 
moe platinti, taip pat jų plati
nimą baudžiama laisves 
ati•i'iimu iki 2 metų arba bau-
'la. VRM informatikos duo-
nanaras Lietuvoje 1996 • 
lxm> iškeltos 3 bylos 'Vil
niuje, Kaune. Kretingoje). 
1996 — 6 bylos". P i n i g a i , 
s iun t in ia i ir k o m e r c i n ė s 
siuntos i Lietuva Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK. 47)45 
IT. 91 S t , Chicago . IL 
MH>29. t . l . 77M-838-10.V). 

( sk) 

x TĖVŲ DIENOS šv. Mi
šių bei maldų novena prasidės 
birželio 6 d. ir tęsis iki 15 d., 
Marijonų koplyčioje prie 
„Draugo". Ši novena skirta 
Švč. Jėzaus Širdies garbei, 
meldžiant tėvams kūno ir sie
los sveikatos, sėkmės darbuo
se, kantrybės kančioje, gi mi
rusiems — amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių it 
senelių vardus siųskite: Ma 
r ian Fathers , 6336 S. Kil 
bourn Ave., Chicago, IL 
60629. 

x TRANSPAK praneša: 
„Nuo vasario 21 d. Lietuvos 
moterys galės skambinti tele
fonu 616380 į Krizių centrą 
Vilniuje ir gauti konsultaciją, 
emocinės prievartos, smurte 
atvejais. Centrą įsteigti pa 
dėjo Norvegijos moterų orga
nizacijos bei šios šalies URM" 
Piniga i , s iunt in ia i ir ko 
m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą 
Maisto siuntiniai . TRANS 
P A K , 4 5 4 5 W . 63 St., Chica 
go , IL 60629, tel . 773-838 
1050. 

(sk 
x Kazys ir Danutė Kri

v ickai ir šeima, Clark Sum-
mit. PA atsiuntė $300 ir nor 
globoti du Lietuvos našiai 
čius. Geriesiems žmonėms dė 
kojame! „Lietuvos Našiai 
č iu globos" komite tas , 2711 
W. 71 St., Chicago, II 
60629. 

(sk 
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