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Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė Lietuvos prezidentą 

Vatikanas, gegulės 18 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pirmadienį 
Vatikane sveikino popiežių 
Joną Paulių II 78-ojo gimta
dienio proga ir kvietė jį apsi
lankyti Lietuvoje. 

Susitikimas įvyko popie
žiaus bibliotekoje, kur Šven
tasis Tėvas paprastai priima 
aukštus svečius. 

Lietuvos prezidentas pado
vanojo popiežiui plakėte — 
meniSką tauriųjų metalų ir 
emalė8 plokštelę su Vilniaus 
Aušros vartų atvaizdu, sukė
lusiu Šventajam Tėvui atsimi
nimų apie pirmąjį jo apsilan
kymą Vilniuje 1993-siais. 

Žinodamas, kad kitąmet po
piežius yra pakviestas į Len
kiją, prezidentas V. Adamkus 
labai prašė nors trumpam — 
bent porai valandų — užsukti 
ir į Aušros Vartus Vilniuje. 
Popiežius neatsisakė, tačiau 
tokios kelionės galimybės pir
miausia priklausys nuo jo 
sveikatos. 

Paklaustas, ar pats tiki, kad 
popiežius atvažiuos, preziden
tas V. Adamkus nedvejoda
mas atsakė: „Esu įsitikinęs, 
kad kitais metais, jei sveikata 
leis, popiežius bus Lietuvoje". 

Kaip tik popiežiaus sveikata 
lėmė, kad per pusės valandos 
pokalbį daugiau kalbėjo V. 
Adamkus. Nors, kaip sakė 

prezidentas, jis labiau troškęs 
pasiklausyti popiežiaus. Jiedu 
kalbėjosi angliškai, o porą 
sveikinimo frazių V. Adamkus 
pasakė lenkų kalba. 

„Tai buvo įspūdingas, nepa
kartojamas susitikimas", sakė 
prezidentas žurnalistams. 

Pasak V. Adamkaus, po
piežius labai domėjosi bendra 
politine padėtimi Lietuvoje, 
kalbėtasi apie krikščionišką 
moralę, tikybos mokymą mo
kyklose, naujosios kunigų kar
tos uždavinius. 

Vėliau susitikęs su Vatikano 
valstybės sekretoriumi Angelo 
Sodano, prezidentas kalbėjo 
apie ruošiamas Lietuvos ir 
Vatikano sutartis. Tarp jų — 
dėl ginkluotose struktūrose 
tarnaujančių katalikų sielova
dos, taip pat dėl bendradar
biavimo švietimo srityje ir 
Katalikų Bažnyčios turto grą
žinimo. 

Prezidentas pasidžiaugė tra
diciškai gerais Lietuvos ir 
Vatikano santykiais ir sakė, 
kad jie galėtų būti pavyzdžiu 
visoms valstybėms. 

Dviejų dienų vizito į Italiją 
ir Vatikaną Lietuvos preziden
tas atvyko sekmadienį. 

Jo dar laukia susitikimai su 
Italijos prezidentu Oscar Lui-
gi Scalfaro ir ministru pirmi
ninku Romano Prodi. 

Žemė neatleis valdininkų klaidų 
Vilnius, gegužės .15 d 

(Elta) — Lietuvos liberalų są
junga (LLS) ragina vyriausybę 
supaprastinti samdos tvarką 
sezoniniams ir vienkarti
niams žemės ūkio darbams 
bei nustatyti žemės ūkio koo
peratyvams tokius pačius mo
kesčius, kaip ir ūkininkams. 

„Baigiantis pavasario dar
bams, liko daug vyriausybės 
neišspręstų klausimų, galin
čių turėti neigiamų padarinių 
tolesnei žemės ūkio raidai", 
rašoma LLS valdybos priim
tame kreipimesi į ministrų 
kabinetą dėl padėties žemės 
ūkyje. 

Liberalai mano, kad žemės 
ūkyje netinka galiojančiuose 
įstatymuose nustatyta tvarka 
visus darbo santykius regu

liuoti darbo ir autorinėmis su
tartimis, „nes žemės ūkyje yra 
daug vienkartinių, sezoninių 
ir padienių darbų". 

„Merdinčios žemės ūkio ben
drovės neužtikrina veiklos tęs
tinumo, didina nedarbą, suda
ro sąlygas klestėti ekonomi
niams nusikaltimams ir gilėti 
socialinei krizei kaime", tei
giama dokumente. 

LLS taip pat mano, kad 
žemės ūkio kooperatyvų veik
lą ir kūrimąsi stabdo dabar
tinė mokesčių politika, nes, 
mokesčiai kooperatyvams yra 
didesni nei ūkininkams. 

Liberalai ragina vyriausybę 
kuo greičiau, dar iki rudens 
darbų kaime pradžios, priimti 
sprendimus, kurie galėtų pa
lengvinti žemdirbių padėtį. 

Saugumo vadovo kandidatūrą 
tvirtins Seimas 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
kad siūlydamas kandidatą į 
Valstybės saugumo departa
mento vadovo postą, preziden
tas Valdas Adamkus su kon
servatoriais nesitarė. 

„Tai nėra konservatorių par
tijos pasiūlymas, o jo paties 
idėja", sakė V. Landsbergis 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje. Jis komentavo preziden
to pasiūlymą Seimui skirti 
VSD generaliniu direktoriumi 
konservatorių, parlamento už
sienio reikalų komiteto narį 
Mečį Laurinkų. Tokiam prezi
dento paskyrimui būtinas Sei
mo pritarimas. 

Konservatorių vadovybė, pa
sak V. Landsbergio, pradėjo šį 
klausimą svarstyti pirmadienį 
ir pateiks savo vertinimus. 

Krikščionių demokratų par
tijos vadovas, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
teigia, kad M. Laurinkus turi 
patyrimo vadovauti Valstybės 
saugumo departamentui. M. 
Laurinkus šiai institucijai va
dovavo maždaug metus nuo 

jos įkūrimo 1990-aisiais. 
Kitoje spaudos konferenci

joje pirmadienį A. Saudargas 
sakė, kad dabar saugumo de
partamente reikia daug orga
nizacinių pastangų, stiprinant 
šios žinybos veiklą. 

Paklaustas, kas galėtų pa
keisti M. Laurinkų Seimo UR 
komiteto pirmininko poste, 
krikščionių demokratų vadas 
sakė, kad komitete yra daug 
patyrusių žmonių. „Viską 
spręs Seimas", sakė jis. 

Buvęs saugumo vadas 
„paaukotas", siekiant 

išsaugoti VR ministro kėdę 
Spaudos konferencijoje pir

madienį opozicinės LDDP va
dovas Česlovas Juršėnas tvir
tino, kad Jurgis Jurgelis, kaip 
vienas teisėsaugos vadų, atsis
tatydino dėl ypač blogos val
stybės kriminogeninės padė
ties. 

Paskelbdamas Mečį Lau
rinkų kaip kandidatą į VSD 
vadovo pareigas, prezidentas 
Valdas Adamkus buvo pa
reiškęs, kad jį pasirinko be 
konsultacijų su konservato-

Nuotr.: Europos ir JAV apdovanojimo įteikimo ceremonijoje dalyvavę (iš kairės) JAV ambasadorius Lietuvoje 
Keith Smith, Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Toma Birmontiene, Didžiosios Britanijos ambasadorius 
Thomas Macan ir Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas Henrik Schmiegelow. <E!ta> 

Žmogaus teisiu centrui — 
Europos ir JAV apdovanojimas 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(Elta) — Lietuvos žmogaus 
teisių centro veikla buvo įver
tinta reikšmingu Europos Są
jungos ir JAV apdovanojimu. 
Už nuopelnus kuriant „har
moningą ir laisvą visuomenę" 
Tomos Birmontienės vadovau
jamai visuomeninei organiza
cijai atiteko 20,000 JAV dole
rių. 

Pirmadienį Vilniuje sureng
toje apdovanojimo ceremoni
joje dalyvavo Europos Komisi
jos delegacijos Lietuvoje va
dovas ambasadorius Henrik 
Schmiegelow, JAV ambasado
rius Keith Smith bei Didžio
sios Britanijos ambasadorius 
Thomas Macan. 

1994 m. pabaigoje įkurtas 
Lietuvos žmogaus teisių cent
ras siekia paskatinti visuome
nę domėtis žmogaus teisėmis 
ir gerbti jas. Ši organizacija 
įgyvendina įvairias švietimo 
programas, nagrinėja žmo
gaus teisių padėtį Lietuvoje 

* Seimo narys centristas 
Vytautas Čepas ketina pasi
traukti iš Seimo komisijos, ti
riančios galimą parlamentarų 
bendradarbiavimą su užsienio 
specialiosiomis tarnybomis. 
Praėjusią savaitę apie tai 
jau pareiškė kitas komisijos 
narys, socialdemokratas Ar
vydas Akstinavičius. Vytautas 
Čepas sakė ketinąs netrukus 
įteikti pareiškimą, tačiau dar 
prieš tai turi pasitarti su Cen
tro sąjungos vadovybe bei kai 
kuriais kitais komisijos na
riais. Anot jo, norint išvengti 
šališkumo, komisija neturėtų 
būti sudaroma pagal partijų 
atstovavimą Seime. Jis teigė 
apskritai abejojąs tokios komi
sijos- reikalingumu. „Patirtis 
parodo, kad tokius reikalus 
turėtų nagrinėti profesiona
lai", sakė V. Čepas. .BNSI 

riais ar vyriausybe. 
Č. Juršėnas įsitikinęs, kad 

atsistatydinti turėjo ne J. Jur
gelis, o daug priekaištų dėl 
savo prasto darbo pelnęs vi
daus reikalų ministras. „Bet 
galbūt valdžiai jis yra bran
gesnis, ir jis nėra aukojamas", 
sakė jis. 

Č. Juršėnas taip pat neri
mauja, kad konservatoriaus 
M. Laurinkaus paskyrimas į 
Valstybės saugumo departa
mento vadovo postą gali pa
versti šias pareigas poli
tinėmis. 

bei rūpinasi, kaip patobulinti 
su žmogaus teisėmis susiju
sius įstatymus. 

Demokratijos ir pilietinės 
visuomenės apdovanojimą Eu
ropos Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos įsteigė minint 50-
ąsias Maršalo plano ir 40-
ąsias Romos sutarties metines 
bei Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 50-rnetį. 

20,000 dol. premijos atite
ko pusšimčiui panašių orga
nizacijų, veikiančių Vidurio ir 

Rytų Europos, Nepriklausomų 
valstybių sandraugos respub
likose ir buvusios Jugoslavijos 
respublikose. 

Apdovanojimo ceremonijos 
tą pačią dieną surengtos vi
sose šiose valstybėse. Kaip 
pranešė Europos Komisijos de
legacija Vilniuje, kai kuriems 
laimėtojams nusišypsojo laimė 
premiją gauti per Londone vy
kusią ceremoniją, kurioje da
lyvavo JAV prezidentas Bill 
Clinton, D. Britanijos minis
tras pirmininkas Tony Blair ir 
Europos Komisijos preziden
tas Jacąues Santer. 

Čečėnai nėra užtikrinti, kad 
įkai tas lietuvis yra jų valstybėje 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(BNS) — Čečėnijos pareigūnai 
teigia, kad iki šiol neuž
fiksuota, jog vilnietis versli
ninkas Viktoras Grodis būtų 
pagrobtas arba laikomas Če
čėnijos teritorijoje. 

Verslininko „pagrobimas ar
ba laikymas Čečėnijos teritori
joje faktiškąja ir operatyvine 
prasme neužfiksuotas", pažy-

"mėjo Čečėnijos atstovė Lietu
voje Aminat Saijeva. Pasak 
jos, tai ją įpareigojo pranešti 
Čečėnijos parlamento pirmi
ninkas Ruslan Alichadžijev, 
vidaus reikalų ministras Leči 
Chultygov ir valstybės proku
roras Chovaž Serbijev. 

Šiuo pranešimu reaguojama 
j praėjusią savaitę Lietuvos 
premjero Gedimino Vagno
riaus išsiųstą telegramą Če
čėnijos prezidentui Aslan Mas-
chadov, kurioje prašoma imtis 
visų priemonių, kad Čečė
nijoje įkaitu laikomas Lietu
vos pilietis būtu kuo greičiau 
išlaisvintas. 

Čečėnijos atstovai teigia, 
kad šis prašymas yra „spren
džiamas kompleksinėje kovos 
su grobimais programoje, 
įskaitant savo galimybes kai
myninėse respublikose". Pa
grobtasis paieškomas, įver
tinant, kad jis gali būti 
vežiojamas iš vieno regiono j 
kitą. 

„Čečėnijos pareigūnai su
pranta savo ir Čečėnijos val
stybės įvaizdi, pagrobtojo ar
timųjų jausmus ;r šį klausimą 
sprendžia su ypatingu atsa
kingumu", pažymima Čečė
nijos atstovės pranešime. 

34-erių metu Viktoras Gro
dis įkaitu Čečėnijoje laikomas 
nuo pernai rugsėjo, už jį pa
grobėjai reikalauja 100.000 
dolerių išpirkos. 

Premjero telegramoje Čečė
nijos prezidentui buvo reiškia
ma viltis, kad A. Maschadovo 
„asmeninė parama ir autorite
tas padės Viktorui Grodžiui 
grįžti į Lietuvą, kurios žmonės 
draugiški čečėnų tautai". 

* Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto (NSK) pirmi
ninkas Algirdas Katkus įsiti
kinęs, kad Vidaus reikalų 
ministerijai pavaldūs du kari
niai daliniai iki 2000 metų 
turėtų būti pertvarkyti j spe
cializuotus policijos dalinius, 
Nacionalinio saugumo komite
to nariai pirmadienį paprašė 
VRM vadovų parengti planą, 
kaip šie daliniai turėtų būti 
performuoti. A. Katkaus įsi
tikinimu, ateityje VRM pa-
valdžiuose policijos daliniuose 
galės tarnauti tik privalomąją 
tarnybą atlikę kariai. Tarnyba 
VRM daliniuose nebus už
skaitoma už privalomąją tar
nybą kariuomenėje. Suburti į 
specializuotus policijos dali
nius, profesionalūs kariai tu
rės slopinti riaušes kalė
jimuose, kovoti su teroristais 
ir nusikaltėliais, saugoti svar
bius valstybės objektus, m 

* Nuo šiol už teroro aktą, 
per kurį mirė žmogus arba 
trys ar daugiau asmenų pa
tyrė apysunkį ar sunkų su
žalojimą, bus baudžiama 
laisvės atėmimu nuo 10 iki 20 
metų. Seimas sugriežtino at
sakomybę už šaunamųjų 
ginklų, šaudmenų, sprogmenų 
ar sprogstamųjų medžiagų 
įsigijimą, laikymą, gaminimą 
ir pardavimą bei papildė 
Baudžiamąjį kodeksą straip
sniu „Teroro aktas". T ia pat 
laisvės atėmimo bausme lau
kia ir už sprogdinimą ar pade
gimą, nukreiptą prieš vai-

naujienos 
^Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP, Intrrfa*. ITAR-TASS. 

SeUPĄN, R1A ir ELTA žirui; agentūrų pranešimais) 

Vatikanas. Popiežiui Jonui Pauliui II pirmadienį suėjo 78 
metai. „Aš esu senas kunigas", sakė jis parapijos maldinin
kams, sekmadienį susirinkusiems palinkėti jam laimingo gim
tadienio. Lenkų kilmes popiežius. Šventajam Sostui vadovauja 
jau 20 metų ir, pasak Reuters, nepaisydamas silpstančios svei
katos, neslepia savo ketinimų pasitikti 3-ąjį Katalikų Bažny
čios tūkstantmetį. Tačiau jis pažvelgė ir į praeitį, kai gyveni
mas perspektyvų sportininką ir aktorių privertė dėl nacių 
draudimo nelegaliai tapti kunigu. Jonas Paulius II per 455 me
tus buvo pirmasis ne italų kilmės popiežius. Jis stebino Šven
tąjį Sostą savo skubėjimu visam pasauliui siųsti taikos žinias. 
Kaip įprasta, popiežius nerengė viešo gimtadienio šventimo, 
tačiau Italijos prezidentas Oscar Luigi Scalfaro pasiuntė jam 
sveikinimą, kuriame pažymėjo popiežiaus „nenuilstantį ir iš
didų taikos bei teisybės skleidimą". 

Birmingham, Anglija. Nesusitarę, kaip griežtai bausti In
diją už įvykdytą branduolinį bandymą, pasaulio didžiųjų vals
tybių (G 8) vadovai šeštadienį nusprendė svarstyti kitas, jau 
anksčiau gvildentas problemas: darbo užimtumą, nusikalsta
mumą ir trečiojo pasaulio įsiskolinimus. JAV prezidentas Bill 
Clinton, D. Britanijos ministras pirmininkas Tony Blair bei 
dar šešių valstybių vadovai vėlai penktadienį patvirtino Indijos 
bandymus smerkiantį ir „gilų susirūpinimą" dėl jų išreiškian
tį pareiškimą, tačiau nesugebėjo susitarti dėl sankcijų. G8 vad
ams pavyko susitarti tik dėl bendro pareiškimo, kuriuo kitos 
valstybės raginamos „Indijai pareikšti savo susirūpinimą". Ta
čiau JAV, Kanados bei Japonijos siekimas imtis prieš šią vals
tybę veiksmų, nesusilaukė visuotinio pritarimo, Kanados 
premjeras Jean Chretien nedelsdamas įsakė dar labiau su
griežtinti savo vyriausybės taikomą embargą, ir nuo šiol teikti 
Indijai tik humanitarinę pagalbą. Japonijos ministras pirmi
ninkas Ryutaro Hashimoto taip pat paragino imtis sankcijų 
prieš Indiją, tačiau Rusijos prezidentas Boris Jelcin bei Pran
cūzijos prezidentas Jacąues Chirac griežtai tam pasipriešino, 
nepaisant penktadienį naujienų agentūrų išplatinto Indijos 
ministro pirmininko Atal Bihar. Vajpayee pompastiško pa
reiškimo, kad „Indija dabar yra branduolinė valstybė", galinti 
pasigaminti „galingą bombą". 

Jakarta Daugiau kaip 3,000 prieš Indonesia prezidentaSu-
harto protestuojančių studentų pirmadienį susirinko prie par
lamento rūmų Jaka.rtoje, o dalis jų pateko į vidų, užimdami ko
mitetų posėdžių sales. Parlamentą saugoję šimtai automatais 
ginkluotų karių nekliudė studentams. Dauguma studentų, su
sėdę priešais centrinį parlamento pastatą, dainavo Subarto 
kritikuojančias dainas, o į parlamento patalpas įžengęs univer
siteto jaunimas ten vykusius ginčus pavertė diskusijomis dėl 
valstybės vadovo ateities. Studentus lydėjo dešimtys universi
teto dėstytojų, buvusių biurokratinio aparato darbuotojų ir 
dvasinių vadovų. 

Indonesia prezidentas Suharto, prieš atsistatydindamas iš 
posto, pateiks mažiausiai keturias sąlygas, pirmadienį pranešė 
politiniai šaltiniai. Buvęs kariuomenės generolas, kuris prezi
dento pareigas užėmė 7-ojo dešimtmečio viduryje, pastaraisiais 
mėnesiais atsidūrė ekonominiame ir politiniame chaose. Anot 
šaltinių, Suharto sieks užtikrinimo, kad valstybės armija liks 
vientisa, toliau galios įstatymai ir išleisti įsakymai, nesikeis 
konstitucija, o vyriausybė ir toliau laikysis vadinamosios Nau
josios krypties politikos. 

Vašingtonas. Jeigu Pakistanas susilaikys nuo branduolinių 
bandymų, JAV gali sutikti dėl ginčytino naikintuvų „F-16" tie
kimo šiai valstybei, sekmadienį pareiškė JAV Senato žvalgybos 
komisijos vadovai. Pakistanas ketino atlikti požeminį branduo
linį sprogdinimą, atsakydamas į praėjusią savaitę Indijos atlik
tus branduolinius bandymus . Komiteto pirmininkas respubli
konas Richard Shelby, vicepirmininkas demokratas Bob Ker-
rey pranešė pritaria minėtų lėktuvų tiekimui, kuris taptų atly
giu už Islamabado santūrumą. 

New Yorkas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas 
Netanyahu šeštadienį pareiškė, kad Izraelis pats nustatys ka
riuomenės išvedimo iš Libano terminus ir kad iki 2000 metų 
gali būti pasirašyta mažiausiai dar viena Vidurio Rytų taikos 
sutartis. Kalbėdamas tūkstantinei konservatyvių žydų miniai, 
susirinkusiai į New Yorko sinagogą, B. Netanyahu sake, kad 
Oslo taikos sutartis tiksliai nurodo, kad Izraelis pats turi 
spręsti, iš kiek teritorijos jis gali išvesti savo karius. Izraelio 
premjeras Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Kofi An-
nan sakė, kad Izraelis rimtai svarsto JT nutarimą, raginantį 
pasitraukti iš Libano „vykdant tarptautines taikos ir saugumo 
sąlygas". Libanas atsisako derėtis su Izraeliu del kariuomenes 
išvedimo, teigdamas, kad 1978 m. nutarimas reikalauja besą
lyginio atsitraukimo. 

Krasnojarskas, Rusija. Maždaug 19 proc. persvara Kras
nojarsko krašto gubernatoriaus rinkimus laimėjo atsargos ge
nerolas Aleksandr Lebed. Jo varžovas, Kremliaus remiamas 
dabartinis gubernatorius Valerij Zubov surinko apie 40 proc. 
balsų. Paskutiniuoju metu Lebed tvirtino, jog kandidatuos į 
Rusijos prezidentus 2000 metais tik tuomet, jei sugebės atgai
vinti regiono ekonomiką. 

stybės valdžios, valdymo in
stituciją ar strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui tu
rinčią įmonę ar įrenginį. 
Laisvės atėmimu iki 10 metų 
numatyta bausti asmenis, pa
dėjusius sprogmenis siekiant 
sukelti sprogimą. E1'a' 

KALENDORIUS 
Gegužės 19 d.: Celestinas, 

Prudencija. Alkuinas Gilvi-
nas. Taura. 

Gegužės 20 d.: Šv. Ber
nardinas Sienietis, kunigas 
'1380-1444K Alfreda. Aug-
mantė. Vyginte. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

MESTI RŪKYTI NIEKADA NEVĖLU 
Rūkymas tampa visuotine 

problema. Nuo rūkymo su
keltų ligų kasmet pasaulyje 
miršta daugiau kaip 3 mln. 
žmonių, Lietuvoje — daugiau 
kaip 7,000 ir jų daugumą su
daro darbingo amžiaus vyrai. 
Galvojama, kad per artimiau
sius 25 metus nuo rūkymo su
keltų ligų pasaulyje mirs apie 
2 mln. žmonių. Įrodyta, kad 
80-90 proc. plaučių vėžio at
vejų sąlygoja rūkymas. Rū
kančiųjų tikimybė susirgti 
plaučių vėžiu yra 10-30 kartų 
didesnė negu visai nerūkan
čių. Plaučių vėžio išsivystymo 
rizika tiesiogiai priklauso nuo 
to, kiek metų žmogus rūko, 
kiek cigarečių surūko per 
dieną ir net nuo rūkymo 
įpročio (t.y. kuo trumpesnė 
nuorūka paliekama ir kuo il
giau įtraukiami dūmai, tuo 
pavojingiau). Nustatyta, kad 
plaučių vėžiu dažniau serga 
rūkantys cigaretes, negu ei--
garus ar pypkes. Cigaretės su 
filtru šiek tiek mažiau pavo
jingos už cigaretes be jo. Me
tus rūkyti po 10-15 metų rizi
ka susirgti plaučių vėžiu 
tampa tokia pat, kaip niekada 
nerūkusiųjų. 

Rūkymas sąlygoja burnos 
ertmės, gerklių, stemplės vė
žio išsivystymą. Kartu varto
jamas alkoholis dar labiau 
sustiprina rūkymo žalą. Šla
pimo pūslės, inkstų geldelių 
vėžio išsivystymas taip pat su
sijęs su rūkymu. Rūkančiųjų 
tikimybė susirgti šios lokaliza
cijos vėžiu 5 kartus didesnės 
negu nerūkančių. Epidemiolo
ginės studijos teigia, kad 
rūkymas turi reikšmės ir ka-
s«į»^ėžio išsivystymui, padidi
na tikimybę susirgti gimdos 
kaklelio vėžiu. 

Rūkymas yra pagrindinė 
priežastis, sąlygojanti lėtinės 
obstrukcinės plaučių ligos 
(LOPL) išsivystymą, Rūkan
čių vyrų mirtingumas nuo 
LOPL padidėja nuo 4 iki 25 
kartų. Rūkantieji serga 
kvėpavimo sistemos infek
cinėmis ligomis. 

Rūkymas yra vienas iš svar
biausių rizikos faktorių, skati
nančių išeminės širdies ligos 
(IŠL) vystymąsi. Su rūkymu 
siejama 30-40 proc. mirčių 
nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų. Didžiausias pavojus gre
sia daug rūkantiems vidutinio 
amžiaus vyrams. Jie patiria 
8,2 karto didesnę riziką mirti 
nuo IŠL negu niekada ne
rūkiusieji. Rizika padidėja 
dvigubai, jei žmogus turi pa
didėjusį arterinį kraujo spau
dimą. Metus rūkyti, rizika su
sirgti IŠL sumažėja jau po vie
nerių metų, o po 10 metų 
tampa tokia pat, kaip ir nieka
da nerūkiusių. Nustatytas 
rūkymo ir galvos smegenų bei 
periferinių kraujagyslių arte-
rosklerozės ryšys. Epidemiolo
ginės studijos įrodė, kad rū
kantieji patiria daug didesnę 
insulto riziką. 

Rūkantieji 3 kartus dažniau 
serga skrandžio ir dvylika
pirštės žarnos opalige, dirg
laus žarnyno sindromu, Krono 
liga. 

Rūkymas gali sukelti impo
tenciją, padažnėja spermos 
anomalijos. Rūkančioms mote
rims sunkiau pastoti, padidėja 
persileidimo ir priešlaikinio 
gimdymo tikimybė, sulėtėja 
vaisiaus ir kūdikio vystyma
sis. Vyresnio amžiaus moterys 
patiria didesnę osteoporozės ir 
kaulų lūžių riziką. 

Per pastarąjį dešimtmetį at
likti tyrimai įrodė ir pasyvaus 
rūkymo žalą nerūkančiųjų 
sveikatai. Kvėpavimas tabako 
dūmais užterštu oru gali iš
provokuoti krūtinės anginos, 
bronchinės astmos, migrenos 

priepuolius, paūminti alergi
nių ligų eigą, padidina pavojų 
susirgti kitomis su rūkymu 
susijusiomis kvėpavimo siste
mos ligomis. 

Pasyvus rūkymas ypač ken
kia vaikams: jis silpnina imu
ninę sistemą ir atsparumą li
goms, todėl rūkančiųjų tėvų 
vaikai daug dažniau serga 
kvėpavimo sistemos ligomis. 

Įrodyta, jog tabako dūmuose 
esantis nikotinas sukelia fizio
loginę, emocinę ir socialinę 
priklausomybę, panašiai kaip 
heroinas ar kokainas, todėl 
mesti rūkyti būna sunku. Kai 
nikotino nebepatenka į orga
nizmą, žmogų pradeda vargin
ti abstinencijos simptomai: 
padidėja dirglumas, atsiranda 
nerimas, įtampa, jaučiami 
galvos skausmai, pablogėja 
nuotaika ir darbingumas, gali 
sutrikti miegas. Metus rūkyti 
minėti simptomais būna ryš
kiausi po 1-4 parų. Kuo ilgiau 
ir daugiau žmogus rūkė, tuo 
ryškesnė ši priklausomybė. 
Nenumaldomas noras užsirū
kyti gali kilti po kelių mėnesių 
ar net poros metų. Mesti rū
kyti tikrai nelengva, tam 
reikia tvirto pasiryžimo, dide
lių valios pastangų, artimųjų 
dėmesio ir paramos. Tačiau 
pabandyti verta, nes bet kokiu 
atveju laimėsite patį svarbiau
sią — SVEIKATĄ. 

Beje, galbūt ne visi žino, kad 
šiuo metu yra efektyvių pre
paratų, padedančių mesti rū
kyti. Tai, pavyzdžiui, „Nico-
rette" kramtomoji guma 
arba „Nicorette" pleistras. 

Kramtomąją gumą galite 
kramtyti bet kuriuo metu, kai 
norisi rūkyti. Pleistro sudėtyje 
yra fiksuota nikotino dozė. 
Pleistrą vartoti saugu, patogu 
ir paprasta. Kramtomoji guma 
yra cigaretės pakaitalas. Ku
ris preparatas yra jums tinka
mesnis farmakologiškai ir psi
chologiškai, priklauso nuo jū
sų individualumo. 

„Nicorette" kramtomoji 
guma 

Kramtant gumą nikotinas 
išsilaisvina veikiant seilėms. 
Nikotino pasisavinimas vyk
sta palyginti lėtai ir maksi
maliausia nikotino koncentra
cija kraujuje būna po 20-30 
min. Rūkant nikotinas absor
buojamas jau per keletą se
kundžių, o jo maksimali kon
centracija kraujyje pasiekia
ma po 5-6 min. 

Dozės: „Nicorette" kramto
mosios gumos sudėtyje yra 2 
mg ar 4 mg nikotino. 

Vartojimas: Galima su
kramtyti 8-12 kramtomosios 
gumos gabaliukų per dieną 
arba vieną kramtomosios gu
mos gabaliuką per vieną va
landą. Gydymas trunka tris 
mėnesius. 

„Nicorette" pleistras 
Pleistras priklijuojamas ryte 

ir nuimamas vakare. Nikoti
nas iš pleistro atsipalaiduoja 
palaipsniui ir veikia viduti
niškai apie 16 vai. Šis laikas 
yra apskaičiuotas ir pagrįstas 
logiškai, netrukdo miegui, nes 
daugelis užkietėjusių rūkalių 
naktį praleidžia be nikotino. 

Dozės: 15 mg/16 vai., 10 
mg/16 vai., 5 mg/16 vai. 

Vartojimas: Pirmuosius 
tris gydymo mėnesius skiria
mas 15 mg/16 vai. stiprumo 
pleistras. Kitas 2-3 savaites 
dozė yra 10 mg/16 vai. Po to 
sumažinama iki 5 mg/16 vai. 
ir vartojama 2-3 savaites. 

„Nicorette" preparatai la
bai padeda įveikti sunkumus 
pradėjus naują gyvenimą be 
cigaretės. 

I. Sriubienė, KMA 

„Medicina ir dar kai kas vi
siems", 1998 m. Nr. 8 (92) 

Susirinkęs jaunimas ir vienuolės, pritariant gitara, giedojo giesmes ir dalyvavo šv. Mišių aukoje. 
Nuotr. M a r i a u s D i l i o 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

JAV LIETUVIŲ ANDRAŠIŪNŲ 
DOVANA VILNIAUS 

VIENUOLĖMS 
Vilnius, Didžioji g. 36 a. Čia 

— šalia jėzuitų Šv. Kazimiero 
bažnyčios, glaudžiasi Eucha
ristinio Jėzaus seserų kong
regacijos Vilniaus namai. Pati 
kongregacija įsteigta tėvo 
Pranciškaus Masilionio, SJ, 
1947 m. spalio 11 d. Šiau
liuose. Per visus okupacijos 
metus vienuolijos seserys bu
dino lietuvių širdyse kataliky
bę, siekė, kad visi, ypač vaikai 
ir jaunimas, pažinę ir pamilę 
Eucharistinį Jėzų pagal Jį 
tvarkytų savo asmeninį ir vi
suomeninį gyvenimą. 

Pagrindiniai vienuolijos na
mai yra Kaune, be jų seserys 
gyvena įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Vieni namai yra ir Vil
niuje, kur balandžio 30 d. 
iškilmingai vyskupas Jonas 
Boruta, SJ, pašventino Eucha
ristinio Jėzaus seserų kong
regacijos Vilniaus namuose 
įrengtos koplytėlės naują alto
rių. 

„Koplyčia įrengta Broniaus 
ir Apolonijos Andrašiūnų lė
šomis" — skelbia įrašas ant 
kuklios ąžuolinės lentos. Šių 
žodžių prasmę ir galią ypač 
pajaučiau, kai po pamaldų 
išėjau iš koplytėlės: žmonės, 
bolševikų ištremti iš tėvynės 
ir pasmerkti ilgai emigracijai, 
Lietuvai dovanojo šventą židi
nį, kuriame sušyla ne tik sie
la, bet ir įvyksta akistata su 
Dievu, nenusakomu grožiu ir 
ramybe, apgaubiančia vaiką, 
jaunuolį, suaugusį ir sunkios 
metų naštos prislėgtą žmogų. 

Eini gatve ir nenori skirtis 
su patirtu įspūdžiu, o raidės: 
„Broniaus ir Apolonijos An
drašiūnų..." taip ir spindi aky
se. Nejučia norisi pamatyti 
tuos nuostabius žmones ir iš 
širdies pasakyti: „Ačiū jums, 
Broniau ir Apolonija And-
rašiūnai, už tokią auką Lietu
vai". 

Eucharistinio Jėzaus Seserų 
kongregacijos Vilniaus namų 
vyresnioji sesuo Margarita, 
dar prieš pamaldas aprodžiusi 
savo valdas, supažindinusi su 
vienuolėmis, džiaugėsi: „Kop
lytėlės mūsų namuose įrengi
mas — didelis įvykis. Jeigu ne 
Andrašiūnų auka, mes nebū
tume jos turėję. Į pamaldas 
koplytėlėje ateina ne tik sese
rys, bet ir jaunimas, susirenka 
šeimos. Tai tikras dvasinio pe
no židinys". 

Iš tiesų, tokia tautiečių iš 
JAV dovana — labai svarbi 
mūsų tautos atgimimui. Iškil
mingas naujojo koplyčios alto
riaus šventinimas sutraukė 
daug žmonių. Po pašventini
mo naujokė sesuo Sanita su 
kongregacijos generaline vy
resniąja Aloyza apdengė alto

rių lino drobule, lietuviškais 
raštais papuošta. Prasidėjo šv. 
Mišios. 

Koplytėlė buvo pilna žmo
nių. Labai daug vaikų — visai 
mažylių, didesnių ir paauglių. 
Maldai ir susikaupimui pasi
ruošę merginos, Eucharistinio 
Jėzaus seserų vienuolyno se
serys. Čia ir Eucharistinio Jė
zaus kongregacijos Vilniaus 
namų vyresnioji sesuo Marga
rita, kongregacijos generalė 
vyresnioji sesuo Aloyza, sesuo 
Gerardą... 

Visus čia susirinkusiuosius 
jungė malda ir rimtis, apgau
busi šį nedidelį židinėlį — bu
vusią palėfę, kuri architekto 
Vlado Urbonavičiaus dėka at
gijo. Joje pasijaučiau lyg kai
mo pirkioje, žydinčioje me
džiu. Langai — stoge, pažvel
gęs įjuos, regi dangaus mėlį ir 
bažnyčios bokštus. Rodos, 
maldos ir giesmės, seserų ir 
čia besilankančio jaunimo at
liekamos pritariant gitarai, 
kyla į aukštybes. 

Architektas išsprendė viską 
labai sumaniai, sujungdamas 
šventovę su Vilniaus kraštui 
būdingomis formomis, išryš
kindamas lietuviškąją dvasią. 
Manau, dr. Bronius Andra-
šiūnas ir jo žmona Apolonija 
būtų labai patenkinti tokiu 
koplytėlės architektūros 
sprendimu. 

Mažojoje koplytėlėje — ne
apsakomai plati dvasinė erd
vė. Nejučia imi jausti pagarbą 
seserims vienuolėms, pakvie
tusioms čia pasauliečius. Albi
nas Puidokas su žmona Daiva 
apsupti dešimties vaikų būrio: 
Vytenis, Mažvydas, Živilė, 
Tautvydas, Mintautas, Birutė, 
Milda, Rita, Albinukas, Dai-
vutė... Pastarajai treji metai, 
bet ir ji per Pakylėjimą, su
glaudusi rankutes, tyliai klū
po, suprasdama šv. Mišių 
prasmę. Vaikų vardai byloja 
— ši šeima augina Lietuvą — 
su Dievu širdyje, ir jau tokio 
vaiko niekas niekada neišmuš 
iš tiesos bei doros kelio. 

Po šv. Mišių — kukli vaka
rienė, seserų paruošta. Prie 
vieno ilgo stalo susirinko šei
mininkės ir svečiai, vyskupas 
Jonas Boruta, SJ, į iškilmin
gas pamaldas atvykęs monsin
joras Alfonsas Svarinskas. 
Maloni pažintis su Eucharisti
nio Jėzaus kongregacijos gene
ralė vyresniąja Aloyza-Pran-
ciška Malinauskaite. Ji trum
pai apibūdino jų vienuolyno 
kelią, papasakojo apie sunkų, 
erškėčiuotą laikmetį. Prisimi
nė, kai sesuo Gerardą su kito
mis seserimis talkino, lei
džiant „Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kroniką". Suėmus 
kunigą (dabar vyskupą) Sigitą 
Tamkevičių, seserų rankomis 
buvo ruošiami nauji LKBK 
numeriai, pasiekdavę laisvąjį 
pasaulį.. 

Ar ne dėl to dr. B. Andra-
šiūnas su žmona Apolonija 
parėmė šios vienuolijos na
mus? Juo labiau, kad dr. Bro
nius Andrašiūnas didis patrio
tas, visą laiką aktyviai sekęs 
lietuvių pasipriešinimą oku
pantams. B. Andrašiūnas — 
Linkuvos gimnazijos auklėti
nis, baigęs Kauno Veterinari
jos fakultetą, visą laiką domė
jęsis teologiniais ir filosofi
niais klausimais. 

Dr. B. Andrašiūnas suprato 
šios kongregacijos seserų pa
siaukojamą darbą, leidžiant 
LKBK saugant tikėjimą Lie
tuvoje, tad ir pirmasis ištiesė 
pagalbos ranką, skyrė pirmąjį 
įnašą — 5,000 dolerių. Beje, 
Andrašiūnai paaukojo ir 
27,000 dolerių Troškūnų baž
nyčios stogui apdengti. Na, o 
vienuolyno koplytėlė įrengta 
vien tik šių geradarių tau
tiečių lėšomis. 

Prie stalo buvo prisiminti 
visi tie, kurių dėka atgijo se
serų kongregacija. 

— Mūsų siela, o teisingiau 
visos Lietuvos Rūpintojėlė, 
katalikiškų židinių sergėtoja 
— dr. Rožė Šomkaitė. Jos dė
ka mus surado ir Andrašiūnai, 
— sakė generalė vyresnioji 
Aloyza. 

Žmonės ėjo po pamaldų 
daug tvirtesni, su šviesia vilti
mi ir tikėjimu, jausdami nuo
širdžią padėką tautiečiams 
Andrašiūnams už šviesos židi
nėlį. 

Bernardas Šaknys 

„ŠV. DVASIA — 
BENDRYSTĖS DVASIA" 

Balandžio 18 d. Panevėžyje 
vyko Šventosios Dvasios me
tams skirtas renginys „Šv. 
Dvasia — bendrystės Dvasia". 
I Panevėžio muzikinio teatro 
salę susirinkusius renginio 
dalyvius bei iniciatorius pas-
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veikino vyskupas Juozas 
Preikšas. Renginyje skambėjo 
Naujamiesčio bažnyčios vaikų 
choro giesmės, maldos grupės 
iš Radviliškio ir Šiaulių šlovi
no Dievą. Visi turėjo puikią 
progą išklausyti Astij aus Kun-
gio, OFM, mokymų jšv. Dva
sia — Meilė mano gyvenime" 
ir „Šv. Dvasios vaisius — 
bendrystė", pamatyti pagal A. 
de Sent-Egziuperi romaną 
„Mažasis Princas" parengtą 
sceninę kompoziciją „Tu nie
kada nebūsi vienas — tu visa
da turėsi mane". Pasibaigus 
renginiui, Švč. Trejybės baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, kurių koncelebracijai 
vadovavo vyskupas J. Preik
šas. Per pamokslą ganytojas 
ragino šv. Mišių dalyvius būti 
sąmoningais tikinčiaisiais, gi
linti tikėjimo tiesas ir liudyti 
tikėjimą darbais. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St . ,OaJcLawn, IL 
Pirmas apyl. su Northv/estem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory His. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLĖVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treC uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 
penfctad. ir seštad. 9v.r.-i2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS. U.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 
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KAIMYNES LATVIJOS 
SUNKUMŲ APMASTYMAS 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Turbūt nėra kitos val
stybės, kuri savo kaimynus tai 
vienu, tai kitu kuo apkaltintų, 
kaip Rusįja. Praeityje ne 
kartą kalta buvo Lietuva, Es
tija, o dabar — Latvija. Šiuo
kart Latvija kaltinama diskri
minacija prieš ten gyve
nančius rusakalbius. Kokia gi 
ta diskriminacija? 

Per ilgus sovietų okupacijos 
dešimtmečius rusų Latvijoje 
atsirado apie 700,000 — be
veik trečdalis visų valstybės 
gyventojų. Nekviestieji atė
jūnai rusai naudojosi visomis 
lengvatomis ir pirmenybėmis, 
nustumdami tikruosius krašto 
gyventojus latvius į eilės galą. 
Bet, kaip gerai žinoma, tikra
sis sovietinės valdžios tikslas 
apgyvendinti Baltijos kraš
tuose kuo daugiau patikimų 
rusų šeimų, kad „atskiestų" ir 
jungtuvėmis sumaišytų čia-
gimių gyventojų latvių tautinį 
susipratimą, ištrintų jų lais
vės siekių užmačias ir iš
augintų naują žmonių kartą, 
kuri būtų lojali Sov. Rusijai 
bei komunizmo idėjoms. Vadi
nasi, kaip Lietuvoje, Latvijoje 
buvo vykdoma tiesioginė rusų 
kolonizacija bei rusifikacija. Ir 
kas tik susilaikė nuo tos poli
tikos pritarimo ir jos garbini
mo, dažnai be teismo buvo lik
viduotas ar ištremtas ilgalai
kių „atostogų" i šaltąjį Sibirą. 

Kaip atėjūnams pavyko rodo 
šie ankstyvi duomenys: jau 
1955 metais iš 1,498 bendro 
lavinimosi mokyklų 319 (21%) 
buvo su rusų dėstomąja kalba. 
Šiose mokyklose jų buvo 33% 
iš 273,000 Latvijos mokslei
vių. Iš 69,300 specialistų su 
aukštuoju ir viduriniu specia
liuoju mokslu dirbančiųjų apie 
36,000 buvo nelatvių tau
tybės. Iš leidžiamų leidinių 
1955 metais rusų kalba iš
leista knygų: 570 pavadinimų 
su 2,420.000 tiražu ir 17 pa
vadinimų žurnalų su 311,000 
vienkartiniu tiražu. Reiškia, 
rusifikacija \yko pilnu tempu 
ir vėlesniais metais padėtis 
buvo dar žymiai blogesnė. 

Negana to, 1941 m. birželyje 
Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, 
prasidėjo bolševikacija, tero
ras, trėmimai į Sibirą ir su
kurtų tautinių institucijų bei 
kultūrinių vertybių naikini
mas. Po karo rusų okupacija 
buvo dar žiauresnė, pareikala
vusi dar daugiau aukų. 

Tai kokia gi yra ta Latvijos 
diskriminacija prieš ten gyve
nančius rusakalbius? Ar, kad 
ji nori atsikratyti rusų „penk
tosios kolonos", veikiančios 
valstybės viduje? Norėdama 
sustabdyti ir ištrinti nutauti

nimu rusų daromą žalą, Latvi
ja nėra linkusi pasidalinti val
stybę tarp rusų ir latvių, ir 
lengvai suteikti pilietybę rusa
kalbiams. Tai yra praktikuoja
ma daugelyje pasaulio valsty
bių ir Latvija nėra išimtis. 
Pavyzdžiui, demokratiškiau
sias pasaulio kraštas Ameri
ka, ypač Kalifornijos valstija, 
smarkiai varžo čia nelegaliai 
atsiradusius, daugiausia ispa-
nakalbius. Rusija už tai pa
grasino tam tikromis sankcijo
mis ir pakabino „Damoklo" 
kardą virš Latvijos galvos, 
nuolat gresiančiu pavojumi. 
Stebint ginčą iš tolo, reikia 
ryžtingai sušukti, kad Rusija 
labai greit užmiršo savo Balti
jos tautoms bei valstybėms 
padarytas kruvinas skriaudas. 
Tiek carai, tiek sovietiniai 
komunistai ištisus šimtmečius 
mito Baltijos tautų krauju ir 
turtėjo jų prisigrobtu turtu. 
Jie net draudė melstis gimtąja 
kalba. Spaudos draudimo me
tais pavergtos mūsų tautos 
liaudis graudžiai aimanavo: 
„...anei druko, anei rašto ne
leidžia erelis suspaudęs spar
nais" (Erelis — carų Rusijos 
valstybinė emblema). 

Bet, kaip matome, aki
plėšiškos akys tiesos dūmų ne
bijo. Komunizmo doktrinoje 
(filosofinės teorijos mokyme) 
dviejų pusių nėra, o yra tik 
viena teisi pusė — tai partija. 
Tuo pačiu principu Rusija val
doma ir šiandien. Anglakal-
biai tokius, kurie nepaisyda
mi tiesos kitus skriaudžia, va
dina: bullie's. Bet rusams šis 
palyginimas yra tūkstante
riopai per švelnus! 

Taigi, nors Latvija, laisva ir 
nepriklausoma tauta bei val
stybė, turi šimteriopai dau
giau priežasčių viduje tvarky
tis pagal savo išmonę ir 
nuožiūrą, ji nevaro rusakalbių 

' lauk iš savo krašto, o tik nori 
apsivalyti nuo svetimo ele
mento, valstybėje sudarančio 
subversinį judėjimą. Bet ne
reikia stebėtis, o reikia su
prasti komunizmo auklėtos 
dabartinės Rusiją valdančios 
kartos galvoseną. Komunizmo 
doktrinoje nėra varžančių 
priemonių savo užmačių tik
slui pasiekti: melas, klasta, 
žudynės yra pateisinamos. 

Rusija vis dar žiūri į laisvas 
Baltijos valstybes, kaip kati
nas į lašinius ir tik ieškoma 
priežasčių jas „vėl išlaisvinti". 
Mažas kryptelėjimas nuo jų 
užmačių ir jie ras priežastį tą 
„Damoklo kardą" prilaikantį 
ašutą nukirpti; daug generolų 
ir komunizmo simpatikų to tik 
ir laukia. Rusai nepratę ge-

Š.m. gegužės 12 d. Lietuvos Kultūros ministerijoje, Vilniuje pagerbtas visas būrys Lietuvos pianistų — dviejų 
tarptautinių konkursų Paryžiuje ir Londone laureatų bei jų pedagogų. 

IR EUROPAI GRESIA AIDS 
EPIDEMIJA 

Rytų Europa ir buvusios So
vietų Sąjungos respublikos 
stovi ant AIDS epidemijos 
slenksčio. Jos dar galima iš
vengti, jei bus imtasi skubių 
veiksmų, Maskvoje paskelbė 
Jungtinių Tautų AIDS progra
ma (UNAIDS), praneša Reu-
ters-ELTA. 

Buvusiose komunistinėse 
valstybėse išaugus į venas 
švirkščiamų narkotikų naudo
jimui, padaugėjo infekcijų 
žmogaus imunodeficito virusu 
(ŽIV) atvejų, kuris jau kelia 
pavojų ir platiems visuomenes 
sluoksniams. 

Kaip UNAIDS vykdantysis 
direktorius Peter Piot paste
bėjo spaudos konferencijoje, 
skirtoje pasaulinės kampani
jos „Stenkimės pakeisti" pra
džiai, tai rodo, jog būtina ak
tyviau kovoti su ŽIV, nes ki
taip Rytų Europa labai greitai 
taps nauju dideliu ŽIV epi
centru. Jis pabrėžė, kad nors 
absoliutūs skaičiai čia neatro
do pribloškiančiai, tačiau rei
kia neužmiršti, jog daugelis 
žmonių užsikrėtė per pasta
ruosius dvejus metus. 

UNAIDS kampanija šiemet 
skirta 10-24 metų žmonėms, 
kuriems tenka daugiau negu 
pusė visų naujų užsikrėtimų 
ŽIV, sukeliančiu AIDS. Pasau
lyje yra apie 30 mln. ŽIV ne
šiotojų. 

Nors pasaulyje šis paprastai 
mirtinas virusas persiduoda 
daugiausiai lytiniu keliu, bu
vusios sovietinio bloko šalyse 
daugiausiai užkrėstųjų yra 
tarp narkomanų, kurie užsi-

ruoju — lygiomis teisėmis 
derėtis. Jie pripažįsta tik 
„kūjo ir priekalo" politiką, jie 
įpratę „derėtis", pistoletą įrė
mę į priešininko pakaušį. 

krėtė dalydamiesi švirkštais. 
Prieš trejus metus regione 

buvo užregistruota 30,000 ŽIV 
nešiotojų. Šis skaičius jau 
išaugo iki 190,000 ir auga to
liau. 

Maždaug 110,000 užsikrėti
mo virusu atvejų užregist
ruota Ukrainoje — daugiau
siai Odesos ir Nikolajevo uos
tuose. 1994 metais respubli
koje buvo vos 44 ŽIV ne
šiotojai ir galbūt 1,500 „ano
niminių" nešiotojų. 

Apie pavojų, kurį plačiajai 
visuomenei kelia AIDS, jei ši 
liga peržengtų narkomanų 
bendruomenės ribas, rodo sifi
lio — kitos lytinių keliu plin
tančios ligos — pakilimas. 

Per 10 metų Rusijoje susir
gimų sifiliu skaičius per me
tus išaugo nuo mažiau kaip 
dešimties 100,000 gyventojų 
iki daugiau kain 260 šimtui 
tūkstančių gyventojų, o kai 
kuriuose Azijos regionuose iki 
daugiau kaip 600. 

Karaliaučiaus uoste, garsė-
jančiame sparčiu ŽIV infekci
jos plitimu, keturios iš penkių 
moterų, užsikrėtusių ŽIV, 
verčiasi prostitucija, teigia 
ekspertai. 

Šveicarijos patyrimas pa
rodė, kad su ŽIV galima kovo
ti. Čia per septynerius metus 
trukusią kampaniją 17-20 
metų žmonių, naudojančių pa
prastą apsisaugojimo nuo vi
ruso būdą — prezervatyvą, 
padaugėjo nuo 17 iki 69 proc., 
o seksualiai aktyvių 17-mečių 
sumažėjo nuo 60 iki 40 proc. 

Kaip pastebi JT ekspertai, 
AIDS išvengimo programos 
labiausiai veikia būtent jau
nimą. Tuo tarpu ypač sunku 
pakeisti 40-45 metų vyrų el
gesį ir nusistatymą. 

Anot sveikatos apsaugos 
darbuotojų, AIDS išvengimo 

Nuotr. Eltos 
programos yra vienodai veiks
mingos tiek šalyse, turinčiose 
ilgas lytinio švietimo tradici
jas, tiek šioje srityje labiau at
silikusiose šalyse, pavyzdžiui, 
Rusijoje, kur pagrindinis dė
mesys vis dar turi būti skiria
mas darbui su narkomanais. 

Rusijoje AIDS serga 7,900 
žmonių arba aštuonis kartus 
daugiau negu prieš dvejus me
tus. Tikras susirgimų skai
čius, anot UNAIDS, yra apie 
40,000. 

„Lietuvos sveikata", 
1998 m. Nr. 17 (233) 

* Keturi Lietuvos Kari
nių oro pajėgų karininkai 
dalyvavo tarptautinėse praty
bose Jungtinėse Valstijose, 
kurios skirtos patikrinti są
veiką tarp NATO ir bendra
darbių veiksmų. Oro pajėgų 
mokymai „Cooperative Ze-
nith" vyko Arizonos valstijoje. 
Lietuvai pratybose atstovavo 
Karinių oro pajėgų Aviacinės 
veiklos skyriaus viršininkas 
majoras Jonas Marcinkus, 1-
osios aviacinės bazės sraigtas
parnių eskadrilės vyriausiasis 
lakūnas kapitonas Dainius 
Guzas, 2-osios aviacinės bazės 
sraigtasparnių eskadrilės vy
riausiasis lakūnas kapitonas 
Kazimieras Maskoliūnas ir tos 
pačios bazės naikintuvų gran
dies vadas kapitonas Vidman
tas Raklevičius. 

* Vilniaus apygardos teis
mas priėmė sprendimą panai
kinti buvusią uždarąją akcinę 
bendrovę „Gimtasis kraštas" 
Bankrutavusios bendrovės 
turtą nutarta parduoti iš var
žytinių, kurios numatytos ge
gužės 19 d. Bus siūloma pirkti 
197 kvadratinių metrų admi
nistracines patalpas, kurios 
prieš 2 metus buvo įkeistos 
Turto bankui, Ž. Liauksmino 
gatvėje. Pradinė pardavimo 
kaina — 350,000 litų. 

Danutė Bindokienė 

278,228 skrydžiai į 
Berlyną 

„Už laisvę kovoti verta", 
praėjusią savaitę pareiškė 
JAV prez. Bill Clinton berly
niečiams. Jis lankėsi Berlyne, 
minint Amerikos humanita
rinės pagalbos 50 metų su
kaktį, nors ir mėnesiu per 
anksti. Susirinkusios minios 
stengėsi parodyti savo dėkin
gumą Amerikai, kuri prieš 50 
metų, kai Sovietų Sąjunga 
uždarė sausumos ir vandens 
kelius į Berlyną, ryžosi lėk
tuvų skrydžiais aprūpinti 
daugiau kaip 2 mln. berly
niečių ir savo karių. 

Tuo metu, 1948 m. birželio 
mėn., JAV prezidentas buvo 
Harry Truman. Iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje lietuviai 
jau buvo pradėję judėti į 
užjūrius, tačiau stovyklos dar 
nebuvo ištuštėjusios, tad ir 
dėmesys Berlyno blokadai bei 
amerikiečių pastangoms buvo 
nemažas. Juo labiau, kad tai 
buvo galbūt pirmas kartas po 
II pasaulinio karo, kai Ameri
ka griežtai atsistojo prieš So
vietų Sąjungos pastangas pa
rodyti „savo galybę". 

Berlynas, kaip ir Vokietija, 
buvo padalintas tarp Rytų ir 
Vakarų, tačiau vakariečiams 
priklausanti Berlyno dalis bu
vo tarytum laisva sala, apsup
ta raudonos sovietįjos jūros. 
Norint aprūpinti savo įgulas, 
amerikiečiams reikėjo naudo
tis geležinkeliais, einančiais 
per sovietų zoną. 1948 m. 
birželio 20 d. sovietų kariuo
menė pareikalavo įsileisti ins
pektorius į amerikiečių pre
kinį traukinį, vežantį maistą 
ir kitus reikmenis į vaka
riečių Berlyno dalį. Kai ame
rikiečiai nesutiko, sovietai už
darė ne tik geležinkelius, bet 
sausumos ir vandens kelius į 
Berlyną. 

Prez. Truman įsakė pradėti 
nuolatinius skrydžius į Ber
lyną, kad maistu ir kitomis 
būtinybėmis būtų aprūpinti 
ne tik JAV kariai, bet ir visi 
tos miesto dalies gyventojai. 
Prie šio plano nedelsiant pri
sidėjo ir kiti sąjungininkai. 
Pirmieji lėktuvai Berlyne nu
sileido tų pačių metų birželio 
28 d., o skrydžiai tęsėsi iki 
1949 m. rugsėjo 30 d. Per tą 
laikotarpį Berlyne nusileido 
278,228 vakariečių lėktuvai 
su 2,326,406 tonų, ne tik 
maisto ir kasdieninės buities 
reikmenų, bet taip pat anglių, 
kurios sudarė apie du treč
dalius krūvio. 

Sąjungininkų apie 15 mėn. 
vykdyti skrydžiai į Berlyną 
buvo labai drąsus žygis. Jo 
pradžioje niekas nežinojo, ar 
apskritai bus įmanoma ap

rūpinti tokį milžinišką skai
čių berlyniečių ir okupacinės 
kariuomenes oro keliu. Dau
gelis, net karinės aviacijos va
dovų, buvo skeptiškai nusitei
kę. Tačiau kitos išeities 
nebuvo, galbūt tik Trečiojo pa
saulinio karo pradžia... Pavo
jus, kad vakariečiams skirtoji 
Berlyno dalis gali išsprūsti iš 
jų įtakos, buvo labai realus. 
Juk tuo metu siena tarp Rytų 
ir Vakarų dar nebuvo pastaty
ta (ji atsirado 1961 m.), todėl 
alkani berlyniečiai galėjo ne
sunkiai pereiti pas sovietus, 
ieškodami „globos". Atrodo, 
kad tai ir buvo pagrindinis 
Stalino tikslas: blokados keliu 
iškrapštyti britus, amerikie
čius ir prancūzus iš Berlyno. 
Atsimenant, kad Berlyne 
esančios sąjungininkų įgulos 
buvo apie tris kartus mažes
nės, kaip juos supanti Raudo
noji armija, tokia Stalino prie
laida buvo įmanoma. 

Vis tik jo planas nepavyko. 
Po 15 mėnesių blokada buvo 
panaikinta (1949 m. gegužės 
12 d.), tačiau sąjungininkų 
skrydžiai buvo tęsiami iki tų 
pačių metų vasaros galo, nes 
norėta sukaupti atsargų, jeigu 
Stalinas vėl pakeistų nuomo
nę. 

Berlynas kasmet iškilmin
gai pamini humanitarinių 
skrydžių pradžią, o šiemet, 
suėjus nuo jos pusšimčiui 
metų, nuotaika buvo dar 
šventingesnė, juo labiau, kad 
atsilankė Amerikos preziden
tas. Verta pastebėti, kad be
veik tuo pačiu metu JAV At
stovų rūmuose priimtas nu
tarimas pasiųsti į Kubą vaistų 
ir maisto už maždaug 100,000 
mlj. dolerių. Tai būttj pirmoji 
tokio pobūdžio humanitarine 
siunta iš Amerikos nuo 1966 
m. Šis sen. Jesse Helms 
pasiūlytas nutarimas yra tie
siogiai susietas su popiežiaus 
Jono Pauliaus II š.m. ank
styvą pavasarį vizito į Kubą 
metu ir vėliau ypatingu pra
šymu padėti vargstantiems to 
krašto žmonėms, panaikinti 
JAV blokadą marksisto Fidel 
Castro valdomai Kubai. Nors 
Castro jau pareiškė, kad jis jo
kios „išmaldos" iš Amerikos 
nepriimsiąs, bet vargiai savo 
žodžius prisimins, kai į Kubą 
pradės plaukti amerikietiškos 
gėrybės. Amerika nelabai gali 
pasigirti, kad blokada buvo 
veiksminga, kaip ir prieš 50 
metų buvusi sovietinė Ber
lyne. Kai didieji rodo savo ga
lybę, daugiausia nukenčia ei
liniai, nekalti žmonės, pajutę 
įvairius trūkumus ir sunku
mus. 
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PETRAS MATEKŪNAS 
Tęsinys 

Nors katedroje muštynių neįvyko, bet vieną sekma
dienį lenkų pamaldos buvo nutrauktos. Į katedrą susi
rinko nemažas lietuvių būrys. Tuo metu kunigas sakė 
lenkišką pamokslą. Lietuviai pradėjo giedoti lietu
viškas giesmes. Vargonais jiems pritarė Gimžauskas. 
Lenkų kunigas, kuris sakė pamokslą, nebaigęs, iš sa
kyklos pranešė, kad pamaldos sutrukdytos ir jos to
liau nebus tęsiamos. 

Kai prasidėjo Vilniaus bažnyčiose neramumai, 
švietimo ministras atvyko į Vilnių ir nuėjo pas arkiv. 
Jalbžykowskį. Jis pareikalavo, kad lietuviams būtų 
duodamos pamaldos tose bažnyčiose, kuriose prašoma. 
Arkiv. Jalbžykowskis ministrui atsakęs, kad lietuviai 
yra laikini okupantai ir neprivalėtų įvesti savo tvarką. 
Ministras supykęs jam atsakęs, jei lietuviai yra oku
pantai, tai lietuviai pasielgs kaip okupantai ir, tren
kęs durimis, išėjo. Tuo reikalu Lietuvos vyriausybė 
kreipėsi į popiežiaus nuncijų, kuris rezidavo Kaune. 
Jam buvo įteiktas memorandumas, kuriame buvo pla
čiai iidėstyta arkiv. Jalbžykovvskio nusistatymas prieš 
lietuvius ir Bažnyčios padėtis Vilniuje. Nunciatūra 
pažadėjo tą reikalą ištirti ir sutvarkyti kiek sąlygos 
leis, nes Vilniaus miestas su kraštu neįeina į jo juris

dikciją, bet jis dėsiąs visas pastangas. Nuncijus Lui-
dzis Centoza, artimiausią sekmadienį po to memoran
dumo gavimo, į Vilnių ištirti padėtį pasiuntė savo sek
retorių. 

1940 m. gegužės mėn. 4 d., šeštadienį, apie 3-čią 
vai. po pietų susirinko pilna katedra lietuvių ir be ar
kivyskupo leidimo atliko lietuvių kalba gegužines pa
maldas. Jas atlaikė kun. Želdys, priklausęs Vilniaus 
arkivyskupijai. Tuojau atsirado ir vargonininkas (jei 
neklystu — A Šimkus, komp St. Šimkaus sūnus, — 
P.M.). Vargonai buvo užrakinti, bet raktas buvo grei
tai surastas. Gegužinės pamaldos buvo atliktos paki
lioje nuotaikoje. Po gegužinių pamaldų visi kaip vie
nas susirinko katedros aikštėje. Minia, kurią sudarė 
virš 2,000 žmonių, demonstratyviai artėjo prie arki
vyskupijos rūmų, kurie buvo visai arti prie katedros 
aikštės. Tvarką palaikė policija. Lietuvių atstovai dar 
norėjo pasimatyti su arkiv. Jalbžykowskiu, bet jis jų 
neįsileido, užsirakindamas net duris, kad neįeitų. Kai 
arkivyskupas neįsileido lietuvių atstovų, tuomet keli 
studentai nuėjo į katedrą ir atsivedė kanclerį kan. A. 
Sawickį ir paprašė, kad jis padėtų lietuvių atstovams 
susitikti su arkivyskupu. Arkivyskupas kan. A. Sa-
wickį įsileido, bet lietuvių delegacijos atsisakė priimti. 

Demonstracija praėjo ramiai be jokių išsišokimų. 
Kunigas Želdys, kuris atlaikė katedroje gegužines pa
maldas, arkivyskupo buvo suspenduotas. 

Sekančią dieną — gegužės mėn. 5 d. — nemažas 
lietuvių būrys, daugiausiai vyrai, susirinko Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Lenkai, matyt, nujautė, kad lietu
viai gali sutrukdyti jų pamaldas, susirinko pilna 

bažnyčia. Lietuviai jiems giedoti netrukdė. Prieš pačią 
sumą lenkai pradėjo giedoti Jk>že cos Polske", o lietu
viai ilgai nelaukę — Lietuvos himną. Dar nebaigiant 
giedoti himno pirmą posmą, prasidėjo muštynės. Kas 
pirmieji pradėjo, ar lenkai, ar lietuviai, sunku pasaky
ti. Kai prasidėjo muštynės, bažnyčioje kilo šauksmas 
ir kumščių „dalinimas", kas užsitęsė neilgiau kaip 10-
15 minučių. 

Lietuviai lenkus greitai sutvarkė. įtūžusios minios 
tarpe buvo ir nunciatūros sekretorius kun. Perron, 
kurį atsiuntė popiežiaus nuncijus, esantis Kaune. At
stovą lietuviai nepažinojo ir jį palaikė net lenku. Per 
muštynes jis buvo lengvai sužeistas į veidą su žvakide. 
Kas jam metė žvakidę į veidą, ar lietuviai, ar lenkai, 
sunku pasakyti. Greičiausiai, kaip manoma, lenkai, 
nes jie savo kunigus' gerai žinojo ir, matyt, jį palaikė 
lietuviu. Keletas lenkų buvo suimta ir nuvežti į poli
ciją. Suimtųjų tarpe buvo ir Vatikano atstovybės sek
retorius kun. Perron. Kai paaiškėjo kun. Perron asme
nybė, įgaliotinis K Bizauskas jį atsiprašė. 

Tą patį sekmadienį muštynės įvyko Šv. Kotrynos, 
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (pranciškonų) ir 
kitose bažnyčiose. Kun. Perron gavo pilną padėties 
vaizdą ir sugrįžęs į Kauną painformavo nuncijų apie 
esamą padėtį Vilniuje. Kaip įrodymą, kas vyko Vil
niaus bažnyčiose, parsivežė savo veido žaizdą, gautą 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

įgaliotinis K. Bizauskas po tų muštynių, kurios 
įvyko gegužės mėn. 5 d. Šv. Kazimiero, Šv. Kotrynos ir 
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (pranciškonų) 
bažnyčiose, nuvyko pas arkivyskupą ir jam pasakė. 

kad per Sekmines į Vilnių iš visos Lietuvos gali atvyk
ti apie 20 tūkstančių maldininkų. Kad išvengti išsi
šokimų, kurie gali įvykti, vyriausybė pageidauja, kad 
per Sekmines lietuvių pamaldos įvyktų katedroje, Šv. 
Jokūbo-Pilypo ir Šv. Dvasios (pranciškonų) bažnyčio
se. Taip pat jam priminė, kad bažnyčiose negiedotų 
„Bože cos Polske". Arkivyskupas reikalavo, kad baž
nyčiose suma turi būti laikoma abiem kalbom, bet 
įgaliotinis K. Bizauskas nesutiko. Arkivyskupas nusi
leido tik nuncijaus spaudžiamas. 

Tai buvo nedidelis įgal. K. Bizausko laimėjimas. 
Pagal vyriausybės instrukciją, kurią gavo įgaliotinis 
gegužės mėn. 3 d., turėjo iš arkivyskupo išreikalauti 
svarbiausiose Vilniaus bažnyčiose įvesti lietuviškas 
pamaldas, o tose parapijose, kuriose vyksta lietuviš
kos pamaldos, turi būti paskirtas lietuvis kunigas. Ki
tose parapijose skiriami tik tie kunigai, kurie yra 
priėmę.Lietuvos pilietybę ir Lietuvai yra lojalūs. 

Santykiai tarp Lietuvos vyriausybės ir Vatikano 
buvo įtempti, bet dar labiau įtempti vyriausybė ne
norėjo, o lietuvių visuomenė, ypatingai tautinės kryp
ties studentija, pareikalavo, kad Lietuvos vyriausybė 
patikrintų konkordato 9-tą straipsnį dėl Lietuvos 
bažnytinės provincijos ribų. Vilnius su sritimi turi 
būti priskirtas prie Lietuvos bažnytinės provincijos, o 
jei Vatikanas nesutiktų, tai nutraukti konkordatą. To
kios panašios mintys buvo iškeltos net spaudoje. 

Vatikanas buvo labai nepatenkintas. Jų nusistaty
mas buvo Lenkijos pusėje. Lietuvą jie apkaltino, kad 
jos politika buvo vedama Sovietų Sąjungos įtakoje. 

(Bus daugiau) 
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NETEKOME SPAUDOS ŽURNALISTO 
Š.m. gegužės 15 dienos 

naktį staiga mirė plačiai 
žinomas, labai populiarus ir 
paslaugus, foto žurnalistas 
Vladas Bacevičius, kurio nuo
traukos ilgus metus puošė 
visą Užsienio lietuvių spaudą, 
o šalia to, skautas nuo 1930 
metų. jis buvo žinomas kaip 
skautiškų idealų įgyven
dintojas. Nepajėgius asmenis 
jis važinėjo pas gydytojus, 
lankė ligonius ir visur buvo 
su savo foto aparatu. Gyven
damas Dievo Motinos parapi
jos pastate, jis atlikinėjo vi
sokias pareigas, šeštadienio 
rytais turėjo atrakinti Šv. 
Kazimiero šeštadieninei mo
kyklai duris. Šį kartą radus 
mokyklą uždarytą, teko jo 
ieškoti... Ir buvo rastas ramiai 
pasimiręs savo kambary. Ne 
vien Clevelando lietuviai, bet 
ir daugelis mūsų spaudos 
skaitytojų jo pasiges. 

Vladas Bacevičius gimė 
Kaune 1916 metų lapkričio 3 
dieną. Kiek paūgėjęs, įstojo į 
Lietuvos Skautų organizaciją, 
joje išliko iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos. Toje organi
zacijoje ėjo įvairias pareigas, o 
už nuopelnus ir veiklą buvo 
ne tik pakeltas į skautininko 
laipsni, bet apdovanotas Leli
jos ir Padėkos ordinais. Nuo 
pat vaikystes susidomėjęs foto 
menu. jis jau 1938 metais Lie
tuvoje pradėjo veikti kaip 
spaudos korespondentas ir tą 
darbą tęsė visą likusį savo 
gyvenimą, pasireikšdamas vi
soje užsienio lietuvių spau

doje. Kaip skautas-idealistas, 
jis buvo tiek paslaugus, kad, 
pavieniams asmenims prirei
kus nuotraukos, jis tuoj pat 
pasitarnaudavo, ką patyriau 
ir aš pati, kai keliems mano 
straipsniams „Susipažinkime" 
skilčiai reikėjo nuotraukų. 
Džiugu, kad jis buvo labai pa
gerbtas aštuoniasdešimto gim
tadienio proga, dalyvaujant ir 
skautų organizacijos vado
vybės nariams, o vietiniai 
skautai jam padarė simbo
lišką ir praktišką dovaną — 
daugybę foto filmų... 

Be nuotraukų spaudai, Vla
das Bacevičius buvo ir foto 
menininkas, pagaminęs pasa
kiškai gražius, spalvotus at
virukus su „Dėkui", „Varda
dienio sveikinimais", jubilie
jais ir kitomis progomis. 
Įvairių viešų renginių metu 
jis sukurdavo parodas su isto
riškomis ir senomis nuotrau
komis, o skautų tradicinėse 
Kaziuko mugėse jo pagamin
toje foto lentoje galima buvo 
matyti visą Clevelando skautų 
istoriją. Jo archyve randama 
visa Amerikos lietuvių veiklos 
ir gyvenimo istorija. Kitaip 
sakant, jis nesiribojo dienos 
sensacijomis, bet sekė ir rinko 
istorinius įvykius, juos už
fiksuodamas foto aparato pa
galba. 

Graudu, kad mūsų spaudos 
nebepuoš Vlado Bacevičiaus 
nuotraukos. Telieka jam pa
linkėti užtarnauto amžino 
poilsio. 

Aurelija M. Balašait ienė 

Fotografas Vladas Bacevičius. 

ŽVILGSNIU Į PARTITŪRAS TĖVYNĖJE 
P. PALYS 

SKAMBA TRIJŲ BACH 
MUZIKA 

Mėgstantieji muziką, pui
kiai pažįsta ir žavisi baroko 
laikotarpio kompozitoriaus, va
dinamu vargonų karaliumi, 
Johann Sebastian Bach 11685-
1750), ne tik vargonams pa
rašytais, bet ir kitais jo muzi
kos kūriniais. 

Bet yra ir daugiau Bach pa
vardę turinčių muzikų, ku
riuos, deja, retai pasitaiko 
išgirsti. Daugiausia tai J. S. 
Bach palikuonys. Pirmai žmo
nai staiga mirus, jis vedė 
antrą kartą. Iš tų vedybų 
turėjo 13 vaikų. Jie visi buvo 
mokomi muzikos, tačiau dau-
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giau žinomi tapo tik trys. Pats 
jauniausias sūnus. Wilhelm 
Friedmann, vadinamas „Bach 
of Halle" (1710-1784). Jis buvo 
žinomas kaip puikus vargoni
ninkas ir improvizatorius. Jo 
sukurti veikalai yra fortepijo
nui fugos, polonezai. 

Antras J. S. Bach sūnus — 
Kari Philipp .1714-1788). 
„Bach of Berlin arba Ham-
burg", puikiai skambino kla
vesinu, o, kaip kompozitorius, 
buvo itin produktyvus. Dau
giausia yra sukūręs fortepijo
nui, nemažą skaičių koncertų 
su orkestru ir kt. 

Trečias sūnus, pagal gimi
mą 11-tas, Johann Christian 
(1735-1782), „London Bach" 
(tokius priedinius vardus jie 
buvo gavę pagal tai, kur il
giausia gyveno), buvo itin po
puliarus. Jis yra sukūręs 13 
operų, nemažą skaičių kūrinių 
įvairiems muzikos instrumen
tams ir kt. 

Su tų trijų J. S. Bach sūnų 
muzika Lietuvoje buvo susi
pažinta koncerte, Vilniaus 
Rotušės salėje, kovo 4 d. Kon
certą ruošė Šv. Kristoforo ka
merinis orkestras, vadovauja
mas ir diriguojamas Donato 
Katkaus. Koncerte grojo jauni, 
bet jau nemažą patirtį turin
tieji, instrumentalistai: Vokie
tijoje, Diusburg, simfoninio 
orkestro koncertmeisterė, al-
tistė Jonė Kaliūnaitė, Lietu
vos valstybinio simfoninio or
kestro fleitistas (pirmoji fleita) 
Vytenis Giknis ir Lietuvos 
muzikos akademijos studentė, 
grojanti klavesinu, Vaiva Ei-
dukaitytė. 

Koncertą rengiant, į talką 
atskubėjo Vokietijos ambasa
da Lietuvoje ir Hesen srities 
vyriausybė. Ji globoja šv. 
Kristoforo orkestrą, dovanoja 
daug gaidų, kurios skambėjo 
ir šio koncerto metu. 

GASTROLĖS PO 
VOKIETIJĄ 

Lietuvos valstybinis orkes
tras f meno vadovas J. Domar
kas) ir Kauno valstybinis cho
ras (meno vadovas P. Bingelis) 
vasario mėnesi buvo išvykę ir 
koncertavo prestižinėse Vokie
tijos koncertų salėse: Frank-

furt — „Alte Oper", Hamburg 
— „Musikhalle", Keln filhar
monijos salėje ir Vupertall — 
„Stadthalle". Kiekviena tų sa
lių turi maždaug 2,000 sėdimų 
vietų. 

Išvykoje koncertams diriga
vo Robertas Šervenikas, kuris 
praėjusiais metais buvo pas
kirtas antruoju Nacionalinio 
simfoninio orkestro dirigentu. 
Pagal maestro R. Šerveniką, 
išvykoms buvo ruoštasi apie 
pusantrų metų. Koncertus ly
dėjusi didelė sėkmė, gal ir dėl 
to, kad su orkestru pasirodė 
pasaulinė žvaigždė, garsu
sis violončelistas, dirigentas 
Mstislav Rostropovitch, kuris 
jau nuo 1989 metų glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvos 
kameriniu orkestru, nuo 1995 
metų su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, o šį kartą 
jau ir su Kauno valstybiniu 
choru. 

Tų gastrolių vadovas, Fil
harmonijos generalinis direk
torius Gintautas Kt / i šas , iš
sireiškė, kad rezultatai iš ga
strolių Vokietijoje jau esą ap
čiuopiami. Evian, Prancūzi
joje, liepos 19 d. įvyks muzikos 
festivalis. Ten, pirmo koncerto 
pirmojoje dalyje, C. Saint-
Saens ir P. Ilyich Tchaikovs-
ky kūrinius diriguoti, „Junge 
Deutsche Philharmonie" or
kestrui, (su violončelistu M. 
Rostropovich), yra pakviestas 
Robertas Šervenikas. 

SONATA IR ROKAS 
ZUBOVAI 

KONCERTUOJA 
LIETUVOJE 

Muzikos rėmimo fondo įkur
tas koncertų ciklas sugr įž i 
mai" tęsiamas ir toliau. Tuose 
koncertuose programas atlie
ka lietuviai muzikai, kurie gy
vena užsienyje. 

Vasario mėnesį, Lietuvos 
Menininkų rūmuose, didžio
joje salėje koncertą atliko, jau 
septinti metai Čikagoje gyve
nantys, tarptautinių konkursų 
laureatai Sonata Deveikytė-
Zubovienė ir Rokas Zubovas. 

Pirmojoje koncerto progra
mos dalyje Sonata skambino 
Robert Schumann „Arabeska" 
ir „Kreisleriana". Nereikia ste
bėtis Sonatos Zubovienės pro
gramos pasirinkimu, nes ji jau 
senokai kruopščiai studijuoja 
R. Schumann stilių. 

Antroje koncerto dalyje, 
M.K Čiurlionio provaikaitis 
Rokas Zubovas, matomai no
rėdamas pagerbti šiais metais 
trigubą sukaktuvininką Ser-
gej Rachmaninov (125 m. gi
mimo, 55 m. mirties ir 80 m. 
nuo išvykimo į JAV), skambi
no jo Preliudus op. 23 ir So
natą Nr. 2. 

Abu menininkai, Sonata ir 
Rokas Zubovai, susilaukė did
elio klausytojų dėmesio, o 
spaudoje pasirodė itin pa
lankus vertinimai. 
„Dienovidyje" buvo rašoma, 
jog Sonata Deveikytė puikiai 
atskleidusi kūrinių nuotaikas. 
„Arabeskos" pradžioje buvę 
aiškiai girdima perteiktas 
džiaugsmas, žaismingumas ir 
švelnūs perėjimai į Minore I 
ir II. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
>NmhnįDn, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $ 1 3 0 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

MiTOMOOUO. NAMŲ, SVBKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zsposs ir Ofl Mgr. Aukse 
S. Kana katu lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat 95* Street 

T«l (706) 4244854 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Home Health Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 {dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

[monei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 SL, Chicago, tel. 773-
736-5667. 

DjLAam amaaaa 
Vasaros darbas 2 ar 3 

asmenims. Motelio kambarių 
valymas Wisconsin Delis, WI. 
Kreipus: 608-253-1651 arba 
608-254-4454. 

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateit] užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
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Landsbergis ir v.s Vladas Bacevitius. Nuotr. 8. SaMtae 

„Kreislerianoje" gražiai py
nėsi florestantiškieji nenu
maldomi prasiveržimai su 
džiaugsminga lyrika. Turint 
minty, kad tas kūrinys esąs 
labiausiai atspindintis R. 
Schumann intymias nuotai
kas, pianistes poetiškumas, 
subtilus piano, kaip tik buvu
sios priemones reikalingos tu
riniui atskleisti. 

Rokui Zubovui skirtose ei
lutėse rašoma, kad pianistas 
pasirinkęs nelengvą (turima 
minty Sonatą Nr. 2), daug 
jėgų reikalaujantį, kūrinį. Ly
rizmas buvęs girdimas Sona
tos antrojoje dalyje. Pabrėž
tina kūrinio interpretacija. 

Abu menininkai, kartu su 
Vilniaus styginiu kvartetu, 
koncertavo Klaipėdoje, Plun
gėje Kaune ir Vilniuje. 

BE AKIŲ ŠVIESOS 

I Vilniaus paveikslų galeriją 
Chodkevičių rūmuose dažnai 
pakviečiami koncertą atlikti 
tarptautinių konkursų laurea
tai. Ten lapkričio 20 d. koncer
tavo, absaliucia klausa apdo
vanota, lyrinis sopranas, iš 
mažens akių šviesos netekusi, 
Onutė Matusevičiūtė. 

Muzikos studijas pradėjusi 
B. Dvarionio ir J. Gruodžio 
muzikos mokykloje, studijavo 
fleita, bet, solistei S. Rapalie-
nei pastebėjus jos neeilinį 
balsą, Onutė buvo paraginta 
studijuoti vokalą- Įstojusi į 

Muzikos akademiją, balso stu
dijas tęsė R. Kabalienės 
klasėje. Užbaigus studijas 
akademijoje ir dar vienus me
tus pasitobulinus pas A. Sta
siūnaitę, jai buvo suteiktas 
magistrės laipsnis. 

Pirmasis O. Matusevičiūtės 
rečitalis įvyko 1991 m. Kauno 
Menininkų rūmuose. Tais 
pačiais metais — pirmos vie
tos laimėtoja Beatričės Grin-

' ceviciotės dainininkų kon
kurse, o 1993 m. iš Čekijos į 
Lietuvą grįžo, su ten vykusio 
dainininkų konkurso diplomu. 
Toliau gastrolės Vokietijoje — 
14 koncertų! 

Šiuo metu Onutė Matuse
vičiūtė yra Lietuvos Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Kauno 
Kultūros namų moterų an
samblio vadovė, koncertmeis
terė Lietuvos muzikos aka
demijoje ir moko vaikus dai
navimo. Praėjusiais metais jos 
mokinė Rasa Misiukaitė „Dai
nų dainelės" konkurse tapo 
laureate. 

Tai nepaprastos dvasinės 
ištvermės asmenybė. Jos mo
kytojos R. Kabalienė ir A. Sta
siūnaitė sako, jog jos galė
jusios ją pamokyti vokalo, bet 
dvasios tvirtybės dažnai pasi-
semdavo iš pačios Onutės. 

Dievas, gėrybes dalinda
mas, tinginius aplenkia. 

Daryk kitiems tai, ko nori, 
kad kiti tau darytų. 



LAIŠKAI 
DUOKITE MUMS NUOLĘ! 

Labai jau nusibodo tuščios 
diskusijos apie tautinius dra
bužius. Nemanome, kad čia 
gali būti pasiektas koks kom
promisas, nes visos rašan
čiosios, atrodo, tvirtai įsiti
kinusios, kad tik jų pusėje tie
sa. Kadangi kai kurios mes 
dar tebešokame tautinius 
šokius, tebedainuojame chore, 
tai dėvime ir tautinius dra
bužius. Deja, galvų nedan-
giame nei nuometais, jei ske
petomis, nors gal tikrai 
reikėtų. O kas mes? Penkios 
jaunos (dar tik apie 30 m. 
amžiaus) mamos iš Čikagos 
priemiesčių, tai atleiskite už 
nelabai sklandžią lietuvių 
kalbą. 

Jeigu būtinai reikėtų ką iš 
tų visų rašymų pasirinkti, tai 
balsuotume už Tautodailės in
stituto pasisakymus, ne dėl 
to, kad jie turbūt tiksliausi, 
bet dėl kultūringo, ramaus ir 
autoritetingo rašinio tono. O 
patį geriausią įspūdį paliko 
dail. Jadvygos Paukštienės 
laiškelis ir piešinys. Ačiū 
„Draugui", ačiū dailininkei. 

Kadangi gyvename dabar
tyje, ne praeityje, užuot dis
kusijų apie tautinius dra
bužius, labai pageidautume 
Nijolės patarimų apie madas. 
Jau beveik vasara, o dar nieko 
ji neparašė apie maudymosi 
kostiumėlius, apie šukuosenas, 
apie „vasarinius" (skaityti: la
bai jau netvarkingus, ypač kai 
stambios, pagyvenusios mo
terys mėgina rengtis, kaip 
plonučiukės paauglės) ir t.t. 

Mes labai jau pasiilgome 
Nijolės skilties „Drauge". 

Virginija, Dalia, Vita, Syl-
vija, JoAnn 

Darien, IL 

EKONOMIKA AR 
EKONOMIJA? 

Pastebėjau, kad pas mus 
Lietuvoje ir Amerikoje beveik 
pradingo žodis „ekonomija". 
Viskas yra „ekonomika". Abu 
žodžiai yra skoliniai iš anglų 
kalbos. Kalbant apie valstybę, 
pagal Webster žodyną — 
anglų kalbos „bibliją" — eko
nomija (economy) yra turtų 
gamybos, paskirstymo ir su
naudojimo sistema, taip pat 
pajamų ir išlaidų tvarkymas. 
O ekonomika (economics) yra 
daug siauresnė sąvoka ir yra 
tik „mokslas apie turtų ga
mybą, paskirstymą ir sunau
dojimą". Apie tai jau buvau 
„Drauge" rašęs prieš kokius 
metus, bet, atrodo, kad tai ne
buvo pastebėta. Gaila, kad 
turbūt to nežinojo ir preziden
tas Adamkus. Būtų galėjęs 
Lietuvos valdžios aparatą su

mažinti dar viena ministerija, 
ekonomikos ministeriją pris
kirdamas prie švietimo ir 
mokslo ministerijos. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

BRANGINKIME SAVO 
TAUTOS VERTYBES 

Niekad nemėgau veltis į 
ginčus. Tačiau iššaukta Ligi-
jbs Tautkuvienės straipsnio 
„Daugiau pagarbos mokslui ir 
kompetencijai" bal. 29 d„ su 
geraširdiška šypsena turė
čiau padėkoti, kad ji „įvertino" 
čia rašančios „išprusimą". Tik 
ar verta palieti tiek daug 
įkarščio aistros? Tarp kitko, 
ar negalim išvengti asme
niškumo ir pravesti dialogus 
kultūringai? Jei kalba apie 
taut. drabužius, kodėl neat
sakoma tiesiai ta pačia tema, 
bet staiga užkliūva rašymo 
būdas ir pasipila pamokslavi
mai? 

Savo gyvenime laikaus dės
nio: „Nemokyk mokyto!" To
dėl, visiškai nepretenduodama 
į jokias tautodailės žinoves, 
tik, kaip mes visi suprantame 
ir stengiamės branginti lietu
viškas tautines vertybes, no
rėta atkreipti dėmesį į klai
dingą reprezentaciją. Dėl taut. 
drabužių autentiškumo, kaip 
buvo pageidauta ir tikėtasi, 
pasisakė tos srities specia
listės. 

Nereikalingas geluonis teko 
lietuvybei atsidavusiai poetei 
Juozei Vaičiūnienei. Nuostabi 
pedagogė, jai tikrai trūko 
„tendencingumo, intrigos". Ji 
tik stipriai, tiesiai, svariai ir 
atvirai pasisakė prieš Sagius, 
kai pastarieji įvedė „Gran
dinėlėje" irgi „uniformą" taut. 
drabužiams, juos stilizuodami, 
nukirpdami trumpai sijonus ir 
panašiai. O jau dėl „suga
dinimo ne vieno kraujo lašo" 
greičiausiai, įvyko iš prie
šingos pusės, ne iš jos. 

Didžiulė nuodėmė užkabinti 
Anastaziją ir Antaną Tamo
šaičius kaip „verslo monopolį". 
Tai didelės pagarbos verti dai
lininkai, dėstę Freiburge Me
nų ir amatų mokykloje Vokie
tijoje (ji buvo išrinkta „Metų 
moterimi"), buvo ne vien 
kūrėjai. Dar rašančiai būnant 
gimnaziste ir VDU studente, 
jau tada Tamošaičiai iššukavo 
skersai ir išilgai visą Lietuvą, 
landžiodami po sodybas, įvai
rias šiaudines pastoges, trauk
dami autentiškus lietuviškus 
taut. drabužius. Ant. T. lie
tuvių liaudies meno tyri
nėtojas, 1926-39 m. vasaromis 
vadovavo eskpedicijoms, rin
kusiems liaudies meno dirbin
ius Lietuvoje. Surinkta me
džiaga pateko j M. K. 
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Bulviasodis Šeduvoje. 

Čiurlionio galeriją ir Žemės 
ūkio rūmų Sodžiaus muziejų 
Kaune. Didžiausias jo darbas 
yra „Sodžiaus meno" 8 knygos. 
Jie taipgi parašė stambias at
skiras knygas apie taut. dra
bužius, margučius, juostas ir 
kilimus (gobelenus;. Šie lietu
vybės ir tautodailės šulai ne 
prekiavo, bet tyrinėjo, rinko, 
kaupė, telkė, aprašė, sugrupa
vo apylinkėmis, ir, neabejoju, 
viską atiduos Lietuvai. Jiems 
nereikėjo „ištraukti iš muzie
jaus stalčių". Atvirkščiai, nea
bejočiau, kad jų atrasti 
kūriniai veikiau galėjo ten pa
tekti. O apie Tamošaitienę 
Lietuvių enciklopedijoje ra
šoma: „A. Tamošaitienė yra 
viena pačių originaliausių ir 
žymiausių mūsų tautinių au
dinių ir drabužių „žinovė" 
(mano pabraukta, S.S.), au
dėja ir kūrėja". 

L.T. patartina apsilankyti 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje ir pamatyti Juzės 
Dzindziliauskaitės— Jazbu-
tienės, Lietuvos moterų krep
šinio čempionių kapitonės, pa
dovanotą vilnietišką taut. dra
bužį, „Marginių" jai išaustą 
1939 m. Šiuo metu atvykę iš 
Lietuvos pavadino jį „gudiš
ku", o dabar jau kopijuoja Lie
tuvoje šį spalvingą ir dailų 
rūbą. 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais lietuvės laimėjo Angli
joje pirmą vietą, šokdamos 
„Blezdingėlę". Jų autentiški, 
kiekvienos skirtingi, origi
nalūs, puošnūs taut. drabužiai 
sukėlė dėmesį. Ar be raštų, 
vienodi, neryškūs drabužiai 
būtų prisidėję prie stubilaus 
šokio laimėjimo? Vargiai! O 
jau žiūrovų dėmesio tikrai 
nepatrauktų. 

Ar mes būtume šiapus, ar 
anapus Atlanto, visi turime 
prisiminti ir privalome vykdy
ti, ką žymusis filosofas Stasys 
Šalkauskis kale mūsų są-

monėn: „Tauta be kultūrinio 
apsiginklavimo yra didžiausio 
pavojaus stovyje ir, jei nesuge
ba kultūriškai apsiginkluoti, 
yra pasmerkta mirti. 

Pabaigai galbūt reikėtų 
„dėkoti" L.T. už jos pasiūlymą 
naudotis patarlėmis ir prie 
žodžius iš „Lietuvių tautosa
kos" (spausdinta 1968 m. Vil
niuje). Tačiau šį kartą pasielg
siu, kaip tas arabas, kuris 
paklausė žmonos patarimo ir 
padarė priešingai. Taigi, jei 
jau užpultų toks badmetis, 
kad reikėtų griebtis knygos, 
tai greičiau pasirinkčiau savo 
buvusio profesoriaus Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus 1935 m. 
išleistą mūsų liaudies patarlių 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

ir priežodžių rinkinį, kuriame 
yra ne per 5,000 jų, bet apie 
11,000 liaudies išminties. 
Mylėdami savo tautosaką, ne
niekinkime kitų tautų, o ypač 
tokių kultūringų, kaip senovės 
romėnų, dvasinių brangeny
bių. 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

Pastaba. Tautinių drabu
žių „autentiškumo" temomis 
rašinių ar laiškų daugiau ne
spausdinsime, nes jos pradeda 
išeiti „į lankas". Siūlome 
suinteresuotiems skaitytojams 
šias temas gvildenti savuose 
privačiuose rateliuose. Dėko
jame visiems pasisakiusiems. 

Redakcija 

BALFo centro valdybos pirmininke Maria Rudiene praėjusių metų rudeni aplanke R<tanijn<; talpos valgykla Vil
niuje, kurią BALFas jau daug metų stipriai remia finansiniai M. Rudiem- pietavo su šios valgyklos įsteigėju ir 
globėju arkivyskupu Audrium Backiu. valgydami visiems valgyklos lankytojams paruostus pietus direktores 
Onutės (stovi viduryje) vadovaujamoje virtuvėje 

ONĄ SAVICKIENĘ PAŠAUKĖ 
AMŽINYBĖN _ -

Žmonių, žmonių, kaip atlai
duose! Jie atvyko Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselių vie-
nuolynan Putname atsisvei
kinti su Amžinybėn pašaukta 
tauria lietuve Ona Savickiene, 
ją palydėti amžinam poilsiui 
vienuolyno „Dangaus vartų" 
kapinėse. Tai vyko 1998 m. 
balandžio 20 d. Atvykusių tar
pe buvo nemažai velionės ar
timųjų ir giminių, net vaikai
čių ir provaikaičių, bei dau
gybė jos draugų ir pažįstamų, 
taip pat tokių, kuriems velio
nė teikė kokią nors pagalbą. 

Atsisveikinimas su velione 
ir susikaupimas pradėtas bu
dynėmis laidotuvių dienos iš
vakarėse, Gilmano laidotuvių 
namuose, Putname. Laidotu
vės pradėtos šv. Mišiomis vie
nuolyno koplyčioje. Mišias 
koncelebravo 13 kunigų, lai
dotuvėse buvo 14-ka; du jų at
vykę iš Lietuvos, kiti lietu
viškų parapijų ar lietuvių vie
nuolijų nariai, iš viso Ameri
kos Šiaurės Rytų pakraščio. 

Šv. Mišių pamoksle vienuo
lyno kapelionas kun. A. Diške-
vičius, pagarbos žodžiais pri
minė velionės turėtą tvirtą ti
kėjimą ir daugybę darbų arti
miesiems ir kitiems pagalbos 
reikalingiems. Dabar ji, ap
siausta ramybe, paliko mums 
pavyzdį savo gyvenimu. Su
glaustai priminė ir velionės 
gyvenimo kelią. 

Prie kapo, su velione atsis
veikino jautrių žodžių kalbo
mis dvi vaikaitės, vienas vai
kaitis, duktė ir duktė vienuolė 
seselė Paule, vienuolijos pada
linių Amerikoje ir Kanadoje 
vadovė. Laidotuvės užbaigtos 
visų dalyvių sugiedota „Mari
ja. Marija" giesme. 

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti polaidotuviniams pie
tums vienuolyno Matulaičio 
salėje. Jie galėjo asmeniškai 
pareikšti užuojautą velionės 
šeimos nariams, pabendrauti, 
dar kartą prisiminti įnirusią
ja-

Mirusiosios gyvenimo kelias 
gali padrąsinti kiekvieną žmo
gų eiti savo gyvenimo keliu 
taip, kad Dievui būtų teikia-

Ona Savickienė (Kurliandskaite) 

ma garbė, kad artimui, ypač 
tautiečiui, būtų teikiama pa
galba, kai tos pagalbos reikia. 

Ona (mirusioji) gimė 1900 
m. Baltimorėje (JAV), imig
rantų iš Lietuvos Kurliandskų 
šeimoje. Šeima buvo gausi vai
kais: Ona penktoji iš dešim
ties. Prieš I Didįjį karą šeima 
grįžo į Lietuvą ir tapo ūkinin
kais Maneitų km., Smilgių 
valsč., Panevėžio apskr. Užau
gusi Ona ištekėjo už Kosto Sa
vicko, gretimo Valdaičių km. 
ūkininko. Darnaus sugyveni
mo šeima augino 6 vaikus: 4 
dukteris ir du sūnus. Vaikams 
augant, tėvai rūpinosi jų pa
ruošimu gyvenimui nepriklau
somoje Lietuvoje. Antrą kartą 
bolševikams okupuojant Lie
tuvą 1944 m., visa šeima, dėl 
ištrėmimo grėsmės į Sibirą, 
keturių arklių traukiamu ve
žimu pasitraukė į Vokietiją. 
Atsidūrė Tiuringijoje, Peas-
nick vietovėje. Karui pasibai
gus, buvo apgyvendinti Hanau 
DP stovykloje, kurioje buvo 
galimybė jaunimui mokytis. 
Ten gyvendama šeima turėjo 
daug rūpesčių. 

Savickų šeima Amerikon at
vyko 1949 m. pavasaryje, per 
Bostoną į Worcesterį. pas 
iškvietėją dėdę Kurliands-
ką. Šeima čia įsikūrė ir sudarė 
sąlygas paruošti jaunimą gy
venimui. Viena dukterų mirė 
1965 m. Vyrui-tėvui mirus 
1969 m., o vienam sūnui 1970 
m., našlė motina Ona liko 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS ŽADEEKIS 

Jo atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios š.m. gegužės 
23 d., šeštadieni, 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Maloniai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami 
dalyvauti iiose Mišiose ir drauge pasimelsti už Jono sielą. 

Liūdinti žmona Valerija 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI JUODVALKDENEI 

pas Viešpati išėjus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugijos 
nare, poete EGLĘ JUODVALKE, jos šeimą ir artimuosius. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

1 

Brangiai Žmonai ir Motinai 

A.tA. 3 -
ONAI eJUODVALKIENEI 

mirus, vyrą ANTANĄ, „Draugo" bendradarbį, dukrą EGLE, 
sūnų UOSĮ ir visus jų artimuosius giliai užjaučia 

jyraugo* redakcija, administracija ir tarnautojai 

A.tA. 
ONAI JUODVALKIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, „Naujoji Viltis" žurnalo 
redaktoriui, dukrai EGLEI, sūnui UOSIUI ir jų šeimoms bei 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

„Naujoji Viltis' žurnalo leidėjai 

namuose gyventi viena. Tada 
ji niekieno netrukdoma galėjo 
tęsti ir pasišvęsti labdarin
giems darbams. 

Keliolika pastarųjų metų, 
amžiaus naštai darantis vis 
sunkiau panešamai ir sveika
tai menkėjant, Onai reikėjo 
nuolatinės pagalbos — ji buvo 
priimta į Matulaičio slaugos 
namus, Putname. Šie namai 
administruojami Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
seselių, 1996 m. sausio mėn. 
Onos kūno jėgų nykimas 
tesėsi, nors protinis pajėgu
mas išliko, ir ji š.m. balandžio 
14 d. buvo pašaukta Amži
nybėn. 

Iš jos darbų žmonių gerovei, 
ypač paminėtini darbai Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolynui ir seselėms. Jos duk
tė seselė Paulė dabar yra vie-
nuohjos diasporos Amerikoje 
ir Kanadoje vadovė; jos 26 
metų šeimininkavimas Nerin
gos jaunimo vasaros stovyk
loje, kur ji buvo net „močiutė" 
praminta, nes motiniškai elgė
si su kiekvienu stovyklautoju, 
stovyklos padėjėju ir parei
gūnu. 

Ilsėkis ramybėje, tauri tau
tiete. Užuojauta jos šeimos na
riams, ypač seselei Paulei ir 

kitiems nariams ir artimie
siems. 

Juozas Kriaučiūnas 

MAŽOSIOS SCENOS 
DIENOS 

Balandžio 22-23 d. Kauno jė
zuitų gimnazijoje vyko Lietu
vos katalikiškų mokyklų Ma
žosios scenos dienos, kurias 
organizavo Lietuvos katali
kiškų mokyklų mokytojų aso
ciacija ir šios šventės inicia
torė Kauno jėzuitų gimnazija. 
Tai pirmoji tokia katalikiškų 
mokyklų teatro šventė, kurioje 
dalyvavo Lietuvos penkiolikos 
katalikiškų mokyklų mėgėjiš
ko teatro entuziastų iš Kauno, 
Rietavo, Skuodo, Šilalės, Vil
niaus. Į šventę buvo pakviesti 
ir Kauno pirmos pagalbinės 
mokyklos internato jaunieji 
saviveiklininkai. Šventės daly
vius sveikino Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktoriaus pava
duotoja N. Čiučiulkienė, Lie
tuvos katalikiškų mokyklų 
mokytojų asociacijos sekretorė 
I. Butautytė. Jos pasidžiaugė 
tokia gausia katalikiškų mo
kyklų šeima, kurią vienija 
meilė menui bei kultūrai ir 
linkėjo, kad tokie renginiai 
ateityje taptų tradicija. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

Žiburėlio* madų parodos dalyviai. Iš kairės: Tadas Jodwalis, Vaiva La-
Nuotr. Lore tos Lagūnavič ienės gunavičiūte, Matas Olšauskas. 

Dr. Edis ir Kristina (Kli-
čiūtė) Razmai gegužės 15 d. 
susilaukė antrosios dukrelės 
— Emilijos Elenos. Laimingi 
tėvai džiaugiasi naujagime, o 
beveik dvejų metų sulaukusi 
Gabrielė — jaunesniąja sesyte. 
Džiaugiasi ir seneliai: dr. An
tanas ir Alė Razmai, Algis ir 
Roma Kličiai. 

Lietuvos Krikščioniu de
mokratų partijos rėmėju 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis taip: Jonas Vaznelis — 
pirmininkas. Viktoras Nau
džius — iždininkas, Juozas 
Končius — atstovas žinia-
sklaidos reikalams, Jonas 
Pabedinskas — ryšiai su 
LKDP ir LKDP Jaunimo sek
cija, Marija Remienė — ypa
tingiems reikalams. 

Į Čifcagą atvyksta retas, 
bet labai laukiamas ir 
branginamas svečias: tai 
poetas Bernardas Braz
džionis, kuris penktadienį, 
gegužės 22 d., 7 vai. vak. daly
vaus Jaunimo centro mažojoje 
salėje pirmajame „Poezijos 
dienų" renginyje. Poetas skai
tys savo eiles, pasidalins min
timis, su juo supažindins — 
tarytum kas Bernardo Braz
džionio nepažįsta! — Danutė 
Bindokienė. Bus taip pat rodo
ma vaizdajuostė iš mūsų poeto 
kelionių ir susitikimų Lietu
voje. „Poezijos dienas" vėl po 
ilgesnės pertraukos atgaivino 
JAV LB Kultūros taryba, ku
riai pirmininkauja Marija Re
mienė. 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte visus kviečia pa
pietauti sekmadienį, gegužės 
24 d., 12 vai. Pietus ruošia 
PLC renginių komitetas, tad 
galima tikėtis, kad jie bus tik
rai skanūs. 

Gegužės mėnuo jau per
sirito per pusiauji... Šis 
mėnuo skirtas Dievo Motinai 
Marijai — tai ne vien Kata
likų Bažnyčios, bet ir lietuvių 
tautos tradicija, ypač dalyvau
ti lietuviškose gegužinėse pa
maldose. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
gegužines pamaldos vyksta 
pirmadieniais ir antradieni
ais, 7 vai. vak.; Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čioje Bnghton Park, Chicago, 
lietuviškos gegužinės pamal
dos yra pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais, 
6:30 vai. vak.; Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Park. Chicago, pamaldos yra 
dienos metu — 3 vai. p.p. 

Marija Graužinis. Chica
go, IL. savo tėvų a.a. Jurgio 
ir Marijos Graužiniu atmi
nimui Draugo fondui įteikė 
500 dolerių. Už prasmingą 
tėvų prisiminimą per Draugo 
fondą labai dėkojame. 

Praėjusi penktadieni ne 
tik Čikagoje ir apylinkėse 
žmonės atkreipė dėmesį į 
melsvas ūkanas, nors buvo 
vėjuota diena ir paprastai 
rūkus vėjas greitai išsklaido. 
Kaip pranešta žinių laidose, 
tai buvo ne ūkanos, o dūmai, 
atpūsti iš degančių miškų 
Meksikoje ir Centrinėje Ame
rikoje. Kai kuriose Amerikos 
valstijose, pvz. Texas, Louisia-
na, Arkansas, Oklahorna, Mis-
sissippi, gyventojai skundėsi 
kvėpavimo sutrikimais, akių 
graužimu, gerklės skausmais. 
Gaisrai minėtose vietose pra
sidėjo š.m. sausio mėnesį, kai 
vietiniai ūkininkai uždegė 
miškus, norėdami pasidaryti 
daugiau dirbamos žemės. Šiuo 
metu užregistruota daugiau 
kaip 9,000 gaisro vietų, tad 
galima suprasti ir dūmų 
priežastį. Amerikos vyriau
sybė pasisiūlė padėti gaisrus 
gesinti. 

Ši ketvirtadieni, gegužės 
21 d., yra Šeštinės, Kristaus 
į Dangų Žengimo šventė. Visi 
katalikai privalo dalyvauti 
Mišiose. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje 
Mišios lietuvių kalba bus ket
virtadienį (05.21 d.) 7 ir 9 vai. 
r., o vakare 7 vai. Anglų kalba 
Mišios bus trečiadienį, 7 vai. 
vak., ir ketvirtadienį, 8 vai. r. 

Suvalkiečiu draugijos Či
kagoje pusmetinis narių susi
rinkimas šaukiamas gegužės 
22 d., penktadienį, 1 vai. p.p., 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Kviečiami daly
vauti visi. Bus paminėtos mo
tinos, aptariami gegužinės rei
kalai ir po to vaišės. 

Praėjusio šeštadienio, 
gegužės 16 d., „Draugo" lai
dos 5 psl. įsivėlė laužymo (ma
ketavimo) klaida, įklijuojant 
L. Baltrušaitienės straipsnelį 
„Pamilęs knygas". Atsipra
šome autorės ir aprašytojo 
Kęstučio Dapkaus. Straipsnelį 
ir nuotrauką (jau be klaidos!) 
pakartosime šio šeštadienio 
laidoje. 

Ateitininku namai ruošia 
pirmąjį šių metų renginį gam
toje — gegužinę, birželio 7 d. 
Visi laukiami! 

Suvalkiečiu draugija Či
kagoje ruošia linksmą gegu
žinę gegužės 24 d., sekmadie
nį. 12 vai., Vytauto Didžiojo 
šaulių salėje, 2417 W. 43rd 
Str. Maloniai kviečia ir laukia 
visų narių bei svečių gausiai 
dalyvauti, linksmai praleisti 
popietę. Šeimininkės pasi
ruošusios gerai svečius pa
vaišinti, Kostas Ramanauskas 
linksmins gera muzika, bus 
laimėjimai. Valdyba sako: „Iki 
pasimatymo gegužinėje!" 

„SKAMBĖK, 
PAVASARĖLI" 

„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės auklėtiniai, o ypač 
abiturientai, jau seniai laukė 
madų parodos „Skambėk, Pa
vasarėli" ir jai ruošėsi. Vaiku
čių tėveliai tam ruoštis pradė
jo dar anksčiau — tik mokslo 
metams prasidėjus. Jau rug
sėjo mėnesį buvo sudarytas 
madų parodos rengimo komi
tetas, kuriam vadovauti pasi
siūlė Rima Jokubauskienė, 
tuo būdu daugiausia rūpesčių 
ir atsakomybės užsikraudama 
sau ant pečių. O tai tikrai di
delė atsakomybė — nuo madų 
parodos gauto pelno priklauso 
viso „Žiburėlio" egzistavimas 
ir ateitis. Mokslapinigiai ne
padengia mokyklėlės išlaidų ir 
kasmetinės madų parodos 
„Skambėk, Pavasarėli" tikslas 
yra išlaikyti „Žiburėlį". 

Ir štai atėjo ilgai lauktas 
sekmadienis — kovo 15-oji. 
Nors dar buvo tik ankstokas 
rytas, bet į Oakbrook Drury 
Lane Didžiąją pokylių salę jau 
rinkosi Dekoravimo komite
tas, kurio pagrindinis rūpestis 
— kad salė ir visa aplinka at
rodytų puikiai. Anksti atvyko 
ir Madų parodos renginio ko
miteto pirmininkė Rima Joku
bauskienė, o taip pat ir kai 
kurie komiteto nariai. 

Valandą prieš madų parodos 
pradžią repeticijai susirinko dyba, kuri balandžio 7 d. susi-
pagrindiniai dalyviai — „Žibu- rinko pirmajam posėdžiui. Pir-
rėlio" abiturientai. mininkas Alex N'evardauskas 

Artėjant vidurdieniui prade- pateikė šią darbotvarkę: posė-
jo rinktis visi svečiai. Atvyko džio atidarymas, kasininko 
šeimos, giminės ir draugai tų, pareigų perėmimas, finansi-
kurių mažosios atžalėlės — niai reikalai, veiklos aptari-
šių metų „Žiburėlio" mokinu- mas, aukų paskirstymas, Ilgo
kai ar abiturientai, o taip pat nių narių reikalai, nauji reika-
ir kiti svečiai, savo dalyvavi- lai ir sumanymai, posėdžio už-

lina Lieponytė, Justinas Jonu
šas, Rasa Milo ir Vaikų name
lių auklėtinis Tomas Mikužis. 
Linksmos, simpatiškos mergi
nos ir energingi vaikinai savo 
pasirodymu užbaigė šią, jau 
tradicine tapusią madų pa
rodą, kuri šiemet vyko 19-tąjt 
kartą. 

Nutilo paskutiniai muzikos 
akordai, išsiskirstė svečiai ir 
ištuštėjo salė. „Žiburėlio" abi
turientai grįžo namo kupini 
ypatingo džiaugsmo ir pasi
didžiavimo. Juk tai pirmasis 
toks svarbus jų pasirodymas 
ir viskas taip puikiai pavyko! 
Ir visa tai — kruopštaus, rū
pestingo ir suderinto darbo 
vaisius — tiek Madų parodos 
rengimo komiteto; tiek tėvų, 
pridėjusių daug laiko ir nema
žai pinigų; tiek pasišventusių 
„Žiburėlio" mokytojų ir mažų
jų abiturientų. 0 taip pat ir 
visų svečių dėka, kurie apsi
lankė madų parodoje, tuo pa
laikydami ir paremdami „Ži
burėlį", o kartu ir naująją, lie
tuviškai kalbančią ir tautiškai 
auklėjamą kartą. 

Loreta Lagunavičienė 

DARBINGAS 
PENSININKŲ S-GOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Čikagos Lietuvių pensinin
kų sąjungos narių susirinkime 
kovo 26 d. išrinkta nauja val-

mu palaikantys ir paremian-
tys šią mokyklėlę. 

Svečiams susirinkus ir su
sėdus iškilmingąją madų pa
rodos dalį pradėjo ir sveikini
mo žodį tarė Rima Jokubaus
kienė. Paskui visą parodos 
vedimą perėmė programos ve
dėjas Marius Kasniūnas. 

Po to prasidėjo vaišės, o jų 
metu mažieji abiturientai puo
šėsi Orland Parko parduotu
vių „Pink 'n Blue" pasiūlytais 
drabužiais, movėsi iš „Miro-
balli" parinktais batukais. 

Visiems pasivaišinus ir ma
loniai pabendravus puikioje 
aplinkoje, prasidėjo loterija, 
kuri laimingiesiems pasiūlė 
įdomių ir vertingų prizų. 

Staiga šurmulys nutilo, ir 
štai pasirodė jie, mūsų mažie
ji! Lydimi „Žiburėlio" vedėjos 
Vidos Slapšienės, mokytojų 
Laimos Lapinskienės, Mildos 
Šatienės, Danos Mikėnienės ir 
Žibutės Mačiulienės. Gražiai 
ir sutartinai sudainavo „Žibu
rėlio" himną, o po to poromis 
žengė ant pakylos. Vaikučiai 
demonstravo pavasario ir va
saros drabužius, skirtus iškil
mėms ir mažiau rimtom, bet 
tokiom pat svarbiom progom 
kaip žaidimams bei laisvalai
kiui. Vieni drabužėliai nenusi
leido kitiems spalvų deriniais 
bei medžiagų įvairumu. Tokia 
pat įvairovė vyravo ir mažųjų 
modeliuotojų nuotaikose — 
vieni buvo visai nedrąsūs, kiti 
drąsesni — juk jie dėmesio 
centre ir į juos žiūri net 240 
porų akių (tiek svečių buvo su
sirinkę)! 

Suaugusiųjų madas šiemet 
demonstravo ne profesionalūs 
atstovai, bet vaikų tėvai, gimi
naičiai bei mokytojos. Visiems 
buvo malonu ant pakylos pa
matyti savo šeimos narius bei 
pažįstamus. Suaugusieji de
monstravo „Worldly Things 
Boutiąue" moteriškus drabu
žius, j rv ' s Men's Store" vyriš
kus drabužius bei dėvėjo dr. 
A. Žliobos parūpintais aki
niais. 

Paauglių ir jaunimo madas 
demonstravo „Žiburėlio" abitu
rientai, tačiau jau baigę jį 
prieš 10-12 metų. Tai Vika 
Gylytė, Vytas Januškis, Karo-

darymas. Posėdį malda ati
darė pats pirm. Alex Nevar-
dauskas. Po to vyko valdybos 
narių pareigomis pasiskirsty
mas. Valdyba yra ši: Alex Na-
vardauskas — pirmininkas, 
Regina Petrauskienė — I vice
pirmininkė, Frank Grigaliū
nas — II vicepirmininkas, An
tanina Repšienė — sekretorė, 
Stasė Rudokienė — kasininkė, 
Janina Skama — vaišių va
dovė, padėjėjos Emilia Kantie-
nė ir Anelė Ramanauskienė 
Ligonių lankytojos: Regina Pe
trauskienė ir Anelė Rama
nauskienė. 

Buvo atliktas piniginis per
davimas: vienas certifikatas 
Nr. 003-02-00013938 ir „pass-
book" Nr. 003-1-44509. Susi
rinkimui buvo išimta 400 dol. 
Išleista: Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinei už salę 60 dol., 
„Margučiui II" už skelbimą — 
26 dol., „Draugui" už skel
bimą — 26 dol. A. Siutui — 25 
dol. Susirinkimo vaišėms 
141.16 dol. Likutis — 21.12 
dol. 

Per susirinkimą surinkta 
nario mokesčio 176 dol, laimė
jimai davė 53 dol. Visi čia su
minėti finansai perduoti kasi
ninkei Stasei Rudokienei. Nu
tarta „passbook" sąskaitą už
daryti ir atidaryti čekių kny
gelę. Pinigams išimti būtinai 
reikia dviejų parašų. Tuojau 
po posėdžio buvo sutvarkyti 

Filatelijos draugijos „Lietuva" pirm. Jonas Variakojis kairėje) aplankė Balzeko Lietuvių kultūros muziejų tu 
savo draugais Susanne ir Ronald Yankowski, kurie muziejui padovanojo vaizdajuostę „Filatelinė kelionė po Lie-. 
tuvą". Jone pasakojama apie lietuviškuose pašto ženkluose pavaizduotus Lietuvos istorijoj ir kultūros momen
tus. Su svečiais — Stanley Balzekas, Jr . 

piniginiai reikalai banke. 
Dovanai sergantiems na

riams nutarta skirti 10 dol. 
kartą į metus, mirus nariui, 
skirti 50 dol. (vainikas arba 
išmokėti pinigais). 

Pageidauta šią vasarą su
ruošti gegužinę. Rudenį, lapk
ričio 10 d., sueina sąjungai 25 
gyvavimo metai. Nutarta me
tiniame susirinkime tą sukak
tį paminėti, taip pat nutarta 
pagyvinti susirinkimus, ren
giant įvairias programas, įra
šant daugiau naujų narių. Pir
mininkas išdalino po dvi nario 
knygeles, kviesdamas įrašyti 
naujus narius. Uždarydamas 
posėdį, pirmininkas padėkojo 
Juozui Skeiviui už tvarkingai 
perduotas sąjungos bylas. 

Posėdis baigtas Stasės Ru
dokienės paruoštais pietumis 
(tai buvo jos pirmo posėdžio 
proga pavaišinimas). Pasivai
šinę visi posėdžio dalyviai, 
linksmai nusiteikę, skirstėsi į 
namus. 

Ant. Repšienė 

Irena Polikaitienė, pa
kviesta Lemonto LB apylinkės 
socialinių reikalų skyriaus, la
bai sumaniai ir su pasi
šventimu Pasaulio lietuvių 
centre pravedė anglų kalbos 
kursus. Kadangi daugumas 
kursantų yra dirbantys, nus
pręsta turėti vasaros atosto
gas, o rudeniop vėl sugrįžti į 
kursus. Maloniai kviečiami ir 
nauji kursantai. Pamokų 
pradžios data bus paskelbta 
spaudoje. 

Poetas Julius Keleras, 
„Darbininko" redaktorius, at
vyksta į Čikagą ir gegužės 23 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., skai
tys savo poeziją „Poezijos 
dienų" renginyje. Kartu daly
vaus su savo kūryba Daiva 
Karužaitė ir Vainis Aleksa. 
„Poezijos dienas", kurios pra
sidės gegužės 22 d., penkta
dienį, susitikimu su poetu 
Bernardu Brazdžioniu, ruošia 
LB Kultūros taryba. Abiejų 
dienų renginiai vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami daly
vauti. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės Joninių vakaras 
šeštadienį, birželio 20 d., vyks 
Šaulių namų salėje. Visi 
kviečiami. 

IŠ ARTI IR TOLI 
TAUTOS FONDO METINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO NUTARIMAI 
Tautos fondo nariai, susirin

kę į 24-ąjį Tautos fondo metinį 
narių susirinkimą Kultūros 
Židinyje, Brooklyn, NY, 1998 
m. gegužės 9 d., sutinka su 
nuomone, kad po paskutinių 
rinkimų politinės demokrati
jos įtvirtinimo eiga Lietuvoje 
padarė pažangą, tačiau yra 
Lietuvoje reiškinių, kad vaka
rietiškai suprastos demokrati
jos ir jos įgūdžių sovietinės 
okupacijos metu užaugusi kar
ta neįsisavino. Dėl to, tikros 
demokratijos viltys visose gy
venimo srityse dėtinos į jau
nesniąją kartą ir jos švietimą. 
Apsupta agresyvių kaimynų, 
Lietuva turi ugdyti tėvynės 
meilę, visuomeniškumą ir do
rovę. 

Todėl, susirinkimas, iš
klausęs Tautos fondo vado
vybės pranešimų, įpareigo
ja Tautos fondo tarybą: 

1. Paremti pilietinio ir tauti
nio ugdymo programos paruo
šimą Ir jos mokymą Lietuvoje. 

2. Bendradarbiaujant su 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centru 
ir Lietuvos Respublikos Švie
timo ministerija, paremti ge
nocido švietimo programos pa
ruošimą ir jos mokymą Lietu
vos gimnazijose. 

3. Konkursiniu būdu atrink
ti ypatingai pasižymėjusius 
studentus ir dėstytojus, ir 
skirti jiems metines premijas. 
Ypač skatinti konkurse daly
vauti studijuojančius ir dir
bančius šiose srityse: Lietuvos 
istorijos, politologijos, ekono
mikos, vadybos, teisės ir švie
timo. 

4. Toliau remti APPLE kur
sų pravedimą Lietuvoje. 

5. Tęsti paramą veiklai ir 
projektams, susijusiais su so
vietinės tremties, partizanų 
kovų ir lietuvių genocido pa
žinimu. 

6. Toliau remti organizacijas 
ir spaudą, keliančias jaunime 
dorovės, visuomeniškumo ir 
patriotizmo principus. 

7. Toliau remti Vilniaus 
krašto ir Lietuvos užribių mo
kyklas bei mokytojus. 

8. Rūpintis, kad Tautos fon
do valdyba pravestų ypatinga" 
vajų mokyklų statybai piet
ryčių Lietuvoje, bendradar
biaujant su šiam reikalui 
kompetetingomis įstaigomis ir 
Vilnijos draugija Lietuvoje. 

9. Dėkoja visiems Tautos 
fondo rėmėjams, vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie Tau
tos fondo veiklos. 

10. Dėkoja: Tautos fondo ta
rybai ir valdybai bei jų pirmi
ninkams, Revizijos komisijai, 
tarybos komisijų nariams bei 
Tautos fondo teisės patarėjai 
dr. Marijai Šveikauskienei už 
darbą ir pasiaukojimą. 

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
ELIZABETH, NJ 

Didžiulis lietuvių festivalis 
š.m., birželio 7 d„ sekmadienį, 
vyks tuoj po 11 vai. ryto Šv. 
Mišių, Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos svetainėje, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, New Jersey. 
Bus daug skanių lietuviškų 
valgių, gintaro ir medžio dirbi
nių, lietuviškų rankdarbių, 
lietuviškų skanumynų ir duo
nos. 

Skambės lietuviška muzika 
ir dainos. „Žilvinas", pirmą 
kartą atvykęs į mūsų rajoną iš 
tolimesnės Philadelphijos, pa
linksmins mus lietuviškomis 
dainomis ir tautiniais šokiais. 
Ši grupė įsisteigė 1963 metais. 
Jai gražiai vadovauja Estera 
Bendžiūtė-Washofsky. Akor
deonistė — talentinga Mag
dalena „Lynne" Cox. „Žilvinas" 
yra pasirodęs Philadelphijoje, 
Čikagoje, Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijoje, atliks 
programas ir per Vasario 16-
tos šventėse universitetuose 
net televizijos programose. 
Ruošiasi netrukus vykti ir da
lyvauti Vilniuje, Dainų ir šo
kių šventėje. 

Klebonas Alfredas Žemeikis 
kviečia visus atsilankyti, ma
loniai praleisti sekmadienį ir 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
veiklą ir parapiją. Ypač kvie
čiami neseniai atvykę iš Lietu
vos dalyvauti šiame renginyje. 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė - visam sezonui, 
arba mėnesiui ar savaitėm. TeL 
773-776-4755. 

SKELBIMAI 
• Reikalingas studen-

tas(ė) dirbti vasaros metu 
advokato raštinėje. Turi gerai 
kalbėti lietuviškai ir angliškai, 
turėti darbo teises ir gerai 
mokėti naudotis rašomąja ma
šinėle, ir kompiuteriu. Skam
binti 773-284-0100. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

Mokytojų darbo konferencijoje š.m kovo 10 d. Iš kairės: I.igija Tautkuvienė. 1-aima Vyšniauskienė. Inga Bubi-
niene, Regina Kucienė, Elena Janu*iene, Eglė Novak. Vida Brazaitytė. Alicija Brazaitiene. Irena Vilimienė, Al
dona Rauchienė Nuotr Viktoro Kučo 


