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Seimo URK narys įspėja 
nemažinti gynybos išlaidų

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BelaPAN, RIA ir ELTA žinių agentūrų prane&irryus)

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(BNS). „Populistinės idėjos su
mažinti gynybos išlaidas yra 
pavojingos ir gali pakenkti 
Lietuvos stojimui į NATO”, pir
madienį pareiškė Seimo narys 
socialdemokratas Rimantas 
Dagys. Spaudos konferencijoje 
jis dalijosi įspūdžiais iš pra
ėjusią savaitę Stokholme įvy
kusios tarptautinės konferen
cijos saugumo ir bendradar
biavimo Baltijos jūros regione 
klausimais. „Populizmas, ypač 
dėl karinio biudžeto mažini-’ 
mo, yra pavojingas. Lietuva 
privalo išlaikyti savo strategi
nę nuostatą dėl gynybos išlai
dų laipsniško didinimo, nes ki
taip tai (Vakaruose) bus su
prasta kaip žingsnis atgal”, 
sakė R. Dagys. Jis yra Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas.

Lietuva įsipareigojo iki 2001 
metų palaipsniui padidinti ka
rines išlaidas iki 2 proc. bend

Ambasadoriai paskirti 
Slovėnijai ir Baltarusijai

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(BNS). Seimo Užsienio reikalų 
komitetas (URK) pirmadienį 
pritarė ambasadorių Slovėni
jai ir Baltarusijai kandidatū
roms. Ambasadorius skiria 
Lietuvos prezidentas.

URK nariai bendru sutari
mu be balsavimo pritarė UR 
ministro teikimui ambasadore 
Slovėnijoje skirti dabartinę 
Lietuvos ambasadorę Austri
joje Gintę Damušis. Ji rezi
duoja Vienoje. URK nariai 
vienbalsiai pasisakė už Jono 
Paslausko skyrimą ambasado
riumi Baltarusijoje. Dėl proce
dūrinių motyvų nebalsavo vie
nas komiteto narys. Posėdyje 
pirmadienį iš viso dalyvavo 10 
iš 15 URK narių. Pasak URK 
pirmininko pavaduotojo Ri
manto Dagio, nė vienai kandi
datūrų nebuvo prieštarauja

Pasienio policijos pareigūnai 
tiria, kaip į Lietuvą vienu metu 

pateko per šimtą nelegalų
Vilnius, lapkričio 23 d. 

(BNS). Savaitgalį lenkų pasie
niečiai Lietuvai perdavė 113 
nelegalių migrantų iš Vietna
mo, Afganistano, Pakistano, 
Indijos, Somalio, Bangladešo 
ir Afrikos. Kaip BNS sakė 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiosios komendatūros 
atstovas spaudai Miroslaw 
Szacillo tai visų didžiausia sie
nos pažeidėjų grupė, kokią pa
vyko sulaikyti Lietuvos ir Len
kijos pasienyje.

Dėl nelegalaus asmenų ga
benimo Lietuvos Pietvakarių 
pasienio policijos rinktinės pa
reigūnai iškėlė baudžiamąją 
bylą. Pasienio policijos depar
tamento operatyvinio skyriaus 
viršininkas Vytas Gražys BNS 
sakė, jog su nelegaliais pa
reigūnams sunku bendrauti, 
jie išsigandę, tik keli moka 
angliškai. Vienas nelegalų pa
reigūnams pasakojo, kad ,jog 
už kelionę į Vokietiją baltam 
žmogui Maskvoje sumokėjo 5 
tūkst. JAV dolerių, o kad eg
zistuoja tokia šalis kaip Lietu
va, visai nežinojo”. Manoma, 
kad nelegalių migrantų grupė

rojo vidaus produkto. Pasak 
R. Dagio, nors konferencijoje 
dalyvavę JAV politologas 
Zbigniew Brzezinski ir JAV 
Senato tarptautinių santykių 
komisijos narys Gordon Smith 
pripažino Lietuvą geriausiai iš 
Baltijos valstybių atitinkančią 
narystės NATO reikalavimus, 
Vilniui teks dar rimtai paplu
šėti, „kad šie dividendai būtų 
išnaudoti”. „Tai tik paskatini
mas. Žinoma, ne viskas nuo 
mūsų priklauso, tačiau priva
lome gerai atlikti.'namų dar
bus’ ”, sakė Seimo narys.

R. Dagys įspėjo, jog nevalia 
pasiduoti pagundai spėlioti, 
kada Lietuva įstos į NATO ir 
ES. Tačiau jis pritarė senato
riaus G. Smith prognozei, kad 
2-3 metai yra realus laikas, 
per kurį Lietuva gali būti pa
kviesta į sąjungą. „Tai realus 
laikas, jeigu pavyktų išlaikyti 
pasiruošimų tempą ir nepasi
keistų išorinės sąlygos”, sakė 
Seimo narys.

ma.

Anot R. Dagio, svarstant J. 
Paslausko kandidatūrą, dau
giausiai dėmesio buvo skirta 
ne kandidatui, o politinei pa
dėčiai Baltarusijoje. Karjeros 
diplomatas J. Paslauskas iki 
pastarojo meto dirbo patarėju 
Lietuvos diplomatinėje atsto
vybėje Kanadoje. Pasak R. Da
gio, posėdyje kalbėta, kaip 
paskatinti demokratinius pro
cesus kaimyninėje Baltarusi
joje, stiprinant nevyriausybi
nių organizacijų ir verslo ry
šius. URK nariai neužsiminė 
apie diplomatinės rezidencijos 
Minske likimą.

Baltarusijos URM sutikimas 
dėl J. Paslausko skyrimo duo
tas lapkričio 10 dieną, Slovė
nijos URM sutikimas dėl G. 
Damušis — spalio 7 dieną.

iš atskirų mažų grupelių grei
čiausiai buvo sudaryta Balta
rusijoje.

Lenkų pasieniečių perduoti 
nelegalūs migrantai apgyven
dinti Užsieniečių registravimo 
centre (URC) Pabradėje. Cen
tro direktorius Evaldas Tuiny- 
la BNS sakė, jog senai taip at
sitikę, kad vienu metu at
vyktų tiek nelegalių migrantų. 
Iki praėjusios savaitės pabai
gos URC gyveno 79 nelegalūs 
migrantai, tačiau vėliau at
vežti Lietuvoje sulaikyti 28 
pabėgėliai, o vėliau — dar 
113. Dabar centre gyvena 141 
nelegalus migrantas daugiau
sia iš skurstančių Azijos ir 
Afrikos šalių. Pasak E. Tuiny- 
los, „Vidaus reikalų mi
nisterijoje sklandė nuotaikos, 
jog URC reikės mažinti biud
žetą ir darbuotojų skaičių, nes 
79 nelegalais rūpinasi net 103 
centro darbuotojai”. „Gerai, 
kad pasieniečiai pasistengė, 
be darbo neliksime”, juokavo 
E. Tuinyla.

Neseniai pasienio policijos 
pareigūnai buvo pranešę, kad 
nelegalių migrantų srautas

Lietuvos kariuomenės šventėje, 1997 m. lapkričio 23 d., prie namo A. Mickevičiaus g. 19 atidengta paminklinė 
lenta vienam Lietuvos kariuomenės įkūrėjų Vaclovui Žadeikiui. Nuotr. Eltos
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Prezidentas gyrė kariuomenę 
jubiliejiniame parade

Vilniuje, lapkričio 23 d. 
(BNS). Lietuvos ginkluotosios 
pajėgos pirmadienį Nepriklau
somybės aikštėje Vilniuje prie 
Seimo rūmų surengė paradą, 
skirtą Lietuvos kariuomenės 
80-mečiui. Vyriausiasis gin- 
kluotojų pajėgų vadas prezi
dentas Valdas Adamkus, kraš
to apsaugos ministras Česlo
vas Stankevičius ir kariuo
menės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius apėjo iškil
mingą karių rikiuotę. Parade 
dalyvavo visų kariuomenės 
rūšių — sausumos, jūros ir oro 
— kariai, taip pat laisvės kovų 
dalyviai su savo apygardų 
vėliavomis.

Sveikindamas karius, prezi
dentas Valdas Adamkus prisi
minė 1990-uosius metus, kai 
buvo pradėta atkurti Lietuvos 
kariuomenė. .Atlaikėme agre
siją, apgynėme teisę gyventi 
laisvėje ir esame lygiaverčiai 
pasaulio šalių bendrijos na
riai”, jubiliejaus proga džiaugėsi 
prezidentas. Šiandieninę Lie
tuvos kariuomenę V. Adam
kus pavadino modernia, ga
linčia sąveikauti su kaimyni
nių ir kitų pasaulio valstybių 
kariuomenėmis, sugebančia 
kvalifikuotai dalyvauti tarp
tautinėse taikos palaikymo 
operacijose. „Ne kartą teko 
girdėti palankių užsienio ek
spertų vertinimų, skirtų mūsų 
kariams. Tai — taip pat politi
nis ir karinis kapitalas, nuo 
kurio labai priklauso mūsų in
tegracijos į NATO sėkmė”, 
sakė prezidentas. „Tvirtu 
žingsniu link Šiaurės aljanso” 
jis pavadino bendrą Baltijos 
šalių batalioną BALTBAT, 
mininių laivų eskadrą BaL- 
TRON bei Lietuvos ir Lenkijos 
batalioną LITPOLBAT.

Prezidentas V. Adamkus 
džiaugėsi kariuomenės ben
dradarbiavimu su Vakarų ša
limis, užsienio specialistų mo
kymu ir konsultacijomis, Lie
tuvos karininkų studijomis 
užsienyje. „Džiugu, kad Lietu
vos kariuomenė, kuri ruošiasi

sumažėjo triskart, palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu per
nai. Baltarusijos pareigūnai 
sako, kad, oficialiais duomeni
mis, jų teritorijoje yra 150 
tūkst. nelegalių migrantų, o 
neoficialiais — 350 tūkst. ne
legalų.

integruotis į Transatlantinę 
gynybos sąjungą, neužmiršta 
senųjų tradicijų, kad deramai 
gerbia, vertina ir garbingu ap
dovanojimu laiko tarpukario 
relikvijas, geriausiems dali
niams suteikia garbingų kuni
gaikščių vardus”, kalbėjo pre
zidentas.

Karius taip pa^sveikino KA 
ministras Č. Stankevičius, ka
riuomenės vadas J. Andriš
kevičius, Lietuvos laisvės ko
vos sąjūdžio dalyvis Jonas 
Čeponis. Iškilmingą paradą 
stebėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, premjeras 
Gediminas Vagnorius, aukšti 
Lietuvos kariškiai bei parei
gūnai. Kariuomenės vado pa
vaduotojas pulkininkas Val
das Tutkus Gynybos štabo ir 
visų kariuomenės rūšių kari
ninkų vardu J. Andriškevičiui 
įteikė „visų laikų kario ginklą 
ir simbolį” — kalaviją.

Nušauta žmogaus teisių gynėja
Maskva, lapkričio 22 d.(In- 

terfax-BNS) Penktadienio va
karą, lapkr. 20 d., į Rusijos 
Valstybės Dūmos deputatę Ga
liną Starovoitovą ir jos pa
dėjėją R. Linkovą šovė ne
žinomas užpuolikas. G. Staro- 
voitova žuvo vietoje, R. Linko- 
vui kulka pataikė į pakaušį ir 
kaklą, ir jis buvo nuvežtas į 
karo lauko chirurgijos skyrių 
Karo medicinos akademijoje, 
kur buvo nedelsiant operuo
tas. Pirmadienį, lapkr. 23 d., 
R. Linkovas atgavo sąmonę, 
bet dar negalėjo kalbėti.

Tarptautinės Helsinkio fe
deracijos už žmogaus teises 
prezidentė Liudmila Alekseje- 
va neabejoja, kad Galinos Sta- 
rovoitovos nužudymas buvo 
politinis ir užsakytas, ir yra 
„tvirtai įsitikinusi, kad jis ne
bus išaiškintas”.

Naujienų agentūrai „Inter- 
fax” L. Aleksejeva sekmadienį 
sakė, kad „G. Starovoitova 
trukdė pernelyg dideliam žmo
nių skaičiui, — ir komunis
tams, ir nacionalistams, ir 
netgi tiems, kurie formaliai 
priskiriami demokratams”. 
Juk kiekvieną kartą Galina 
Vasiljevna ne tik laimėdavo 
rinkimus St. Peterburge, ji 
laimėdavo juos įtikinama bal
sų persvara”. Jos teigimu, G. 
Starovoitovos nužudymo prie-

* Pirmadienį, lapkr. 23 d. 
vizitą Vilniuje, pradėjo Tarp
tautinio valiutos fondo (TVF) 
valdančiojo direktoriaus pava
duotojas Shigemitsu Sugisaki. 
Jį lydi TVF misijų Lietuvoje 
vadovas Oddas Peras Brek- 
kas.

Vizito tikslas — geriau susi
pažinti su padėtimi Lietuvoje, 
kuri yra TVF narė.

Spalio pabaigoje baigę eilinę 
misiją Vilniuje, TVF ekspertai, 
sukritikavo 1999 metų Lietu
vos biudžeto projektą, ku
riame, anot jų, neatsispindi vi
sos valstybės skolos. Be to, 
TVF pasiūlė vyriausybei 1999 
metais pristabdyti indėlių at
kūrimo programą, perspėjo 
dėl Privatizavimo fondo lėšų 
panaudojimo, išperkant Vy
riausybės vertybinius popie
rius, bei dėl prastos „Sodros” 
biudžeto padėties.

TVF prognozuoja, kad 1999 
metais geriausiu atveju Lietu
vos BVP augs 3,5-4 proc., o 
blogiausiu — tik 2 proc.

(BNS)

žastis taip pat „galėjo būti kai 
kurių Rusijos politikų noras 
visuomenės dėpiesio strėles 
nuo savęs nukreipti į naują 
temą”.

Nenorėdama minėti kon
krečių pavardžių, L. Alekseje
va priminė, kad Dūmoje G. 
Starovoitova „gana aštriai pa
sisakydavo kiekvieną kartą, 
kai tik kas nors pasikėsindavo 
į mūsų demokratijos pama
tus”.

„Visi prisimena, kaip Galina 
Vasiljeva reikalavo surasti 
žurnalistės Larisos Judino žu
dikus ir kaip piktinosi šiurkš
čiu generolo Makašovo iš
puoliu”, sakė L. Aleksejeva.

Be to, jos teigimu, pastaruo
ju metu G. Starovoitova tiek 
privačiuose pokalbiuose, tiek 
viešai ne kartą yra pareiškusi, 
kad baigianti išaiškinti St. Pe
tersburg vicemero Michailo 
Manevičiaus žudikus. Šis fak
tas, L. Aleksejevos manymu, 
taip pat galėjo tapti tragedijos 
priežastimi.

L. Aleksejeva pabrėžė, kad 
G. Starovoitovos nužudymas 
yra „skambutis visiems sąži
ningiems demokratams, per
spėjimas tų, kurie nekenčia ne 
tiek pačių reformų, kiek de
mokratijos ir sąžiningų žai
dimo taisyklių”.

Maskva, lapkričio 23 d. (Interfax-BNS). Prezidento B. Jelci
no darbo grafikas dėl ligos pasikeitė — iki lapkričio pabaigos 
atšaukti kai kurie tarptautiniai susitikimai. Susirgusiam 
plaučių uždegimu prezidentui gydytojai rekomendavo ligo
ninėje pasigydyti 8-10 dienų. Prezidento sekretorius spaudai 
mano, kad prezidentas ligoninėje surengs kelis darbo susitiki
mus. Jis priminė, kad B. Jelcino susitikimas su Kinijos Liau
dies Respublikos pirmininku Jiang Žeminiu, nors ir buvo su
rengtas Centrinėje ligoninėje, vyko „geru darbo režimu”.

Bagdadas, lapkričio 23 d. (Reuters-BNS). JT specialusis pa
siuntinys P. Shah pirmadienį vėl atskrido į Iraką, kuris vis dar 
nesutinka pateikti visų JT ginkluotės inspektorių reikalau
jamų dokumentų. Atvykęs į JT būstinę Bagdade, P. Shah 
žurnalistams sakė, kad susitiks su Irako vadovais, tačiau 
smulkiau apie savo ketinimus nepasakojo. Kartu su juo 
lėktuvu atvyko daugiau JT specialiosios komisijos (UNSCOM) 
narių, kurie atsakingi už Irako masinio naikinimo ginkluotės 
sunaikinimą. Jie atsivežė ir savo įrangos. Tuo tarpu kiti UN
SCOM nariai išvyko šiuo lėktuvu. P. Shah turi padėti išspręsti 
ginčą dėl 12 kategorijų dokumentų, kurių iš Irako pareikalavo 
UNSCOM pirmininkas Richard Butler. Bagdadas davė oficialų 
atsakymą, prieštaraudamas dėl daugumos prašomų doku
mentų ir sakydamas, kad dabartiniai reikalavimai yra 
„barbariškos” dezinformavimo kampanijos dalis.

Sekmadienį R. Butler pareiškė, jog kol kas anksti vėl pradėti 
kalbėti apie baudžiamuosius Irako bombardavimus ir pranešė, 
kad pirmadienį ši krizė bus aptarta JT Saugumo Tarnyboje 
(ST).

Varšuva, lapkričio 23 d. (BNS) . Šių metų lapkričio mėnesį 
sinoptikai pavadino šimtmečio mėnesiu. Šeštadienio naktį Os- 
trolenkoje buvo užregistruota pati žemiausia lapkričio tempe
ratūra per visą šimtmetį — 26 laipsniai šalčio. Tik per savaitę 
nuo šalčio žuvo 31 žmogus — tai BNS sakė Lenkuos policijos 
Vyriausioje komendantūroje. Daugumos mirčių priežastis — 
alkoholis. Girti vyriškiai užsnūsta gatvėje ir mirtinai sušąla. 
Kiekvieną dieną Lenkijos policija į blaivyklas atveža 200 
įkaušusių žmonių, kurie gali tapti šalčio aukomis. Tuo tarpu 
visos Lenkijos benamių prieglaudos perpildytos. Žmonės 
glaudžiasi prieglaudų koridoriuose, tualetuose, vonios kamba
riuose. Pasak laikraščio „Žycie”, Lenkijoje gyvena maždaug 34 
tūkstančiai benamių. Vien Varšuvoje nuolatinės pastogės netu
ri apie 6 tūkstančiai žmonių.

Vašingtonas, lapkričio 23 d. (Reuters-BNS). JAV Kongreso 
Atstovų rūmams prireiks tik poros valandų apsvarstyti ir bal
suoti dėl galimos apkaltos prieš prezidentą Bill Clinton, sek
madienį prognozavo naujai išrinktas šių rūmų pirmininkas B. 
Livingston, dar šiais metais greičiausiai bus vėl sušaukta Kon
greso ypatingoji sesija, kuri užbaigs B. Clintono apkaltos klau
simą. Demokratai ir net kai kurie respublikonai ieško galimy
bių nubausti B. Clinton už įstatymų pažeidimą „Lewinski” 
reikalu kaip nors švelniau, tačiau, pasak B. Livingstono, At
stovų rūmams gali pritrūkti galių svarstyti ne apkaltą, o kokią 
nors kitą bausmę.

Lapkr. 20 d., vėlai vakare, pasibaigė pirmoji Komisuos tardy
mo diena. Komisijos tardymo Teisės kurioje buvo aptariamas 
prezidento, „impeachment” reikalas Teisės Komisijos tardymo 
Nepriklausomas prokuroras Ken Starr liudijo visą dieną. De
mokratai iš jo šaipėsi, smerkė jo tyrimo procesą ir jį kritikavo, 
klausdami kelis klausimus iš karto ir dažnai pertraukdami jo 
atsakymus. Tačiau nebuvo nei vieno klausimo apie prezidento 
nusikaltimus, ir niekas nepaneigė prezidento nusižengimų. De
mokratams buvo priminta, jog įstatymai apsaugoja prezidentą 
nuo nepriklausomo prokuroro neteisingo elgesio. O prezidentas 
tūri teisę reikalauti, kad vyriausia prokurorė Reno pašalintų 
Starr, jeigu jis neatlieka visų savo pareigų.

Ministras tobulins teismui 
sistemą

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS). Teisingumo ministras 
Vytautas Pakalniškis pagrin
diniais uždaviniais gerinant 
teismų sistemą įvardina pasi
tikėjimo teismais didinimą ir 
teismų kaip savarankiškos 
valdžios suformavimą. Spau
dos konferencijoje penktadienį 
ministras teigė, kad šiandien 
pasitikėjimas teismais nepa
kankamas, nes teismai neat
lieka savo darbo taip, kaip iš 
jų tikisi visuomenė. Pasak V. 
Pakalniškio, pasitikėjimą teis
mais menkina sudėtingi ir il
gai besitęsiantys teisminiai 
procesai, teismų sprendimų 
vykdymo neefektyvumas, pi
liečių aptarnavimo kultūros 
teismuose bei teisėjų etikos ir 
sąžiningumo trūkumai. Todėl 
ateityje ketinama tobulinti 
teismų veiklą reglamentuo

jančius įstatymus bei su
griežtinti kandidatų į teisėjus 
atranką. V. Pakalniškis mano, 
kad ateityje teismai turi turėti 
savarankiškesnę administra
cinę sistemą. „Po dabartinio 
Teismų įstatymo pataisų gali
ma sakyti, kad mes įžengėme į 
paskutinį etapą, kad susifor
muotų teismai, kaip savaran
kiška valdžios šaka, o ne kaip 
priedėlis prie kitų valdžių”, 
sakė jis.

KALENDORIUS

Lapkričio 23 d.: Klemensas, Ko- 
lumbanas, Lakštutė, Doviltas.

Lapkričio 24 d. : Šv. Andrius, 
Dung Lac ir draugai; Krizogonas, 
Mantvinas, Rumbaudas, Žybartė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
VYNAS NĖRA ŠIRDIES DRAUGAS

JONAS ADOMAVIČIUS, MD.

Vienoje neseniai įvyko euro
piečių širdies ligų gydytojų 
draugijos suvažiavimas. Jame 
gydytojai išgirdo priešingą ži
nią, kad vynas nėra širdies 
draugas, kaip dabar buvo pra
dėta manyti, Mat vynas jokiu 
būdu nesaugo širdies, o ją dar 
daugiau susirgdina, kai žmo
gus gauna širdies ataką.

Ši žinia dabar paskelbta me
diciniškoje spaudoje („Physi- 
cian’s Weekly”, 1998, October 
5 d. Vol. XII, N. 37). Ką klai
dingai anksčiau prancūzų me
dicina pranešė apie vyno nau
dą širdžiai, o visi tą klaidą 
kartojo ir vyną gurkšnojo, esą 
savo širdies naudai, dabar tie 
patys prancūzai iš Lyon mies
to paneigia tokią vyno naudą. 
Jie, pasiremdami ketverius 
metus atliktais tyrimais, tvir
tina, kad vidutinis kasdieni
nis vyno k’ekis didina širdžiai 
pavojų, ypač riebiai valgant.

Buvo lyginamas širdies sto
vis 256 vyną geriančių su 171 
abstinentu. Tai „Lyon Diet 
Heart Study”. Gydytojas Mi
chael de Lorgeril, dirbąs uni
versiteto ligoninėje St. Etieve 
mieste, tvirtina, kad vis didė
jąs alkoholio, ypač vyno, gėri
mas ryškiai pagausino krau
jyje kiekį cholesterolio, trigli- 
ceridų ir blogojo cholesterolio

VAIKŲ CHIRURGIJOS 
CENTRUI — 20 METU

Dauguma šiandieninei pa
saulio medicinai žinomų vaikų 
operacijų dabar jau yra daro
mos ir Vilniuje, pasakė Vil
niaus universiteto Vaikų chi
rurgijos klinikos vadovas pro
fesorius Benjaminas Siauru
saitis. Didelę pažangą nulėmė 
prieš du dešimtmečius Santa- 
riškėse pastatyta nauja vaikų 
ligoninė ir čia pradėjusi veikti 
specializuota medicinos tarny
ba — Vaikų chirurgijos cent
ras. Dabar ši ligoninė yra 
1990-aisiais metais įkurtos 
Vilniaus universiteto Vaikų 
chirurgijos klinikos bazė.

Penktadienį, lapkričio 6 die
ną, Vilniaus universitetinėje 
vaikų ligoninėje (Santariškių 
7) rengiamas Lietuvos vaikų 
chirurgų draugijos antrasis 
suvažiavimas, skirtas Vaikų 
chirurgijos centro dvidešimt- 
mečiui. Per du dešimtmečius, 
pasak prof. B. Siaurusaičio, li
gonių skaičius išaugo dvigubai
— nuo keturių iki 8,000 per 
metus. Veikia specializuoti vai
kų chirurgijos skyriai. Ypač 
išsiplėtė vaikų urologija — nė
ra operacijos, kurios nesu
gebėtų padaryti šio skyriaus 
specialistai. Daromos labai 
sudėtingos virškinamojo trak
to operacijos. Įrengus reani
macijos skyrių, pradėta ope
ruoti ir naujagimius su įvai
riais sklaidos trūkumais. Ben
dradarbiaujant su JAV chirur
gais, įdiegtos moderniausios 
ortopedinės pagalbos metodi
kos, operuojami ir paralyžiaus 
ištikti vaikai.

Amerikoje veikianti labda
ros organizacija „Lietuvos vai
kų viltis” įrengė ligoninėje 
operacinę, aprūpindama ją 
visu tuo, kas būtina ortope
dinėms operacijoms. Nemažai 
paramos gauta ir iš Vytauto 
Landsbergio fondo, kitų labda
ros organizacijų.

Vaikų chirurgijos centre — 
Vilniaus universiteto vaikų 
chirurgijos klinikoje dirbantys 
gydytojai turėjo galimybę to
bulintis 17-oje užsienio šalių
— Europoje, Amerikoje, taip 
pat Japonijoje. Iš viso dabar 
čia per metus atliekama dau
giau kaip 4,000 operacijų vai
kams. (Elta)

(LDL). Su 2,000 kalorijų kas
dieniniame maiste gėrimas 4- 
5 stiklinių, 12% stiprumo vy
no rišasi su cholesterolio pa
gausėjimu. Jis daugiausia pa
gausėjo 129 geriantiems, ku
rie valgė labai riebų maistą, 
palyginus su 127 vegetarais 
— gausiai vaisių-daržovių 
valgantiems. Tai Viduržemio 
jūros pakraščių gyventojų 
maistas, gausus angliavan
deniais. Tie žmonės mažiau
siai vargsta su širdimi dėl to
kios sveikos mitybos.

Jau gana seniai Loyola uni
versiteto profesorius John To- 
bin, Cook apskrities ligoninės 
gydytojams pranešė, kad, net 
ir mažiausias alkoholio kie
kis, sužeidžia širdies raume
nį. Visokiausių susirgimų at
vejais, pvz., minkštumas kau
lų, vidurių, kepenų, inkstų 
bei smegenų ligos, patariama 
pirmiausia mesti girtavimą, 
rūkymą, riebų valgymą ir imti 
darbuotis, nevengiant pakil
noti sunkesnių daiktų. Bet tu 
įpratink sveikai gyventi ir 
maitintis mūsiškį ir mūsiškę, 
kada visi ir visos laikosi gar
daus, o ne sveiko maisto ir 
vengia darbo. Už tai įpratin
kime sveikiau gyventi mūsų 
vaikus. Tada naujoji karta pa
jėgs pildyti dabartinės me
dicinos patarimus. Sėkmės.

DEPRESIJŲ GYDYMU
BUS TAIKOMA ŠVIESOS 

TERAPIJA

Šiuo metu Lietuvoje dirba 
312 gydytojų psichiatrų arba, 
skaičiuojant vidutiniškai pa
gal gyventojų skaičių, tris- 
keturis kartus mažiau negu 
išsivysčiusiuose Vakarų Euro
pos kraštuose. Tai konstatuo
ta lapkričio 15 d. Kauno medi
cinos universiteto klinikose 
(KMUK) vykusioje konferenci
joje, skirtoje II psichiatrijos 
skyriaus 15-kos metų sukak
čiai.

Kaip sakė skyriaus vedėja 
gydytoja Virginija Adomaitie
nė, čia gydomi ligoniai, besi
skundžiantys nuotaikos (afek
tiniais) arba neuroziniais su
trikimais. Vyksta užsiėmimai, 
nerimo, depresijos psichotera
pinėse grupėse, medikamenti
nis gydymas derinamas ne tik 
su grupine, bet ir individualia 
psichoterapija. Ateityje gy
dytoja tikisi depresijų gydy
mui įdiegti šviesos terapiją. II 
psichiatrijos (neurozių) sky
riuje per metus gydosi apie 
500 ligonių.

Konferencijoje buvo skaito
mi pranešimai apie sezonines 
depresijas, neurozes, psichinių 
ligonių reabilitaciją. (Elta)

TARPTAUTINĖ 
MEDICINOS PARODA

30,300 specialistų bei svečių 
aplankė šeštąją tarptautinę 
„Baltmedica / Baltfarma / 
Baltlabora / Baltent / Baltop- 
tik” parodą, kuri keturias die
nas veikė Vilniuje, „Litexpo” 
rūmuose. 896 firmos gaminto
jos čia eksponavo pasaulines 
medicinos technikos, farmaci
jos ir stomatologijos naujoves. 
Vyravo vokiški gaminiai — 
parodoje dalyvavo net 205 fir
mos. Lietuvai atstovavo 180 
firmų. Penktadienį, rugsėjo 25 
dieną, paroda uždaryta.

Nuolat Vilniuje rengiamos 
šios parodos „Litexpo” spaudos 
centre, pripažintos labiausiai 
prestižinėmis medicinos nau
jovių apžiūrimomis Baltijos 
valstybėse. Daug firmų jos su
traukia dar ir dėl to, kad paro
dos metu rengiami įvairūs se
minarai gydytojams. Šiais me
tais tokie seminarai vyko kas-

Vilniuje atidaryti vaikų globos namai, kur prieglaudų galės rasti skriaudžiamos motinos su savo vaikučiais. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo pirm. Vytautas Landsbergis.

Nuotr. Viktoro Kapočiaus.
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PRIE PANEVĖŽIO GIMNAZIJOS 
DURŲ — PO 50-TIES METŲ

Šių metų pradžioje žinia- 
sklaidoje buvo daug praneši
mų apie Lietuvoje vyksiančias 
įvairias šventes, Tautinę olim
piadą, pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, koncertus ir pana
šiai. Į tuos tautinio masto įvy
kius nemažą dėmesį atkreipė 
ir užsienyje gyvenantys lietui 
viai. Esu dėkinga „Draugo” re
dakcijai, kad viename šių me
tų gegužės mėnesio laiškų 
skyriuje išspausdino mano 
trumpą laišką, kuriame ra
šiau apie sumanymą surengti 
Panevėžio mergaičių gimnazi
jos 1948 metų abiturienčių su
sitikimą ir atšvęsti savo abi
tūros penkiasdešimtmetį. 
Nors 1944 metais, artėjant

dien. Buvo pristatomi nauji 
vaistai, nauji gydymo meto
dai, kalbėta apie pavojingų, 
infekuotų atliekų tvarkymą 
gydymo įstaigose, apie saugų 
gimdymą ir naujagimių prie
žiūrą. Specialistai turėjo ga
limybę susipažinti su naujau
siais plaučių ventiliacijos, 
dantų implantavimo meto
dais.

Pirmą kartą parodoje buvo 
surengtas medikų ir pramoni
ninkų susitikimas prie apskri
tojo stalo. Susitikimo dalyviai 
akcentavo, kad Lietuvoje pa
gaminti medicinos reikmenys 
bei kita medicinai skirta pro
dukcija savo kokybe dažnai 
nenusileidžia užsienietiškai, 
tačiau dėl netobulos, gamybos 
neskatinančios, mokesčių sis
temos yra brangi. Gamintojai 
skundėsi, kad, rengiant apa
ratūros, technikos, reikmenų 
pirkimo konkursus Lietuvoje, 
nesuteikiama pirmenybė lie
tuviškiems gaminiams. Apgai
lestauta, kad savų gamintojų 
visiškai nepalaiko Sveikatos 
apsaugos ministerija, nepa
teikia jiems Lietuvoje paklau
sių gaminių sąrašų. Sveikatos 
apsaugos ministerijos bei kitų 
žinybų pareigūnų nuomone, 
žinias apie tai, ko reikia mūsų 
sveikatos priežiūros įstai
goms, ką jos pirktų, gaminto
jai turėtų rinkti patys. Turimą 
informaciją suteiktų ir Sveika
tos apsaugos ministerija, jeigu 
gamintojai į ją kreiptųsi.

Parodoje dalyvavusios fir
mos, kaip rodo anketinės apk
lausos duomenys, liko paten
kintos lankytojų kompetenci
ja, specialistų dėmesiu. Pa
reikšta, kad parodoje užsimez
gė nemažai naujų pažinčių, 
tikimasi, kad iš jų išsivystys 
rimtesni sandėriai. Sutartys, 
kaip aiškina organizatoriai, 
parodose pasirašomos labai 
retai. Parodų tikslas — gerinti 
savo firmos įvaizdį ir parengti 
dirvą sutartims.(Elta)

frontui, aš iš Lietuvos išva
žiavau, man šis susitikimas 
turėjo irgi didelę reikšmę, nes. 
1941 metais kartu su kitomis 
mergaitėmis pradėjau lankyti 
Panevėžio mergaičių gimnazi
jos la klasę.

Iš šių metų birželio mėn. 20 
dieną, šeštadienį mes vėl su
sitikome! f

Panevėžyje' dar tebegyve
nančios kelios klasiokės susir 
siekė su kai kuriomis buvusio
mis klasės draugėmis. Savai
me aišku, jau ne visos gyvena 
Panevėžyje, bet tą gražų sau
lėtą vidudienį susitikome prie 
gimnazijos durų. Dabar tai — 
jau ne Panevėžio mergaičių 
gimnazija, Jjet V. Žemkalnio 
vardo gimnazija. Kiekviena 
atėjusi buvo sutikta tuo visuo
tiniu žodiniu maršu „Tram 
pam pam”. $lus sutiko gimna
zijos direktorius E. Urbonas ir 
dabartinių auklėtinių būrelis 
— chorelis jsu savo mokytoja. 
Fotogr afa vOjmės.

Rytojaus įdieną, išvažiavusi 
iš Panevėžio, nežinojau, ąr 
mūsų susitikimas bus pami
nėtas vietinėje spaudoje, bęt 
mano vyro sesers dėka gavau 
Panevėžyje leidžiamos „Se
kundės” birželio 22-osios die
nos numerį; ir čia panaudojau 
kai kurias citatas iš korespon
dento Broniaus Riboko apra
šymo:

„Susirinki dar visai jaunat
viškų, žvalių 14 moterų būrys. 
Dabartinės į gimnazijos auklė
tinės, viešnioms pritariant, 
padainavo liaudies dainą „Už 
jūrų marių, už vandenėlių”. 
Paskui sugiedojo gimnazijos 
himną. Viena gerbiama dalyvė 
iš pradžių davė nurodymą 
draugėms:

— Susitariam: politikos ir 
sveikatos reikalų pokalbiuose

Panevėžio gimnazijos abiturienčių susitikimas š.m. birželio 22 d.

ųeminim. Esame jaunos, svei
kos ir gražios.

— Kokia čia senatvė! Dar 
tik šešiasdešimta jaunystė! — 
pritarė kita.

— Ir į karių kapus nueida- 
vom, ir patriotines dainas dai
nuodavome, ir šokdavom pasi
siuvusios sijonus iš raudonų 
vėliavų...Nebaikščios buvom, 
— pradėjo dalintis prisimini
mais trečioji.

— Štai čia stovėdavo inspek
torė ir žiūrėdavo, ar mūsų ba
tai švarūs, — prisiminė Regi
na Tikniūtė-Bagdonienė, su 
vyru atvykusi pasišvečiuoti iš 
Kanados”.

Suėjome į vidų, apžiūrėjome 
gimnazijos muziejų, kur rado
me ir savo pirmos klasės nuo
trauką. Bet atpažinti drauges 
buvo sunku, nes jau buvo 
praėję daugiau nei 50 metų. 
Aš buvau grįžusi į Panevėžį 
1992-siais ir tada buvau ke
lias savo buvusias klasiokes 
sutikusi, o dabar reikėjo at
pažinti ir kitas. Negalėjome 
pamatyti savo I a klasės, nes 
tuo metu gimnazija buvė, re
montuojama, sugrįžome į tą 
klasę mintyse.

Visas savo drauges pažinti, 
ypač man, tiek metų jų ne- 
AiaČiusiai, buvo sunku. Juo la
biau, kad iš pradžių visos sakė 
savo vyrų pavardes, o ne mer
gautines, tai ir truko laiko vi
sas prisiminti.

Po susitikimo gimnazijoje 
nuvažiavome į tų laikų klasės 
draugės Janinos Žilinskaitės- 
Masiliūnienės namus Z. Kone- 
vičienės gatvėje, kur mūsų 
laukė paruoštos šaunios vai
šės. Kiek kalbų, gražios jau
nystės laikų prisiminimų ir 
gyvenimo nostalgijos! Nema
tėme tų, kurias mirtis pakirto, 
kitos negalėjo atvykti dėl pa- 
blogusios sveikatos. Kelios 
prisiminė ir skaudžias, ir 
žiaurias tremties dienas Si
bire. Šiame susitikime aš bu

vau vienintelė, kurią likimas 
nubloškė į užsienį.

Ilgai šnekėjomės ir dainas 
dainavome, džiaugiausi, maty
dama jau suaugusių mokslo 
draugių veidus ir kartu žino
dama kokia puiki, balsinga, 
artistiška, poetiška ir linksma 
buvo mūsų klasė.

Kartu prabuvome iki vėlyvo 
vakaro vis negalėdamos atsis
kirti. O kai jau viena kitai 
sakėme sudie (aš vis sakiau 
„iki kito karto”), su širdgėla 
apgailestavome, kad kažin, ar 
dar kitą penkiasdešimtmetį 
kartu švęsime...

Regina Tikniūtė 
Bagdonienė

Hamilton. Kanada

NEATSISAKO SAVO 
SUMANYMO

Italijos verslininkai neatsi
sako sumanymo Marijampolės 
rajone įkurti Amatų kaimą.

Prieš kelerius metus mon
sinjoras Vytautas Kazlauskas 
savo tėviškėje, Avikilų kaime, 
įsteigė „Vaiko tėviškės” namų 
beglobiams vaikams ir našlai
čiams kaimą. Šis kaimas buvo 
statomas už JAV lietuvių ir 
Italijos verslininkų suaukotas 
lėšas. Vėliau Italijos verslinin
kai pasiūlė šalia „Vaiko tė
viškės” namų pastatyti ne
didelių įmonių kompleksą, ku
riame dirbtų marijampolie
čiai ir užaugę globos namų 
auklėtiniai. 20 marijampolie
čių buvo rengiami Italijoje 
dirbti šiame Amatų kaime.

Tačiau Lietuvos vyriausybė 
neparėmė šio projekto ir ne
skyrė pinigų. Rugsėjo pabai
goje Marijampolėje viešėję ita
lų verslininkai sutarė su rajo
no meru, kad Amatų kaimui 
14 ha žemės gaus iš rajono ir 
miesto valdžia pasirengusi in
vestuotojams padaryti nuolai
dų.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hlghland Avė., 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rldgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

• Pasaulis — amžinas klau
simas; noras į jį atsakyti su
kuria žmogų.

Anonimas



TILŽĖS AKTO SUKAKTIS 
KALTINA TAUTĄ

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio surengtas Tilžės 
Akto 80 metų sukakties minė
jimas gretina Prūsų Lietuvos 
dramatišką praeitį su išsilais
vinusios tautos nusikalstamu 
nesuinteresuotumu jos didžia 
tragedija.

Teutonų ordinas, tryliktame 
šimtmetyje išblokštas iš bar
bariškų karų Palestinoje, sa
vo žmogžudišką įgudimą per
kėlė į Baltijos kraštus, taria
mai krikščionybės praplėtimo 
tikslais. Įsigijęs Vakarų Euro
pos paramą ir talką, ordinas 
Kristaus meilės ir taikos 
Evangelįją žmonijai pavertė į 
„kardu ir ugnimi” vykdomą 
žmogžudystę tautų santy
kiuose. Lietuvių tautos dra
matiškos apsigynimo pastan
gos prieš viskuo aprūpintą 
militarinę galybę, pareikalavo 
daugelio generacįjų pajėgiau
sių žmonių gyvybės aukų, o di
delius krašto plotus nusiaubė 
dykromis. Per 200 metų krikš
čionybės vardu vykdomų žiau
rių invazijų ir užkariavimų, 
ordinas nepastatė nei vienos 
bažnyčios žmonėms, neparuo
šė nei vieno kunigo jų kalba, 
net nei pradinio katekizmo 
supažindinimui su propaguo
jamos tikybos pagrindais. Ne
sibaigiantis militaristinis nai
kinimas išsėmė tautos pajė
gas, išplėšė Mažosios Lietuvos 
žmonių laisvę, bet nepalaužė 
ryžto ir vilties šviesesnei atei
čiai.

Ateitis, tačiau, buvo pas
merkta dar baisesniam liki
mui. Staiga užplūdęs visuoti
nis maras mirtinai nusiaubė 
vos ne pusę Mažosios Lietuvos 
žmonių. Lyg dar ir tokios tra
gedijos nebūtų buvę gana, 
okupaciniai valdžios organai 
pravedė kolonizaciją svetimos 
tautos masiniais antplūdžiais 
nusiaubusiais nelaimes ištvė
rusius lietuvninkus pasisavi
nimu jų žemių, turto ir gyve
nimo ateities. Atrodė, kad vie
tiniams žmonėms neliko ry
tojaus.

Nepaisant tokių neaprėpia
mų Mažosios Lietuvos likimo 
smūgių, laiko tėkmėje išliku
sioms kartoms besikeičiant, 
nauji atgimimo daigai vėl pa
kilo gyvenimui savoje žemėje. 
Pamažu, bet nesustabdomai, 
besivystanti raštija, religiniai 
„surinkimai”, draugijos, spau
da, kultūrinė ir, pagaliau, po
litinė veikla išugdė krašte sti
prias asmenybes. Mažoji Lie
tuva vėl pasijutusi vientisa ir 
sąmoninga tauta 1918 metais, 
lapkričio 30 dieną pakilo Til
žės Akto deklaracija, skel
biančia pasauliui krašto prisi
jungimą prie naujai atsista- 
tančios tautos bendroje Lietu

vos valstybėje. Atrodė, kad po 
tamsių istorinių amžių, paga
liau, tauta bus atradusi savo 
ateities kelius.

Tolimesni tarptautiniai me
chanizuoto barbarizmo įvykiai 
parodė, kad krašto ir žmonių 
tragedijai neliko ribų. Hitlerio 
ir Stalino sukelto Antrojo pa
saulinio karo išdavos Mažajai 
Lietuvai tiesiog stabdo žo
džius. Tūkstančius metų eg
zistavusi tauta, atkakliai ko
vojusi dėl teisės gyventi savoje 
žemėje, staiga turi būti dingu
sia net be pripažinimo, kad ji 
yra buvusi. Tai siaubingiau
sias genocidas viso pasaulio 
akivaizdoje ir grubi panieka 
tarptautinei teisei, krikščio
niškai moralei ir gyvenamųjų 
laikų civilizacijai.

Kaip išsilaisvinusi tauta su
tinka tokį sukrečiantį prara
dimą broliško krašto prieš 80 
metų drąsiai paskelbusio ben
dro valstybinio tapatumo ryšį? 
Deja, ji neparodo tokio ryšio ir 
pasišventimo kokį matome 
vykdant žydus atstatant tūks
tančius metų prarastą kraštą 
arba šiaurinius airius, nors ir 
praradusius tautinę kalbą ir 
jos apraiškas. Pasaulio lietu
vių bendruomenę stebina, kai 
su apsilankančiais tautiečiais 
jau sunku sumegzti pokalbį 
apie genocido ištiktą Mažąją 
Lietuvą. Jiems jau kliūva Til
žės, Karaliaučiaus, Lazdynų 
vardai, bet Sovetskas, Kali
ningradas, Krasnoznamens- 
kas ir kiti be kalbinių šaknų 
niekad neegzistavę mėšlainiai 
atstovauja jų sovietinio oku
pacinio šarmo sužalotą tautinį 
savigarbumą. Tai per daug

Ateitininkų šalpos fondo valdybos nariai su ką tik grįžusiais iš Lietuvos Laima ir Jonu Šalčiais Ateitininkų 
namuose. Iš kairės sėdi: Vida Maleiškienė, dr. Petras Kisielius ir Laima Šalčiuvienė; II eil. iš kairės: Jonas Ka
valiūnas, Valerija Žadeikienė, Jonas Šalčius, dr. Aldona Juozevičienė ir dr. Vacys Šaulys.

Jaunieji Karaliaučiaus krašto etnokultūrinės stovyklos „Dainų dainelės” dalyviai su savo tėvais, mokytojais ir 
seneliais Kaune, 1998 m. birželio 29 d.

PADĖKOS DIENA — VISŲ MŪSŲ 
ŠVENTĖ

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

skaudūs reiškiniai minint Til
žės Akto tautos testamentą, 
pašvęstą vykdyti laimingesnei 
— tautos daliai. Ji turėtų rim
tai sielotis dėl tokios sužalotos 
dvasinės būsenos. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje Til
žės Aktas nelaukia tapti So- 
vietsko aktu.

Algis A. Regis 
MLRS pirmininkas

Ramūnas Buntinas 
Tilžės Akto minėjimo 

vadovas
Vilius Trumpjonas 
Tilžės Akto minėjimo 

vadovas
Mažosios Lietuvos Tauti

nės Tarybos Tilžėje 1918 m. 
lapkričio 30 d. paskelbtas 
krašto susijungimo į bendra 
Lietuvos valstybę Aktas Čika
goje yra iškilmingai minimas 
kiekvienais metais dalyvau
jant šauliams ir ramovėnams 
su vėliavomis ir akademine 
programa. Tilžės Akto 80-ties 
metų sukakties proga gautas 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus svei
kinimas.

Kai į šį svetingą laisvės 
kraštą Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus atvyko tūks
tančiai buvusių benamių ir 
politinių pabėgėlių, jų tarpe ir 
didokas skaičius lietuvių, tai 
daugumai buvo sunku apsi
prasti su Naujosios žemės 
laisvėmis ir pagarba žmogaus 
teisėms. Laikui bėgant, apsip
ratus ir įsikūrus, teko susi
pažinti su Amerikos papro
čiais bei tradicijomis, tačiau 
niekas nedraudė tęsti savo 
gimtojo krašto tradicijų, pa
pročių , kultūros bei gimtosios 
kalbos išlaikymo.Visa Ameri
ka švenčia Kalėdas, Velykas, 
mini savo nepriklausomybės, 
veteranų ir darbo dienas, o 
mes tęsiame savo Kūčių tradi
cijas, prieš Velykas margi
name margučius, tą meną 
perdavę jauniausioms kar
toms, taip pat iškilmingai mi
nime savo tautos šventes, ku
riose noriai dalyvauja pak
viesti vietinės valdžios atsto

vai. Ir štai artėja tradicinė 
Padėkos diena, įsteigta 1621 
metais, kai Amerikos krantus 
pasiekę piligrimai, po daug 
vargo ir sunkaus įsikūrimo, 
prie Plymouth uolos surengė 
Dievui padėkos puotą, net pa
sikviesdami vietinius indė
nus. Ilgainiui kelis kartus bu
vo keičiama tos šventės data, 
kol pagaliau 1941 m. Kongre
sas nustatė, kad Padėkos die
na bus švenčiama lapkričio 
ketvirtą ketvirtadienį. Tas 
išliko iki šios dienos.

Dauguma Amerikos piliečių 
tą dieną pradeda savo maldos 
namuose su padėkos malda 
Aukščiausiam, o po to šeimos 
susiburia į namus ir valgo 
tradicinį kalakutą. Dauguma 
darboviečių likusį savaitgalį
savo tarnautojams leidžia 
praleisti namuose. Tai nepa
prastai graži tradicija, į kurią 
įsitraukėme ir mes, Amerikos 
lietuviai, nes turime už daug 
ką dėkoti Aukščiausiajam — 
ir už gyvenimą laisvėje, ir už 
Lietuvos laisvės atgavimą, ir 
už visa tai, ką turime ir ką 
laimėjome.

Šiais metais Padėkos diena 
bus švenčiama lapkričio 26 
dieną. Tebūnie Padėkos diena 
mūsų šeimos šventė, ne vien 
pagerbiant šio krašto tradi
ciją, bet ir su nuoširdžia pa
dėka už didžiausią žmogaus 
turtą — laisvę gyventi pagal 
savo papročius, turint tauti
nes parapijas, mokyklas, 
spaudą, organizacijas... Ne
paisant Amerikoje vyrau
jančio komercinio elemento, 
Padėkos dienos proga galės 
pasipelnyti tik kalakutus au
ginantys ūkininkai, kurie pa
prastai neturi daug progų 
pardavinėti „dovanas”, ar tai 
būtų kalėdinės dovanos, ar 
velykinės skrybėlaitės, ar Va
lentino dienos gėlės ir atviru
kai ...Visiems tautiečiams 
tenka palinkėti linksmos, tu
riningos ir prasmingos Padė
kos dienos.

Danutė Bindokienė

Ar įmanoma sustabdyti 
šį potvynį?

Tautai, kurios savitą kalbą 
kasdien vartoja daug milijonų 
gyventojų, svetimžodžių ant
plūdis galbūt nepadarys per 
didelės žalos, tačiau nedidelėje 
valstybėje kiekvienas naujas 
svetimas skolinys išstumia sa
vąjį atitikmenį ir menkina 
žodyną, alina kalbą.

Jungtinės Amerikos Valsti
jos visuomet didžiavosi savo 
daugiatautiškumu ir nevaržė 
nei vienos kultūros, kalbos, 
papročių, kuriais pasižymėjo 
skirtingos tautinės jos gyven
tojų grupės. Tačiau jos pasis
tengdavo kiek galima greičiau 
išmokti anglų kalbą, kad ga
lėtų įsijungti į angliškai kal
bančią visuomenę.

Vis tik pastaraisiais metais, 
kai Amerikoje nejučiomis pra
dėjo įsigalėti dvikalbiškumas, 
pagausėjus emigrantams iš 
Meksikos, vis gausiau pasi
girsta priekaištai, kad per 
daug pataikaujama emigran
tams, atvykusiems apsigyven
ti šiame krašte, bet nenorin
tiems mokytis anglų kalbos. 
Savo kasdienybėje kiekvienas 
gyventojų sluoksnis gali kal
bėti, kaip tik nori, bet mokyk
lose, įstaigose ir visur kitur 
būtina mokėti angliškai. To
kios nuotaikos iš dalies atlie
pia Latvijos įstatymus, kad 
visi piliečiai privalo išmokti 
valstybinę latvių kalbą.

Tvirtinama, kad amerikie
tiškoji anglų kalba apskritai 
yra atmiešta kitų kalbų sko
liniais, naujadarais ir net 
įvairiomis tarmybėmis, tačiau 
dėl to eiliniai gyventojai nesi
sieloja: kas šiandien neįpras
ta ar nepriimtina, rytoj jau 
įrašoma į naujausią žodyno 
laidą... Galbūt daug labiau 
žmones erzina vadinamasis 
„legalus žargonas”, kuriuo su
rašomos įvairios sutartys, 
dokumentai, net instrukcijos. 
Tokiuose žodžiais perkrau
tuose raštuose susipainioja ne 
vienas žmogus. JAV viceprezi
dentas Al Gore jau prieš kiek 
laiko pradėjo kovą su kompli
kuotais tekstais ir nuo š.m. 
spalio 1 d. valdiški dokumen
tai turėtų būti rašomi visiems 
suprantamesne kalba. Pana
šią kampaniją 1979 m. Di
džiojoje Britanijoje pradėjo so
cialinė darbuotoja Chrissie 
Maher, kai du senukai mirti
nai sušalo savo bute, nes ne
suprato, kaip užpildyti pra
šymo, kad gautų iš valdžios 
pinigų užsimokėti už šildymą.

Šiuo metu Europą baigia ap
semti anglų kalbos potvynis. 
Jis liejasi per komerciją, mu
ziką, filmus, ypač internetą ir 
apskritai kompiuterius, kur

beveik neįmanoma išversti 
„kompiuterinės kalbos” į vie
tinę. Tuo atveju pasiliekama 
prie angliškų žodžių ir jau vi
sas kompiuterizuotas pasau
lis žino, kas yra „soft ware”, 
„mouse”, „keyboard” ir kt. 
Nėra abejonės, kad anglų kal
ba yra tarptautinė susižino
jimo priemonė. Apie 49 proc. 
europiečių gali susikalbėti 
angliškai, o ši kalba jau moko
ma beveik visų Europos 
kraštų mokyklose, daug kur 
net pradiniuose skyriuose. 
(Pvz., Vokietijoje anglų kalba 
privaloma nuo 11 metų am
žiaus.) Prancūzijoje, nors pa
mokos nėra privalomos, bet 90 
proc. mokinių jas lanko. Šve
dijoje 96 proc. jaunesnio am
žiaus žmonių gali neblogai su
sikalbėti angliškai. Mes' žino
me, kad lietuviai, būdami ap
skritai gabūs svetimoms kal
boms, taip pat greitai anglų 
kalbą įsisavina. Galbūt per 
greitai, kaip rodo gausybė an- 
glicizmų, šiandien randamų
ne tik spaudoje, bet ir šne
kamojoje kalboje.

Tačiau tai ne vien lietuvių 
problema. Su anglų kalbos 
įplauka bergždžiai kovoja 
Prancūzija, Ispanija, Šveica
rija, Italija ir kone kiekviena 
kita Europos valstybė. Kiek 
atsargiau laikosi Vokietija, bi
jodama, kad per daug griežtos 
pastangos išlaikyti vokiečių 
kalbos švarumą gali atrodyti 
kaip naujos nacionalizmo ap
raiškos. Antra vertus, šian
dien jau neįmanoma apsieiti 
be anglų kalbos, ypač tarptau
tiniais verslo, diplomatijos ar 
kitose srityse.

Ar įmanoma pastatyti už
tvanką anglų kalbo§,RQtyyniui 
sustabdyti? Ar kalbiurr&ai ga
li įtikinti, kad įmanoma mo
kėti svetimą kalbą, neatsisak
ant savosios, neužteršiant jos 
nereikalingais svetimžodžiais. 
Kiekvieną kartą, kai į tautą iš 
užsienio ateina nauja sąvoka 
ar technologija, atsinešanti ir 
savo pavadinimus, nėra juk 
būtina juos tuoj pasisavinti.
Tai tinginio išeitis. Jeigu ne
delsiant būtų pasistengiama 
sukurti taisyklingus savo kal
bos. atitikmenis, jie netrukus 
prigytų. Čia ypač svarbu įti
kinti ir įtaigoti žiniasklaidą, 
kad nevartotų kitos kalbos 
žodžių, o kaip tik tuos taisyk
lingus naujadarus. Nesakome, 
kad Lietuvos kalbininkai 
snaudžia, arba nėra pažangos, 
ravint iš lietuvių kalbos ne
tinkamas svetimybes, bet ir jų 
ir kitų Europos kraštų kalbi
ninkų, dar laukia daug darbo.

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.72 (Tęsinys)

Visko nesusakysi. Ir prasmės nėra burnos aušinti. Tik 
viena galiu pasakyti: jeigu namie būčiau nepatenkin
tas buvęs, jeigu būčiau čia atvažiavęs geresnės duonos 
ieškoti, manau, kad džiaugčiaus turėdamas tai, ką da
bar turiu. Šuo iš namų išvytas, bus visada išvytas”.

Perskaitęs tuoj norėjau sėsti ir parašyti, kad klys
ta. Kad ir aš niekur šaknų neįleidau, o jeigu ką ir da
rau, darau tik todėl, kad turiu ką nors daryti. Darau, 
kad nepradėčiau kaukti. O ir tas mano darymas gal 
tėra tik apsigavimas, tik mėginimas pridengti iš namų 
išvyto šuns kauksmą. Dar norėjau parašyti, kad 
mums reikėtų sueiti arčiau, labiau sutarti, labiau 
ieškoti atramos ir atsparos vienas kitame, bet nieko 
neparašiau. Laiško sukeltos mintys nudilo, ir aš pats 
nuskendau savo pilkoje kasdienybėje.

Su Aldona keliais trumpais laiškučiais tai pasi
keitėm. Aš pasiskundžiau, kad man nesiseka pūgomis 
žudomų žmonių sudėti į paveikslą, ji rašė apie savo 
kasdieninius rūpesčius. Pro tuos rūpesčius, lyg ne vi
sai užtrenktų durų plyšį, pajusdavau, kad toji smulki 
kasdieninė rutina ją irgi prie žemės spaudžia. Tai tik

tvirtino mano paties įsikaltą mintį, kad mes ne to
kiam gyvenimui buvom auginti ir todėl vargu ar kuris 
begalėsim persidiegti į svetimą žemę. Galvojau, bet 
apie tai nerašiau. Kai praėjusį rudenį šnekėjomės, tą 
mintį jai, o gal ir Jonui, buvau pasakęs ir nebenorėjau 
jos minėti, kad nekaišiočiau į akis savo „ar aš nesa
kiau”. Paskum pavasariop parašė: „Vargu ar tikėsi, ką 
parašysiu. Vis tiek — gali tikėti gali ir netikėti, bet 
mes savo „šalia kelio karčiamą” parduodam. Paskum 
paaiškino, kad ties jų vieta daro iš naujojo greitkelio 
išvažiavimą, ir kažin kokie piniguočiai žada statyti 
viešbutį. „Tai jau kaip ir sutarėm”, rašė. „Net tuoj ir 
neišvaro. Po dokumentų pasirašymo, leis dar du mė
nesius pabūti, o paskum jau turėsim kraustytis. Tik 
nežinom kur. Bet ar tai kam svarbu?” Man staiga pa
sidarė svarbu. Tuoj parašiau, kad po tiek metų be poil
sio abu verti gerų atostogų. Sakiau, kad po tokio 
gražaus paviešėjimo pas juos, abu skolingi paviešėt 
pas mane. Ne dieną, ne dvi, bet kiek tik nori. Vietos 
marios. Jutau kai ką net pečius traukiantį, kam vie
nas dviejų būtų name gyvenau. Bet man buvo kaip tik. 
Apačioj tik gyvenau, o viršus, galėčiau sakyti, buvau 
aš pats. Čia buvo visas mano laikas, niekam už jokius 
pinigus neparduotas. Tai mano paslaptis. Jeigu kam 
parodyčiau, greičiausiai pasijuoktų, o dabar staiga už
sidegiau pats pasitraukti į rūsį, o viršų užleisti sve
čiams. Juk ir tenai abu po vienu stogu gyvena, kodėl 
negalėtų įsitekti vienam bute. Save be vargo galėčiau 
perkelti į rūsį. Prieš namo pirkimą buvo užėjusi mada 
rūsyse įsirengti „barus”. Kas tik jautėsi ko nors vertas, 
ko dailiausiai įsirenginėjo rūsius su „baru”. Visiškai

taip, kaip išgėrimo užeigose. Tas pasididžiavimas bu
vo ir mano rūsy, nors juo niekada nesinaudojau, ir len
tynos, kur turėjo stovėti eilės butelių, buvo tuščios. 
Dabar, entuziazmo pagautas, tuoj iš viršaus susine- 
šiau dažus ir išrikiavau tose lentynose. Kitą dieną per
gabenau paveikslus. Sutvarkęs rūsį taip, kad galėčiau 
ir čia dirbti taip, kaip dirbdavau viršuje, vėl užlipau į 
viršų ir krūptelėjau: sienos purvinos, kilimai dažų pri
taškyti. Tik apsidairęs pagalvojau, kad nuo įsikraus- 
tymo dienos nei siurblys, nei šluota, nei mazgotė čia 
nieko nebuvo lietusi, o aš kviečiu svečius. Ne šiandien 
ir ne rytoj, bet vis tiek. Jeigu čia būtų motina, tikrai 
pasakytų: „Kad tu, vaikuti, turi ir nemoki turėti”. Kai 
kurį drabužį ar daiktą užleisdavau, visada taip pabar
davo. Gal tą patį pasakytų ir apie apačią. Nors mote
ris ir ateina kartą per savaitę pavalyti, bet jau ir ji yra 
pasakiusi, kad sienos lyg jau norėtų šepečio. Tų jos 
žodžių, kai sakė, kaip ir negirdėjau, bet dabar jie atėjo 
labai aiškūs. Vėl perėjau visą namą nuo viršaus ligi 
apačios, prisiminiau, kaip buvo pas juos, ir buvo aiš
ku, kad į tokią vietą jokio, padoraus ar net ir nepado
raus, žmogaus negaliu įsileisti.

Nors nežinojau, ką jie atsakys, bet pajutau, kad ir 
pats taip gyventi nebegalėčiau. Net pats nebūčiau ga
lėjęs paaiškinti, kodėl pagavo toks beveik vaikiškas 
užsidegimas, kad per trejetą savaičių namo vidus ne 
tik pralinksmėjo, bet, galima sakyti, net ligi ausų iš
sišiepė. Viskas buvo nuvalyta, nugramdyta, nublizgin
ta, nudažyta. Kai su viso darbo vadovu paskutinį sykį 
peržiūrėjau kambarius, jis net paklausė:

— Rengies parduoti?

— Ne.
Net galvą papurčiau.
— Kodėl? — dar pridėjau.
— Daug kas taip daro. Lengviau parduoti. Ir per

kančiam smagiau. Atsikelia į naują.
Norėjau pasigirti, kad laukiu svečių, bet sumečiau, 

kad tas jam nei šilta, nei šalta, tai tepasakiau:
— Man pačiam irgi bus smagiau.
Vienas pasilikęs dar kartą užlipau į viršų. Prie 

naujų švarių sienų ir naujo kilimo nebesiderino seni 
baldai. Net ir užuolaidos atrodė, lyg iš kur paskolin
tos. Tą dieną buvo valytojos diena. Ji irgi užlipo pasi
žvalgyti ir tuoj sustojo prie užuolaidų.

— Kai tiek daug padarei, tai tų čia laikyti nebega
li, — pasakė ir priėjusi ėmė rodyti, kur jau praskydu- 
sios, kur dėmėtos, kur pabrizgusios. Esą valyti nebe
vertos, o, be to, nesiderinančios prie kilimo.

Kad prie kilimo nesiderina, tai ir pats mačiau, bet 
kad nebevertos valyti, tai tik ji teparodė. Net pasiūlė 
ir moterį dirbančią vidaus dekoravimo įmonėje, kuri 
savo laiku daug kam padaro ir gerai, ir gražiai, ir 
daug pigiau negu padarytų užsakius per įmonę. Tuoj 
pasakiau, kad tą moterį paprašytų, o nulipęs žemyn 
staiga prajukau: dar nežinau, ar jie atvyks kelias die
nas paviešėti, o aš rengiuos, lyg jie atvyktų visam. O 
ką veiksiu, kai jie išvažiuos? Įleisiu ką gyventi? Ap
saugok, Viešpatie. Už kelis dolerius užsitraukti rū
pestį, neramybę ir ką galiu žinoti dar ką. Užsuks juo
du ar ne, iš lengva vėl iš rūsio viską persikelsiu į 
viršų. Po pusmečio, o gal nereikės nė tiek, kilime vėl 
atsiras dėmių ir dėmelių. (B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

SAKRALINIO
EKSLIBRISO
KONKURSAS

Šiaulių miesto savivaldybės 
Kultūros skyrius, Kryžių kal
no priežiūros komitetas, Lie
tuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto skyrius ir Šiaulių eksli
brisų muziejus paskelbė tarp
tautinį sakralinio ekslibriso 
konkursą „Ex libris. Kryžių 
kalnas. Šiauliai, 1998”. Kon
kurso nuostatuose nurodyta, 
kad šio konkurso tikslas — 
įprasminti Kryžių kalną, jo 
įvaizdį ir reikšmę pasaulio re
ligijos istorijoje ir kultūroje, 
paminėti popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymo Kryžių 
kalne 5-erių metų sukaktį, pa
gerbti dvasininkus, teologus 
ir pan. Pateiktas religinių or
ganizacijų ir asmenų, kuriems 
turėtų būti kuriami sakrali
niai ekslibrisai Kryžių kalno 
tema, sąrašas. Tarp organiza
cijų paminėtos Meškuičių baž
nyčia (1997 m. — 100 metų 
sukaktis), Kuršėnų bei Žaga
rės bažnyčios (1998 m. — 475 
metų sukaktys), Šiaulių vys
kupijos kurijos biblioteka ir 
kt.; iš asmenų — popiežius Jo
nas Paulius II, pirmasis Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bartu
lis, Šiaulių dekanas, Šiaulių 
katedros klebonas Kleopas Ja
kaitis, filosofijos daktaras, 
kultūros ir visuomenės veikė
jas, profesorius Stanislovas 
Šalkauskis (1886-1941 m.). Iš 
viso nurodyti 25 asmenys. 
Darbus, kurie bus premijuoja
mi ir organizatorių pristatomi 
pasaulio visuomenei, žiuri bū
tina pateikti iki 1999 m. kovo 
1 d.

BŽ, 1998, Nr. 17

„SEKIME TIKĖJIMO 
GRŪDĄ,

NENUSIVILKIME”

Rugsėjo 12 d. Vilniaus peda
goginio universiteto Istorijos 
fakulteto Katalikų tikybos ka
tedra surengė mokslinę — me
todinę konferenciją Šventojo 
Tėvo apsilankymo Lietuvoje 
penktųjų metinių proga ir Pe
dagoginio universiteto Tiky
bos katedros bei pirmosios Vil
niaus arkivyskupijos kateche
tų mokyklos laidos penkme
čiams pažymėti.

Išsamesnį žodį šioje konfe
rencijoje tarė vyskupas Jonas 
Boruta, SJ. Anot jo, plačioji vi
suomenė tikybos dėstymo de
šimtmetį vertina pesimistiš
kai: žmonės nepasidarė doro
vingesni, neišnyko nusikals
tamumas ir susiskaldymas. 
Daugelis priežasčių ieško po
litikoje; tačiau nepaisant vy
riausybių kaitos tikyba mo
kyklose dėstoma, todėl kai ku
rie dalykai priklauso nuo pa
čių tikybos mokytojų. Vysku

Kauno Petrašiūnų kapinėse. Simboliniai kapai genocido aukoms atminti. Pne medžio su Rešiotų lentele stovi 
dr. Ona Garumenė-Prunskytė. Rešiotuose, Sibire, 1942 m. spalio 14 d. kankinio mirtimi mirė prel. Juozo Pruns
kio ir dr. Onos Garūnienės tėvelis. Nuotr. Rimo Garunksčio

pas Jonas Boruta, SJ, akcen
tavo, kad negalima per tiky
bos pamokas apsiriboti pote
riais ir vaikų rengimu sakra
mentams, versti mokytis at
mintinai. Dažnai neatsižvel
giama į tikybą dėstyti pagei
daujančio asmens pedagogi
nius sugebėjimus, busimajam 
mokytojui neretai pakanka 
vien kunigo rekomendacijos, 
kad jis yra geras katalikas. 
Ganytojas taip pat atkreipė 
dėmesį į nuolatinį ginčą — 
vertinti pažymiais tikybos 
mokymąsi ar ne? Tikėjimo 
pažymiais įvertinti neįma
noma, tačiau reikia mąstyti, 
kaip skatinti jaunuolį siekti 
žinių. Jausminis tikėjimo dės
tymas neskiepijant žinių, ne
suteiks jaunuoliui atramos. 
Baigdamas vysk. Jonas Bo
ruta, SJ, kalbėjo: „Tas laiko
tarpis nebuvo vien nesėkmių. 
Sėdami tikėjimo grūdą, nenu
sivilkime. Mes sėjome, o Die
vas laistys, augins”.

Dr. doc. S. Dzenuškaitė 
skaitė pranešimą tema „Jono 
Pauliaus II enciklikos — tiky
bos mokytojo optimizmo šal
tinis”, dr. doc. A. Stasiulevi
čiūtė, padėkojusi visiems rė
mėjams ir pagalbininkams, 
pasidalijo savo svajone Tiky
bos katedroje įrengti koplyčią. 
Po konferencijos buvo aukoja
mos šv. Mišios, parodyta stu
dentų ir tikybos mokytojų me
ninė programa, diskutuota 
mažomis grupelėmis.
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PAMINĖJO ŠV. TĖVO 
VIZITO LIETUVOJE

5 METINES

Rugsėjo 6 d., pažymint po
piežiaus Jono Pauliaus II vizi
to Lietuvoje 5-ąsias metines, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
(LKB) vargonininkų draugija 
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje surengė 
Kauno bažnytinių chorų reli
ginės muzikos popietę. Šven
tėje dalyvavo Kauno arkika
tedros bazilikos, Šv. Antano 
Paduviečio, Šv. Pranciškaus 
Ksavero, Šv. Juozapo, Kris
taus prisikėlimo, paminklinės 
Kristaus prisikėlimo, Švč. 
Mergelės Marijos Rožančiaus 
karalienės (Palemono), Šven
tosios Dvasios (Šilainių), Do
meikavos bažnyčių, Pal. J. 
Matulaičio parapijos mišrūs 
chorai, Kauno mišrus choras 
„Can ta te”.

Kreipdamasis į susirinku
sius dalyvius ir klausytojus, 
Šv. Antano Paduviečio bažny
čios klebonas kun. P. Meilus 
priminė popiežif us Jono Pau
liaus II vizito metu Lietuvoje 
pasakytus žodžius. Tuomet 
popiežius išreiškė norą aplan
kyti kiekvieną šeimą, ir tai jis 
padarė kiekvieną aplankyda-

Vienuolis prie Bernardinų bažnyčios Vilniuje - 1998.

ŽUVO TAUTODAILININKAS 
KUNDROTAS

JULIUS VEBLAITIS
Rugsėjo 10 d. Tauragėje, va

žiuodamas dviračiu iš savo so
dybos per Tilžės plentą, dide
liu greičiu lenkiančio automo
bilio buvo pertrenktas ir mirti
nai sužeistas tautodailininkas 
Pranas Kundrotas. Po kelių 
sekundžių ant jo užlėkė ir an
tras automobilis.

Velionis buvo didelis patrio
tas, nepaprasto darbštumo ir 
pareigingumo žmogus. Gimė 
ir augo jis Žemaitijoje, Paž- 
velsių kaime, Kretingos apsk
rityje. Baigus gimnaziją ir 
užgriuvus antrajai sovietinei 
okupacijai, jam pasisekė ku
riam laikui įsidarbinti moky
toju, Jurjonų kaimo mokyk-

mas dvasiškai. Kunigas P. 
Meilus linkėjo visiems išlaiky
ti tą krikščionišką dvasią ir 
nešti ją į pasaulį.

Šventė prasidėjo popiežiaus 
himnu. Skambėjo giesmės „Di
dis Dieve”, „Apsaugok Aukš
čiausias” , ,Agnus Dei”, „Avė, 
Marija” ir kt. Pasak LKB var
gonininkų draugijos pirminin
ko, Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčios vargonininko A. Ta- 
voro, šiai šventei ruoštasi pu: 
santrų metų. Bendra ui darbui 
paskatino prieš penkerius me
tus popiežiaus vizito Lietuvoje 
metu Santakoje giedojęs jung
tinis Kauno arkivykupijos cho
ras.

Prieš septynerius metus įsi
kūrusi LKB vargonininkų 
draugija rūpinasi naujos at
likėjų kartos ugdymu ir meis
triškumo kėlimu. Draugija dė
kinga arkivyskupui S. Tamke- 
vičiui, mons. V. Jalinskui, 
mons. A. Svarinskui, mons. P. 
Tamulevičiui, LVK Liturgijos 
ir bažnytinės muzikos komisi
jos pirmininkui, Panevėžio 
vyskupui J. Preikšui už pa
ramą ir rūpestį buriant drau
giją bei padedant jai augti.
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loję, tačiau ilgiau ten nemoky
tojavo. Buvo įskųstas, su
imtas, apkaltintas sovietinės 
„tėvynės” išdavyste ir nuteis
tas dešimčiai metų į Sibiro ka
torgas. Vėliau dar buvo papil
domai nuteistas penkeriem 
metam tremties, be teisės ap
sigyventi Lietuvoj. Tik po 17 
metų jis galėjo sugrįžti į savo 
tėvynę. Pernai pasirodė jo ne
didelė knygelė* „Mano kryž- 
keliai”, kartu su jo tėvo Vinco, 
sesers Teresės tremtyje para
šytais eilėraščiais, brolių ir jo 
paties atsiminimais.

Būdamas Sibire jis susi
pažino su tauragiške, irgi 
tremtine, Zita Jokubaityte ir 
vėliau abu sukūrė šeimą. 
Areštavus prieš ištrėmimą 
buvo okupantų ir jo statytinių 
žiauriai tardomas kankina
mas. Apie savo siaubingus iš
gyvenimus Lietuvoj ir tar
dymų žiaurumus jis rašė: 
„Kai į kai kuriuos tardytojo 
klausimus neturėjau atsaky
mo, jis man smogė į veidą. 
Kiek tų smūgių’buvo, nežinau. 
Be sąmonės buvau nutemptas 
į kiemą ir apipiltas šaltu van
deniu. Atsipeikėjau, šalia sto
vėjo kareiviai ir vertėjas — 
žiaurus stribas. Jis pasakė, 
kad visa tai tik yra pirmai 
pažinčiai... Po tardymų, jau 
auštant, įstumdavo atgal į 
klėtį. Žaliakepuriai spardyda
vo savo kerzavais batais į ko
jas vis kartodami: svoloč, svo- 
loč. Rodėsi, kad siaubo naktys 
niekad nesibaigs. Nebegalėjau 
atsigulti, nes atrodė, kad visas 
kraujas, subėgęs į galvą, veržė 
ją, lyg geležiniais lankais. Po
rą naktų buvau pasodintas 
ant kėdės kampo. Po kelių va
landų akys aptemdavo ir nu
griūdavau. Mušė gumbuotom 
lazdom. Mušė abu — ir tardy
tojas, ir vertėjas. Iš pradžių 
mušdavo per pečius, o įsisma
ginę mušė, kur papuola. Kai 
mušė per galvą, plaukai 
kuokštais krisdavo ant grin
dų, manydavau, kad odą nu
lups.

Vieną naktį išvedė į kiemą. 
Man buvo vis tiek — pagalvo
jau, tegu sau šaudo... Tačiau 
vertėjas stribas, išvertęs ruso 
saugumiečio žodžius, pasakė: 
mes tave galim sušaudyti ir 
niekas tavęs nepasiges, be to 
dar nedarysime, dar daug ką 
turim tau pasakyti. Vesdami 
vis keikėsi. Nusivedė į kaž
kokią lyg į šulinį panašią, 
duobę, liepė nusirengti ir įstū
mė. Likau su apatiniais. Sar
gybiniai viršuje šalo ir dėl to 
keikėsi, o aš vis dėlto buvau 
šiokioj tokioj žeminėj. Lukiš
kėse irgi buvo žiauru: neleido 
nei atsisėsti, nei atsigulti ir 
čia nebuvo nei lovos, nei 
čiužinio. Tik vakare girdėjosi 
komanda: „Lažys spat”! (gulk 
miegoti), ant grindų. Kepurė 
buvo man pagalvė, švarkas

antklodė, kelnių nenusimau
davau. Miegą trukdė kažkoks 
viso kūno niežtėjimas, lyg 
elektros srovės kirbėjimas, 
ypač kojose. Rytą, po koman
dos „pocŲom” (keltis) nusimo
viau kelnes ir išsigandau. 
Siūlės buvo lyg varinės, — vi
sur knibždėjo blusų pulkai... 
Gruodžio pabaigoj buvo teis
mas. Buvom 18 kalinių. Teis
mas truko dvi dienas. Viena 
moteris iš Žarėnų spigino teis
mui tiesiai į akis: jūs esat 
okupantų-bolševikų įrankis!. 
Antaną Stelmoką nuteisė mir
ties bausme. Menu jo žodžius: 
„vyrai nenusiminkit, Lietuva 
bus laisva, ji bus laisva... 
1946 sausio 6 d. labai didelė 
kalinių kolona, lydima sargy
bos su šunimis iš stoties pa
judėjo. Pilni vagonai dundėjo 
ir dundėjo Sibiro link”.

Bedirbant taigoje su kitais 
vergais, jis susirgo skausmin
gomis votimis. Leisgyvį pa
siuntė į vadinamąją ambulato
riją. Ten susipažino su dr. 
Kaziu Paltanavičiumi, lietu
viu gydytoju, taip pat tremti
niu. Jis votį operavo be jokių 
užmarinimų. Besveikdamas 
paprašė gydytojo, gal jam su
rastų kokį instrumentų me
džiui drožti. Daktaras buvo 
geras žmogus, surado kažkokį 
pusiau apvalų kaltą, bet liepė, 
kad čekistai nepamatytų. Taip 
sirgdamas, jis jau išdrožė 
rašalinę, tabokinę, pypkę... 
Drožinėjo tiek, kiek tas tauru
sis gydytojas jam leido sirgti.

1964 metais iš tremties gol- 
gotų sugrįžę, abu su žmona 
apsigyveno Tauragėje. Čia 
Pranas Kundrotas visu atsida
vimu vėl, kibo į drožyklos pro
jektus. Kai su APPLE dirbau 
Tauragės Žemės ūkio ir tech
nikos mokykloje, Pranas mane 
net aplankė. Ilgai kalbėjomės 
ir jis man po to aprodė visas 
žymesnes miesto vietas. Šis 
tremtinys ir politinis kalinys 
su dideliu pakilimu kalbėjo 
apie tautos lūkesčius, laisvę 
atgavusioje Lietuvoj. Apžiūrė
jome Jūros krantinę, kur stovi 
jo koplytstulpis „Varpeliai”. 
Vasaros estrados aplinką puo
šia jo skulptūra „Joninių nak
tis”, Tauragės katalikų bažny
čios šventorių puošia pamink
las stalinizmo aukoms atmin
ti. Jo darbo antkapis skulptū
ros stovi taip pat Tauragės, 
Papušynio, Šiaulių, Pilviškių 
ir kitų Lietuvos gyvenviečių 
kapinėse.

Keletas jo kūrinių puikuoja
si ir mūsų namuose. Buvom 
mokyklos klasiokai ir abu 
gana pastoviai pasikeisdavom 
laiškais. Jis sielojosi, kodėl 
Lietuvos žmonės išsirinko 
„buvusius”, su prez. Brazaus
ku, vėl į valdžią. Su žmona 
Zita užaugino dvi dukras — 
Emiliją ir Benjaminą. Iki pat 
savo žūties Pranas Kundrotas 
buvo Lietuvių liaudies meno 
draugijos sekretoriumi, daly
vavo įvairiuose renginiuose ir 
sugebėjo jiems puikiai vado
vauti. Mėgo literatūrą ir mu
ziką. Dainavo Tauragės, 
Tremtinio” chore. Lietuvoje li
ko dvi seserys ir trys broliai. 
Po laidotuvių jo dukra man 
rašė: „Niekaip negaliu susitai
kyti su mintim, kad tėčio jau 
nebėra, kad jis jau amžinybėj. 
Pasiilgau, medžio kvapo ir 
skiedrų ...Taip tuščia ir ny
ku...” Palaidotas, Papušinės 
kapinėse, Lietuvos žemėj, 
kurią jis labi mylėjo ir tiek už 
ją kentėjo.

Ryga, lapkričio 19 d. Kan
didatas į Latvijos ministro pir
mininko postą Vilis Krištopa- 
nas pareiškė ketinąs „kuo 
greičiau” pagerinti Latvijos ir 
Rusijos santykius. Savo pra
nešime spaudai V. Krištopa- 
nas pranešė, kad jis, kaip Lat
vijos vyriausybės vadovas, už
sibrėžia tikslą 1999 m. susi
tikti su Rusįjos ministru pir
mininku Jevgenijumi Prima
kovu.

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVast 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Baltic Bakery praneša, kad 
Šakočius (Baumkuchen) galima

užsakyti tel. 773-523-1510 
ir atsiimti iš kepyklos,

4627 S. Hermitage Avė.
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius.

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

• NERINGOS RESTORANAS • 
J 2632 W. 71 St, Chicago, IL C
• atidarytas Padėkos Dieną. •
• Ta proga restorano šeimininkas *
• svečius vaišins vynu. •
••••••••••••••••••e

mANSPAK Siuntiniui į Lietuvą.
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensed). 
Padedame persikraustyti j Lietuvą.
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate, 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL. 
Tel. (773) 838-1050.

. .i I association for tho advoncomont of baltic studtos. Ine

QQDS
Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį 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 federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS 3465 East Burnside Street, Portland, 
Oregon 97214-2050, U.S.A aabs@teleport.com

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos
PREMIJŲ ĮTEIKIMO BANKETAS

Šeštadienį, lapkričio 28 d. 6:30 v.v. 
Lietuvių namuose, 877 185 St. Cleveland. 

Programą atliks premijų laureatai 
pianistas Manigirdas Motekaitis 
ir žurnalistas Antanas Dundzila

Veiks baras, gros šokių muzika 
Stalai po 10 ar 8 vietas. Bilietus ( $25, studentams $15) 

galima įsigyti pas V. Šilėną (216) 531-8207

Cleveland LB apylinkės valdyba 
kviečia lietuvius ir iš kitų apylinkių

dalyvauti mūsų šventėje

EXPRESS 
CO.LTD.

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 
. MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNISKIS

NAUJAMETINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Priimami iki lapkričio 24 d. kasdien 
7269 S. Harlem Avė., Bridgeview, IL 60455

TEL 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554Carmen Drive,Eik GroveVillage,IL60007

TEL1-800-AMBER XP/1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais

nuo 8 vaLr. iki 12 vat dienos

BALTIA -*4

£ LH / M /

GREIT PARDUODA

****, RE/MAX 

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

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Priimu gyventi vyr. am
žiaus žmogų prie šeimos. 
Taip pat galiu nuolat padėti 
namų ruošoje.
Tel. 847-844-9246

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Tel. 630-435-9374 
Skambinti vakarais.

mailto:aabs%40teleport.com


NUOMONĖS

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO

Tenka girdėti iš pažįstamų, 
kad jie, gavę „Draugą”, tuoj 
ieško skaitytojų laiškų sky
riaus, kitiems tai net įdo
miausia dienraščio dalis. Ir iš 
tikro, iš tų laiškų galima 
spręsti, ne tik kas dienraščio 
skaitytojus domina, piktina ar 
džiugina, bet ir apskritai apie 
jų mentalitetą. „Draugo” re
dakcija, kaip ir angliškųjų 
laikraščių redaktoriai, nepri
deda savo trigrašio arba prie
rašo prie tų laiškų, atrodo, 
leisdama patiems skaityto
jams apsispręsti dėl tų laiškų 
objektyvumo, juose išreikštų 
minčių svarbos ir naudos. Ne
manau, kad tie laiškai iš
reiškia daugumos skaitytojų 
nuomonę, nes pažvelgus leng
va pastebėti, kad juos rašo 
dažniausiai tie patys asme
nys. Tai tartum antrasis laik
raščio redaktorių kolektyvas, 
papildantis pirmąjį. Laiškų 
autoriai rašo įvairiausiomis 
temomis, bet dažniausiai apie 
Lietuvą ir išeiviją. Štai prieš 
rinkimus Lietuvoje vienas ra
šė neabejojąs, kas bus iš
rinktas prezidentu nors Lietu
voje tik kas ketvirtas ar penk
tas žadėjo už tą kandidatą. 
Tiek ir balsavo. Kitas piktina
si dėl netaisyklingos lietuvių 
kalbos neseniai išleistoje kny
goje, nors ta knyga — fotogra
fuotas prieškarinio leidinio lei
dimas tik pakeistais viršeliais! 
Tiesiog kuriozas — vienos 
moters laiškas giriantis prez. 
V. Adamkų, kuris neva su
varžė buvusių KGB pareigūnų 
teises. O iš tikrųjų yra at
virkščiai. Prezidentas V. Lands
bergio pravestą Seime įsta
tymą „Dėl SSRS valstybės 
saugumo komitetų (NKVD, 
NKGB,MGB, KGB) vertinimo 
ir šios organizacijos darbuo
tojų darbinės veiklos” grąži
no nepasirašęs, kaip neati
tinkantį Konstitucijai, pra
šydamas jo galiojimą atidėti 
iki kitų metų sausio 1 d. ir 
taip pat kreiptis išaiškinimo į 
Konstitucinį Teismą. Galima 
sakyti, kad tokie laiškai tik 
apsirikimai, greičiausiai taip 
ir yra, tačiau kodėl asmuo 
rašo laišką, pats nuodugniai 
neištyręs jam rūpimo reikalo 
ir tuo klaidina kitus skaityto
jus? Jei prieš rinkimus pasi
rodydavo laiškai besipikti
nantys, Valdo Adamkaus kan
didatavimu į prezidentus, tai 
dabar vyrauja laiškai su pa
negirika. Viename laiške tei
giama, kad su naujo preziden
to išrinkimu žymiai pagyvėjo 
visas gyvenimas Lietuvoje, 
ypač kultūrinėje srityje, ir kad 
jis daug kur lankosi, bet kiek
vieno žmogaus energija yra ri
bota ir todėl reikalinga Lie
tuvai turėti viceprezidentą. 
Tiesa, kad sunkus ekonominis 
būvis paveikė ir Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą, tačiau, argi 
Lietuvoje kultūra buvo tiek 
sustabarėjusi ir atsilikusi, kad 
reikėjo Amerikos lietuvio jai 
išjudinti. Penkerius metus ten 
gyvendamas, lankiausi te
atruose, festivaliuose, operose, 
koncertuose įvairiose paro
dose, knygų pristatymuose, 
rašytojų apdovanojimuose, pa
minklų šventinimuose ir to ne
pastebėjau. O dėl viceprezi
dento, atrodytų, jog šio laiško 
kūrėjas turėtų pagalvoti, kad 
Lietuvos Konstitucijoje tokio 
posto nėra, taigi tektų keisti 
Konstituciją, kas nėra taip pa
prasta. Pakeitus Konstituciją, 
reikėtų pravesti rinkimus. 
Kaip tie kandidatai į vicepre
zidentus būtų atrinkti, kas juos 
išstatytų ir kiek visuotiniai 
rinkimai kraštui kainuotų ir 
kaip ilgai visas tas procesas 
vyktų? O, net išrinkus, juk

reikėtų išleisti porą milijonų 
jo rezidencįjos įrengimui, ne
skaitant algos, apsaugos, se
kretorių, patarėjų, tarnybinio 
automobilio, ne tik jam, bet ir 
žmonai, ir t.t. Taigi, užuot biu
rokratijos mažinimo ir taupu
mo, siūloma ją didinti:

Kartais laiškuose piktina
masi negerovėmis Lietuvoje, 
bet pasirodo, kad jų autoriai 
turi menką supratimą, ne tik 
apie padėtį Lietuvoje, bet ir 
apie savo gyvenimąjį kraštą. 
Neseniai į vieną tokį laišką, 
teigiantį, kad, LDDP priėmė 
įstatymą, „...kuriuo buvo mo
kesčių mokėtojai įpareigoti... 
apmokėti vagių padarytas 
skolas. Naujasis Seimas, vyk
dydamas tą nutarimą, nu
statė kokia tvarka bus tai 
padaryta”, neiškentęs atsa
kiau, rodos su išsamiu pa
aiškinimu. Atrodytų, kad žmo
gus suprastų, kad klydęs ir jei 
ne tylėtų tai bent padėkotų, 
kad buvo patikslintas. Tačiau 
jis atsako kitu laišku, kuriame 
ne tik iškreipia mano atsa
kymą, bet ir toliau kartoja tą 
patį. Perskaičius jo laišką at
rodytų, kad valdančioji koali
cija yra tartum kokia avių 
banda priversta vykdyti kaž
kokius LDDP primestus nu
tarimus. O iš tikrųjų, pavyz
džiui dėl LAI ir Litimpekso 
bankų, 1997 m. balandžio 22 
d. Seimo priimtu ir 1997 m. 
gruodžio 23 d. prez. A. Bra
zausko pasirašytu įstatymu 
(„Valstybės žinios”, 1997 m. 
gruodžio 23 d.) visi 1995 ir 
1996 metais priimti tuo reika
lu Lietuvos Respublikos įsta
tymai laikomi netekusiais ga
lios. Minėto laiško autorius 
aiškiai maišo indėlininkus, 
praradusius rublius, kurie nu
vertėjo, subyrėjus Sovietų Są
jungai, su indėlininkais, pra
radusiais santaupas litais, 
žlugus bankams. Ir tik pirmie
siems konservatoriai prieš 
Seimo rinkimus prižadėjo pra
rastus rublius grąžinti litais 
dalį ar visai iš lėšų, gautų už 
privatizuotus objektus, kaip 
Telekomą ir kitus. Dabar jie 
tą pažadą ruošiasi tesėti, nors 
tam priešinosi ir priešinasi 
LDDP, kitos opozicinės parti
jos ir to daryti nepataria 
užsienio finansų žinovai. Ir 
netiesa, taip pat jo teiginys, 
kad Lietuvoje vagių niekas ne
baudė. Buvusio „Sekundės” ban
ko vadovas G. Dilys nuteistas 
7.5 metų. Po ketverių metų 
kalinimo pagaliau nuteistas 
A. Stašaitis gavęs septynerius 
metus ir keturi jo bendrinin
kai gavę po ketverius ir še
šerius metus kalėjimo. Jų tur
tas konfiskuotas. Teismo lau
kia R. Bubnelis jau paragavęs 
Lukiškių ir kiti.

Keisčiausia, kad žmogus, gy
vendamas Amerikoje, net ne
žino apie čia įvykusią „Sa
vings and Loan” institucijų 
krizę, kainavusią milijardus, 
kuriuos mokesčių mokėtojai 
įskaitant ir jį, turėjo padengti. 
Abejoju, ar jis žino, kad Tarp
tautinio valiutų fondo duotose 
Rusijai gelbėti paskolose ir 
ten iššvaistytose biurokratų 
bei sukčių, yra ir jo — mo
kesčių mokėtojo — pinigai. 
Greičiausiai vėl Rusija bus 
gelbstina paskolomis iš mūsų, 
įskaitant ir jo, mokesčių mo
kėtojų kišenės.

Rašant apie finansus ir litą, 
prisimena dar kitas laiškas iš 
1996 m. gegužės 7 dienos, pa
vadintas „Nesąmonės iš prezi
dentūros”. Jame autorius tei
gė, kad „...lito pririšimas prie 
dolerio 4:1 santykiu ne tik 
drastiškai iškreipė Lietuvos 
ekonominį gyvenimą —jis tie
siog žlugdė krašto gamybą ir

eksportą”. Jis ir pavyzdį to 
žlugdymo davė: Amerikoje in
fliacija apie 3%, o Lietuvoje — 
per 30%. Atskaitė jis ir tuome
tiniam prez. A. Brazauskui, 
atsisakančiam pakeisti tą sau- 
tykį, nes šis kaip „...buvęs 
LKP pirmasis sekretorius turi 
daug patirties iš tų laikų kada 
tikrovė buvo laikoma melu, 
kai skurdas, persekiojimai ir 
kalinimas buvo vadinamas 
krašto klestėjimu ir darbinin
kų rojumi”. Kitaip tariant, 
tuometinis prezidentas są
moningai laikė pririšęs litą 
prie dolerio tokiu santykiu, 
kad skurdinti kraštą. Kaip 
žinia, tuo laiku, ypač prieš rin
kimus, ir G. Vagnorius su V. 
Landsbergiu pasisakė prieš 
lito pririšimą, ir prieš Valiutų 
valdybą, žadėdami, laimėję 
rinkimus, tą valdybą panai
kinti (Pokalbis su prof. Vytau
tu Landsbergiu, „Draugas”, 
1996 m. vasario 20 d.) Bet da
bar jau 1998-jų metų pabaiga, 
konservatoriai kuris laikas 
valdžioje, o litas tebepririštas 
prie dolerio tokiu pat santy
kiu, Valiutų valdyba tebėra ir, 
anot finansų ministro Algirdo 
Šemetos, ji egzistuos iki am
žiaus pabaigos, t.y. 2000-ųjų 
pradžios. Beje, infliacija Lietu
voje per paskutinius 9 mėne
sius sukosi apie 1.8%! Tai kas 
įvyko su gąsdinimais ir prieš
rinkiminiais pažadais? Iš ti
krųjų buvo noras panaikinti 
Valiutų valdybą ir turėti lais
vas rankas, manipuliuojant- 
litą, bet tą norą sutramdė 
ekonominė realybė ir Vakarų 
finansų patarėjai. Tačiau dau
giausia, tai buvo partinė 
priešrinkiminė retorika. Poli
tikieriams tokia retorika yra 
leistina, nors gal ir neetiška, 
bet ar derėtų laiško autoriui 
„Drauge” nueiti į tokius kraš
tutinumus ir gąsdinti skai
tytojus sąmoningu Lietuvos 
skurdinimu bei infliacijos bau
bu? Lito pririšimas tokiu san
tykiu gal šiek tiek ir slopino 
eksportą, tačiau tuo laiku, nei 
tvarka, nei ekonominiu pa
stovumu nepasižymėjusiame 
krašte, buvo įgytas žmonių 
pasitikėjimas savąja valiuta, 
išvengta spekuliacijos besi
keičiančia lito verte ir neleista 
nei anai, nei šiai vyriausybei 
kėsintis į litų dauginimą iždo 
papildymui. Nežinau, kaip to 
pikto laiško autorius iš Či
kagos turi jaustis šiandieną, 
skaitydamas Vakarų spau
doje, kad Argentina, Estija ir 
Lietuva, pririšusios savąsias 
valiutas prie tvirtų kitų 
kraštų valiutų, yra statomos 
pavyzdžiu Rusijai.

Man atrodo, kad neužtenka 
mokėti valdyti plunksną ir 
turėti galimybę ar privilegiją 
pasireikšti laiškais „Drauge”. 
Vis tik nereikėtų rašyti visą 
tą, kas užeina ant seilės. Po
kalbiuose su savo kartos 
pažįstamais pastebėjau, kad iš 
tų laiškų šaipomasi, tačiau 
mano tėvų karta juos priima, 
kaip šventą tiesą. „Juk laik
raštyje parašyta”, dažnai ten
ka išgirsti. Taigi, rašantieji 
tuos laiškus turėtų jausti at
sakomybę, ypač dėl Lietuvos. 
Jeigu jie rašo tai, kas juos jau
dina, pykina, graudina ar 
džiugina, turėtų suprasti, kad 
taip pat reaguos ir didelė dalis 
dienraščio skaitytojų. O jei 
parašyta netiesa ar prasilen
kiama su faktais, tai tie skai
tytojai klaidinami, o kiti pra
randa pasitikėjimą dienraščiu, 
kaip teisingos informacijos 
šaltiniu.

Juozas Gaila

AJA.
STASIUI BRIEDŽIUI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
ALEI, dukrai VIOLETAI ir žentui dr. VILIUI MI- 
KAIČIUI, anūkėms TANIJAI ir KRISTINAI bei ki
tiems giminėms ir draugams.

Virginija Jurcienė 
Lydia Jurcytė 
Dagmara Jurcienė 
Monika Andrėjauskienė

Tauriam lietuviui

AJA.
PRANUI ŠAPALUI

mirus širdingą užuojautą reiškiame ALDONAI ir 
VYTAUTUI ŠOLIŪNAMS ir plačiai ŠAPALŲ ir 
ŠOLIUNŲ giminei

Ateitininkų Sendraugių sąjunga

A.fA.
VYTAUTUI PETRUI 

VYGANTUI, Ph.D.
pasiaukojusiam katalikiškai visuomeninei veiklai 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai MARIJAI, 
dukterims MONIKAI ir KRISTINAI, broliui MIN
DAUGUI VYGANTUI, M.D. su šeima ir žmonos sese
riai REGINAI KUDŽMIENEI su šeima ir visiems ar
timiesiems.

•f Bostono apylinkių ateitininkai

ATEITININKŲ RŪMŲ PATAISYMUI KAUNE
nuo 1998 m. rugsėjo 6 d. iki lapkričio mėn. 
aukojo:

$1320 Polikaitis J. ir I., IL,
$1000 Kontrimas R. ir R., CA; Matkevičius, K., IL; 

Pakalniškis, dr. A.,IL; Prunskienė, V., IL; 
Prunskis, prel. J., IL; anksčiau - $100; Quinn, 
dr. Th. ir D.,IL; Starkus, dr. J. ir P., CA.

$600 Bertašius, kun. A., NJ.
$500 Dovydaitienė, O., CT; Pabedinskas, J. ir I., IL. 
$400 liaucis, dr. A., IL, anksčiau - $500.
$200 Kasperavičienė, B., OH.
$100 Čepulis, dr. A., OH; Džiugas, S., IL; Kleiza, V., 

IL; Kungys S. ir E., CA; Meškauskaitė, M.,IL; 
Mikrut, S., IL; Vaišnys, E., CT.

$50 Rimkus, dr. K., IL, anksčiau - $500; Stankaitis, 
dr. A., CT; Stončienė, I., IL; Zaranka, P., MI.

$30 Nyerghes, S., CA.

Ateitininkų Šalpos fondas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie šio vajaus

1

lAAAj Užsisakykite
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 
turimų knygų:

* Vengrijos gynybos mi
nisterijoje Budapešte akre
dituotas Lietuvos gynybos ata
šė majoras Rimas Litvinas. 
Lietuvai jis taip pat atstovau
ja Lenkijoje bei Čekijoje. Var
šuvoje reziduojantis majoras 
R. Litvinas gynybos atašė pa
reigas eina nuo rugsėjo 15 die
nos.

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 1938-1970.1998 m.
544 p. $25.00

Julius Kaupas. Raštai. 1997 m. 728 p. $30.00
Artūras Tereškinas. Absonia. Eilėraščiai. 1995 m. 72 p. $10.00
Algirdas Landsbergis. Du utopiški vaidinimai. Dramos. 1994 m.

144 p. $12.00
Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Eilėraščiai. 1994 m. 112 p. $10.00 
Marius Katiliškis. Pirmadienis Emerald gatvėje. Romanas. 1993 m.

208 p. $14.00
Kostas Ostrauskas. Ars amoris. Historiae sacrae et profanae. Drama.

1991 m. 328 p. $15.00
Vytautas Kavolis. Epochų signatūros. Lietuvių kultūros istorija. 1991 m. 

216 p. $10.00
Sem Benelli. Apsiautalas. Drama. Vertė Balys Sruoga. 1988 m. 176 p. $8.00 
Rainer Maria Rilke. Sakmė apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį. 

Vertė Henrikas Nagys. Iliustravo Telesforas Valius. 1987 m.
56 p. $12.00

Vytautas Kavolis. Sąmoningumo trajektorijos. Lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. 1986 m. 240 p. $10.00

Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Eilėraščiai. Iliustr. Pranas Lapė. 
1984 m. 200 p. $15.00

Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Numer. ir dail. pasiraš. $50.00 
KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI:
Algimantas Mackus. Ir mirtis nebus nugalėta. Rinktiniai raštai.

1994 m. 736 p. $10.00
„Skomanto" serijos apysakos: (3) Atpildo strėlė, (4) Jundos lemtis,
(5) Plėšikų pilis, (6) Užkeiktas lobis, (7) Dievų valia, (8) Mėlynojo varno 
paslaptis, (9) Ventės kalvis, (10) Polocko ranka, (11) šarvai Naugardo 
kunigaikščiui, (12)Mindaugo sūnus.
Taip pat pirmų trijų vertimai angliškai:
(1) Thy Captive, (2) The Fen VVolf, (3) Blood Wedding. Po $5.00

Užsakymus siųsti:
AM & M Publications. Gintautas Vėžys, 218 Brookside Lane A, 

VVillovvbrook, IL 60514-2907.
Prie kainos pridėti $3.00 persiuntimo išlaidoms padengti.

• Knygų kiekis ribotas.
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AJA.
KUNIGUNDA JANKAUSKAITĖ 

RIMKUS
Paskutinius ketverius metus gyveno Havajuose.
Mirė 1998 m. lapkričio 14 d. rytą, sulaukusi 98 

metų.
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 

46 metus.
Nuliūdę liko du sūnūs: Augustinas Havajuose ir 

dailininkas Pranas Paryžiuje; anūkai: Eric-Vytas, Na- 
tali ir Vincent; „Hanai” dukra Dainora Stelingytė, gi
minės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo našlė a.a. Jono.
Velionė pašarvota Gaidas-Daimid laidojimo na

muose, penktadienį, lapkričio 27 d. nuo 8:30 v.r. iki 
9:45 v.r.

Laidotuvės lapkričio 27 d. A.a. Kunigunda bus nu
lydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kur 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių a.a. Kunigunda bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, anūkai, Dainora ir giminės.

AJA.
ALBERT J. KAZUNAS

Gyveno Palos Hills, IL.
Mirė 1998 m. lapkričio 22 d.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Angelą Vinauskaitė, sūnūs Ro

bert, marti Kathleen, Thomas, marti Charnan, dukra 
Mary, žentas Charles Wangerow, dukra Margaret, žen
tas Robert, Jr. Wabol; dešimt anūkų ir vienas pro- 
anūkas; brolis Julius su žmona Lucille; dvi dukterėčios.

Velionis buvo ilgametis Darius-Girėnas American 
Legion Post 271 narys, taip pat priklausė Sacred Heart 
Holy Name draugijai ir Fun klubui.

Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 24 d. nuo 2 
iki 9 vai. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 
11028 S. Southvvest Hvvy. Laidotuvės trečiadienį, lap
kričio 25 d; Iš laidojimo namų velionis bus nulydėtas 
10:15 vai. ryto į Sacred Heart bažnyčią, kurioje 11 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
a.a. Albertas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuliūdusi šeima.

Laid. dir. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

A.fA.
KONSTANCIJAI VALIUŠKIENEI 

LELELŠIŪTEI
Amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
vet. dr. ANTANĄ, dukrą GAJĄ su šeima ir netekties 
skausmu dalinamės.

Gailutė ir Tadas Palioniai

A.fA.
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos DUK
ROMS, SŪNUI, jų šeimoms ir artiemiesiems.

Dr. Petras ir Stefa Kisieliai

A.fA.
ps. MARTAI SEDAITIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ANDRIUI, 
dukrai KLAUDIJAI, sūnui ROBERTUI ir jų šei
moms.

Kartu liūdime su jos skautiško kelio sesėmis Parti- 
zanės-Vaidilutės vyresnių skaučių būrelyje.

„Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto sesės

VIEŠNAGĖ BAUTZENE

Liepos 16-23 d. Jurbarko ir 
Kėdainių parapijų jaunimas 
viešėjo Bautzene,Vokietijoje. 
Čia svečiai iš Lietuvos susiti
ko su Bautzene dekanato ko
ordinatoriumi T. Kadenbachu 
ir šio dekanato jaunimu, susi
pažino su vietos gyventojų pa
pročiais, tradicijomis, jaunimo

veikla, lankėsi Caritas cen
truose Meisene, Drezdene, 
Leipcige. Viešnagės metu bu
vo aptartos tolesnio bendra
darbiavimo galimybės, kalbė
ta apie jaunimo problemas 
tiek Vokietijoje, tiek ir Lietu
voje. Kitų metų vasarą Baut- 
zeno jaunimas žada atvykti į 
Jurbarką.
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APYLINKĖSE,

A.a. Stasys Briedis staiga 
mirė lapkričio 20 d., atosto
gaudamas Meksikoje. Laidotu
vių data bus paskelbta vėliau. 
Bus pašarvotas Lemonte Pet- 
kus-Lemont laidojimo koply
čioje (tel. 800-994-7600).

BALFo įstaiga, esanti 
„Draugo” pastate (4545 W. 
63rd Str., Chicago), Padėkos 
dieną, lapkričio 26, ir penkta
dienį, lapkričio 27 d., bus 
uždaryta.

Šios savaitės ketvirta
dienį, Padėkos dieną, lap
kričio 26, ir penktadienį, lap
kričio 27 d., „Draugo” redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
bus uždaryta. Šeštadieninis 
dienraštis — su priedu — iš
leidžiamas trečiadienį. Vi
siems linkime malonios Pa
dėkos dienos!

Pastatykime Pasaulio lie
tuviu centro sodelyje pa
minklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę! 
Skulptoriaus Ramojaus Mozo- 
liausko projektas pavadintas 
„Partizano motina”. Skulpto
rius už savo darbą neims jokio 
atlyginimo, tai - jo auka žuvu
siesiems. Prašome, prisidėkite 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Lithua
nian World Center ir siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui, 3181 
Grandvievv PI., Darien, IL 
60561.

Naujiena Lemonte! Pa
saulio lietuvių centro naujoje 
žemutinėje salėje (įėjimas iš 
kiemo — prie kondominiumų
— pusės) pradedami malo
naus poilsio vakarai. Pirmasis
— lapkričio 28 d., šeštadienį, 
kitas — gruodžio 5 d. Pradžia 
7 vai. vak. Šokiams ar geram 
poilsiui pakvies valsų, tango, 
fokstrotų, modernios ir lietu
viškos muzikos garsai. Bus 
galima maloniai, kultūringai 
praleisti laiką, pasivaišinti 
(bus švediškas stalas). Atei
tyje numatoma pakviesti so
listų ir artistų, ieškoti naujų 
talentų. Šių vakarų tikslas — 
jaukioje aplinkoje, savųjų 
tarpe praleisti savaitgalį ir pa
remti PLC. Kviečiami vyres
nieji, vidutinio amžiaus ir jau
nieji. Ateikite visi (apranga 
vakarinė).

Muz. Dariaus Polikaičio
diriguojamas pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos vaikų choras, 
giedantis kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį 9 vai. r. šv. 
Mišiose, gruodžio 13 d. 1:30 
vai.p.p. misijos bažnyčioje gie
dos kalėdiniame koncerte. Vi
sus kviečiame pasiklausyti 
dainingo mūsų jaunimo. Bilie
tus galite įsigyti sekmadie
niais bažnyčios prieangyje ar
ba užsisakyti telefonais: 815- 
836-1845, (jei skambinsite die
ną), 630-257-3071 (vakarais 
po 7 val.v.).

1998 m. spalio mėnesį trumpam sugrįžęs iš Lietuvos, Arvydas Žygas skai
to paskaitą Ateitininkų namuose.

„Draugo” redaktorė Eglė 
Paulikienė laikinai yra perė
musi pirmojo puslapio redaga
vimą. Tikimės, kad Daiva Gu- 
zelytė-Švabienė netrukus grįš 
į savo pareigas.

„Kompiuterinė fotografi
ja” — 27-oji kasmetinė lietu
vių fotografijų paroda, atida
roma lapkričio 27 d., Čiur
lionio galerijoje, Čikagos Jau
nimo centre.

Julija ir Antanas Jano
niai įsteigė ilgalaikę stipen
diją Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos studentui. Stipen
dija įsteigta Julijos tėvo, a.a. 
prof. dr. Jurgio Krikščiūno 
vardu.

Labdaros vakaras bus
š.m. gruodžio 12 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak., „Seklyčioje”. 
Programoje: prel. Juozo
Prunskio premijos įteikimas 
asmeniui, nusipelniusiam ka
talikiškoje labdaros veikloje, 
meninė dalis ir laimėjimai, o, 
be to, skani vakarienė. Sociali
nių reiklalų taryba visus kvie
čia ir visų laukia!

Aerobikos mankšta vyres
niesiems vyksta kiekvieną 
trečiadienį „Seklyčioje”, nuo 9 
iki 11 vai. r. Mankštą praveda 
patyrusi mokytoja. Kviečiami 
visi pasinaudoti galimybe 
sveikai pasimankštinti, kad 
jaustumėtės geriau ir gyven
tumėte sveiki ilgiau.

Anglijos Lietuviu klubo 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 29 d., sekmadienį, 12 
vai., Šaulių namuose. Šv. 
Mišios už mirusius klubo na
rius bus aukojamos 10 vai. r. 
jėzuitų koplyčioje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti Mišiose ir 
susirinkime.

Lietuvos Krikščioniu de
mokratu partijos valdyba ir 
Vokietijos Konrado Adenaue
rio fondas lapkričio 27 d. Vil
niuje rengia seminarą „Regio
ninė politika ir jos vaidmuo 
organizuojant rinkimus”. Pa
grindinis kalbėtojas - Vokieti
jos Krikščionių demokratų są
jungos organizacinio štabo ve
dėjas U. Leisner. Lapkričio 28 
d. seminaras bus tęsiamas 
Šiauliuose.

Lemonto Pasaulio lietu
viu centro Dailės muziejaus 
salėje gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 1 vai.p.p. galėsite išgirsti 
kalėdiškos baroko muzikos. 
Jums dainuos puiki, Čikagos 
apylinkėse jau žinoma, daini
ninkė Angel Petro (sopranas), 
o jai baroko laikų klavesinu 
akompanuos Rokas Zubovas.

Šauliu namuose, 2417 W. 
43 st., kultūros klubas „Bal
tija” rengia poilsio vakarus 
„Kviečiame pašokti”. Kiekvie
no šeštadienio vakarą skamba 
gražiausios lietuviškos dainos. 
Groja ir dainuoja Arūnas Au- 
gustaitis ir Artūras Blažukas. 
Čia galima iš anksto užsisaky
ti vietas bei muziką įvairioms 
progoms, pasivaišinti, praleis
ti vakarą su draugais. Poilsio 
vakarų pradžia - 8 val.v.

LF BIČIULIU ČIKAGOS 
SAMBŪRIO

SUSIRINKIMAS

Tai pirmasis susirinkimas, 
kurį spalio 21d. sušaukė nau
jąjį darbo barą pradėjusi, ne
seniai išrinkta valdyba. Ją su
daro: pirm. Julija Smilgienė, 
vicepirm. Marna Remienė, 
sekr. Aleksas Šatas ir iždi
ninkas Jonas Rugelis.

Dr. K. Ambrozaitis kalbėjo 
apie LF bičiulių veiklą dvie
juose baruose: Į laisvę fondo ir 
sambūrių bei Tarybos. Į lais
vę fondas veikia jau 38 metus 
ir yra išleidęs per 40 knygų. 
Dabar yra leidžiamos dvi „J. 
Keliuočio monografija” ir dr. 
A. Damušio „Lietuva prieš so
vietų ir nacių agresiją”.

Į laisvę fondas 1991 m. įs
teigė savo filialą Lietuvoje. 
Yra ruošiamos studijų savai
tės. Šįmet Lietuvoje vyko sep
tintoji, o užsienyje — 42-oji 
studijos savaitė.

Studijų savaitė šią vasarą 
Lietuvoje praėjo labai sėk
mingai. Ruošdami šias sa
vaites Lietuvoje, stengėmės 
keisti vietoves, kad daugiau 
žmonių jose galėtų dalyvauti. 
Jos jau vyko Nidoje, Garlia
voje, Birštone, Kaune, Tel
šiuose, Druskininkuose. Stu
dijų savaitės šūkis Druskinin
kuose buvo „Rezistencija ir 
kultūra — dvi istorinės atmin
ties gaivinimo gairės”.

Druskininkuose daugiausia 
buvo kalbama apie rezisten
ciją, istoriją, dalyviai vyko į 
ekskursijas po Dzūkijos parti
zanų vietoves. Buvo lankytasi 
Perlojoj, prie Merkinės Mar
cinkonių kaime, prie Merkio 
(Vanago— Ramanausko bun
keris) ir kt. Šios kelionės pali
ko labai didelį įspūdį. Per sa
vaitę buvo išklausyta daug 
turiningų, įdomių paskaitų, 
buvo susitikta su partizanais, 
dalyvauta svarstymuose, kur 
nedideliuose būreliuose buvo 
aptariami įvairūs klausimai. 
Studijų savaičių atidaryme 
dalyvavo 200 žmonių, kitas 
dienas — susirinkdavo 120. 
Švietimo min. K. Platelis suor
ganizavo literatūros vakarą, 
kuriame dalyvavo prof. V. 
Landsbergis ir G. Landsber
gienė. Buvo įteikta Į laisvę 
fondo rezistencijos premija, 
kurios mecenatas — J. Kazic
kas.

Kalbėdamas apie LF bičiu
lių Tarybą, dr. K. Ambrozaitis 
pabrėžė ir joje veikiančios po
litinės komisijos svarbą. Ko
misijai pirmininkauja Algis 
P. Raulinaitis. Kiti jos nariai: 
Vytautas Volertas, dr. Petras 
Kisielius, dr. Kazys Ambrozai
tis ir Juozas Ardys. LF bičiu
lių Taryba reaguoja į aktua
lius Lietuvai klausimus, pvz., 
dėl sovietizacijos, dėl komisi
jos sudėties, kuri spręs nacių 
ir sovietų padarytų nuostolių 
klausimus ir kt.

Žvelgdamas į LF bičiulių 
veiklos ateitį, dr. K. Ambrozai
tis sakė, kad studijų savaitės 
bus rengiamos „Dainavoje” ir 
ateityje, o sambūriai stengsis 
susirinkti dažniau, kartu su Į 
laisvę fondu rengti minėjimus, 
vakarones.

P. Narutis trumpai papasa
kojo apie šios vasaros savaitę 
Kennebunkporte, kur vyko 
bendraminčių suėjimas.

Dr. P. Kisielius kalbėjo apie 
neįveiktą Lietuvos kančią. Per 
50 metų kraštą paveikė ne tik 
okupantai, bet ir komunistų 
ideologija. Dr. P. Kisielius sa
kė, kad reikia kelti Lietuvos 
kančios klausimą ir ypatingą 
dėmesį kreipti į jaunimo auk
lėjimą. Jis taip pat pabrėžė, 
kad mums reikia artimesnio 
ryšio su jaunesniais, ir sakė, 
kad į išeivijos darbą mes tu
rime įjungti ir tą kartą, kuri 
atvažiavo iš Lietuvos.

Žur. J. Žygas kalbėjo apie 
prof. Z. Zinkevičiaus šią vasa
rą pasirodžiusių knygą „Kaip 
aš buvau ministru”. Knyga at

sirado, kai Z. Zinkevičius buvo 
pašalintas iš ministro posto, ir 
joje yra aprašytos visos ap
linkybės, kodėl jis buvo paša
lintas. J. Žygas sklandžiai ir 
išsamiai visa tai paaiškino,pa- 
teikdamas nemažai pavyz
džių. Šioje knygoje prof. Z. 
Zinkevičius pasakoja apie 
tautinės mokyklos vargus 
pietryčių Lietuvoje. Baigda
mas kalbą J. Žygas sakė, kad 
visi, kuriems rūpi tautiniai 
klausimai, turėtų su šia knyga 
susipažinti.

J. Baužys, pratęsdamas dr. 
P. Kisielius mintį, taip pat 
kalbėjo apie neįveikiamą Lie
tuvos kančią. Jis sakė, kad ji 
ir toliau bus neįvertinta, kol 
mokyklose nebus dėstoma tos 
kančios istorija. Lietuvos mo
kyklose, sakė jis, istorija dės
toma dar iš sovietiškų šal
tinių, istorija, prasidedanti 
1940 m., nedėstoma. J. Bau
žys sakė, kad Vidmantas Vit
kauskas, Juozo Lukšos gim
nazijos direktorius Garliavoje 
Švietimo ministerijai yra pa
teikęs pasipriešinimo okupa
cijoms programos projektą, 
pritaikytą dėstyti mokyklose, 
bet iki šiol iš mipisterijos nie
ko apie tai nėra girdėjęs. V. 
Vitkauskas yra pasiruošęs to
kį kursą dėstyti Garliavos J. 
Lukšos gimnazijoje. Tai kur
sas, kuris supažindintų su 
Lietuvos okupantais, parti
zanų žygiais, trėmimais ir t.t.

Dr. P. Kisielius ir P. Narutis 
siūlė parašyti sveikinimo laiš
ką prof. Z. Zinkevičiui ir po 
juo visiems šio susirinkimo 
dalyviams pasirašyti. Šis pa
siūlymas buvo priimtas vien
balsiai.

M. Remienė siūlė rengti va
karonę ir informuoti visuome
nę apie švietimą Lietuvoje, 
ypač pietryčių dalyje. Dr. K. 
Ambrozaitis siūl^ tokioje va
karonėje kelti tautinės mokyk
los reikalą. Tokią vakaronę 
buvo nutarta ruošti po Nau
jųjų metų, nes prieš akis yra 
kitas renginys — A. Maceinos 
minėjimas lapkričio 8 d. Jau
nimo centre į kurį kviečiami 
visi atvykti.

Porą valandų trukęs susirin
kimas — subuvimas vyko dar
bingai — ta kryptimi ryžta
masi dirbti ir toliau.

Aldona Šmulkštienė

Žemaičiai, aukštaičiai, 
visi lietuviai — nepamirš
kite, kad lapkričio 29 d. Jauni
mo centre gastroliuos Telšių 
teatro trupė ir pastatys Že
maitės (kieno gi daugiau!) 
„Piršlybas”.

Senovės lietuviai ilgais 
žiemos vakarais prie balanos 
švieselės miklino savo protą, 
sekdami pasakas, legendas, 
mindami mįsles ir atlikdami 
būrimus. Taip mūsų prasmin
gieji papročiai buvo perduoda
mi iš lūpų į lūpas, iš kartos į 
kartą. Dabar galime pasi
šviesti elektra, o apie pa
pročius pasiskaityti Danutės 
Brazytės Bindokienės knygoje 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje”, kurios trečioji 
laida jau pasiekė platintojus. 
Siūlome įsigyti dabar, kad ne
reikėtų vėliau knygos „su ba
lana ar su kitokiu žiburiu 
ieškoti”. Gaunama PLB 
Švietimo komisijoje, tel 708- 
301-6410 arba „Drauge”.

„Suvalkija”, Marįjampolėje 
leidžiamas žurnalas, įdomus 
ne tik suvalkiečiams, bet ir vi
siems lietuviams, kurie domisi 
lietuvos kultūra. Šiuo pernai 
pradėtu leisti žurnalu vis la
biau domisi Amerikoje gyve
nantys tautiečiai, ypač kilę iš 
Suvalkijos. Š. Amerikoje jau 
pradėjo veikti šio žurnalo at
stovybė. Visais žurnalo reika
lais kreipkitės į E. Šulaitį, 
1330 S. 51 Avė., Cicero, IL 
60804, arba skambinkite tel. 
708-652-6825.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras su vadovėmis (sėdi priekyje iš kairės) Rasa Poskočimiene ir Bi
rute Mockiene Choras gruodžio 13 d. ruošia kalėdinių giesmių koncertą ir visus maloniai kviečia jame dalyvau
ti. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

TAUTYBIŲ PARODOS SHRINER’S 
LIGONINĖJE

Shriner’s ligoninė, kuri yra 
Čikagos šiaurės vakaruose, 
kasmet rengia įvairių tauty
bių parodas. Toje ligoninėje 
yra gydomi vaikai, atvežti iš 
įvairių pasaulio kraštų. Nuva
žiavus ligoninėn, sutiksi žmo
nes iš Azijos, Afrikos, Rytų, 
Pietų Amerikos ir, aišku, Eu
ropos. Ligoninėn atvežami vai
kai įvairių rasių, kultūrų, re
ligijų ir tautybių, norint juos 
pagydyti ir sveikus grąžinti 
namo. Ligoninėn vaiką turi 
lydėti vienas tėvų ar tam tiks
lui paskirtas globėjas, nes sve
tima aplinka be savo žmo
gaus stabdo ir sunkina gydy
mo eigą.

Kad ligoninės personalas, 
svečiai ir tuometiniai ligoni
nės gyventojai susipažintų ir 
pažintų vieni kitus, kasmet 
yra rengiamos tautybių paro
dos. Tokia paroda šiais metais 
įvyko lapkričio 5 d., ketvirta-

Pasidarykime Kalėdų eg
lutės papuošalus! Kasmet 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus rengia Kalėdų eglutės 
šiaudinukų gaminimo pamo
kas. Šįmet visi, norintys iš
mokti pasigaminti tradicinius 
kalėdinius šiaudinukus, pra
šomi ateiti į muziejų gruodžio 
5 d., šeštadienį, 10:30 vai. r., 
arba gruodžio 19 d., šeš
tadienį, 10:30 vai. r. Reikia at
sinešti savo liniuotę, pieštuką 
ir žirkles. Suinteresuotieji 
kviečiami registruotis muzie
jaus telefonu: 773-582-6500.

„Aušros Vartų”/„Kerna- 
vės” skaučių tunto tradi
cinės kūčios penktadienį, 
gruodžio 4 d., 7 v.v. vyks PLC,- 
Lemonte. Visos sesės, tėveliai 
ir tunto rėmėjai kviečiami. 
Sesės ruošia programą, visus 
pavaišinsime skaniais kūčių 
valgiais, pagiedosime kalėdi
nes giesmes ir pabendrausime 
šventiška nuotaika. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti tuntininkei Laimai 
Rupinskienei, tel. 630-887- 
0189.

Čikagos Shriner’s ligoninėje Tautybių parodoje lietuvių stalas ir jį pa- 
ruošusios „Lietuvos Vaikų vilties” savanorės (iš kairės): Regina Smolins- 
kienė, Marija Kriaučjūnienė ir Dana Gerštikienė. „LVV yra ypač 
dėkingas „Racine Bakery and Delicatessen” (6216 W Archer Avė, Chica
go) už paaukotą didžiulį šakotį, kuris prie lietuvių stalo patraukė daug 
Tautybių parodos lankytojų. Paroda vyko š.m. lapkričio 5 d.

dienį. Ligoninės viduryje yra 
dižiulė, per kelis aukštus 
aukščio, salė. Šioje salėje vie
name kampe valgo vaikai, kai 
jie gali palikti ligonio lovą, ir 
jų palydovai, kitame kampe 
yra žaidimų-pasakų kampelis, 
stovi didžiulis pianinas, krep
šinio ir kitų žaidimų aikštės. 
Čia atvažiuoja cirkas ir įvai
rios kitos pramogos vaikams. 
Salės laukinė siena yra iš stik
lo ir matai per ją gražų sodą 
— parką:, pasivaikščiojimo ta
kus, žaidimo ar poilsio aikšte
les.

Parodos dieną salėje kiek
vienai tautybei buvo duotas il
gas stalas, ant kurio buvo ga
lima išdėstyti — parodyti savo 
kultūrą, meną ir pan. Ma
tėme kelių Afrikos, Pietų 
Amerikos, Azijos tautų, švedų, 
norvegų, lenkų ir kitų tauty
bių stalus. Galbūt, kad lietu
vių yra Čikagoje daugiausia 
ar galbūt, kad „Lietuvos Vai
kų vilties” komiteto savanorės 
yra darbščiausios bei išradin
giausios, lietuvių stalas buvo 
didžiausias, turtingiausias, 
patraukęs visų dėmesį. Di
džiulis, liaudies menininko 
Poskočimo padarytas, keturių 
pėdų Lietuvos pakeles saugąs 
koplytstulpis, Lietuvos likimu 
susirūpinęs Dievulis-Rūpin- 
tojėlis, meniški, gražūs me
džio drožiniai, kurių tarpe po
ra lietuvių velnių šaipėsi iš 
žmonių. Lietuviški audiniai, 
spalvingos juostos. Nepapras
to grožio, įvairių spalvų Balti
jos saulės spindulius žarstą, 
lyg sušalusio medaus gabalai 
lietuviški gintarai — įvairūs 
karoliai, sagės ir kiti papuo
šalai. Lietuviški velykiniai 
margučiai, virš stalo pakabin
tas didžiulis, visų dėmesį pa
traukiąs, šiaudinukas — so
das. Šalia ant mažesnio stalo 
stovėjo didžiulis Racine ke
pyklos iškeptas ir tam tikslui 
jų padovanotas šakotis, susi
laukęs visų užtarnauto dėme
sio. Pradžioje visi klausinėjo, 
koks čia medis ir iš ko jis pa
darytas, ar iš medžio išdrož
tas. Bet Reginai Smolinskie-

nei pradėjus jį pjaustyti, susi
darė ilga eilė norinčių to „me
džio” paragauti, o Marija 
Kraučiūnienė visą dieną turė
jo aiškinti, kaip jis yra kepa
mas, iš ko, kur galima jo gauti 
pirkti.

Šia paroda rūpinosi, ekspo
natus surinko ir juos gražiai 
išdėstė trys „Lietuvos Vaikų 
vilties” komiteto savanorės: 
Marija Kraučiūnienė, Dana 
Gierštikienė ir Regina Smo- 
linskienė. O didelį, skanų ša
kotį iškepė ir padovanojo Ra
cine kepykla. Apie parodą, ša
kotį ligoninės personalas ir 
svečiai kalbės ilgą laiką ir 
lauks kitų metų parodos.

Su Shriner’s ligonine „Lietu
vos Vaikų vilties” komitetas 
bendrauja ir atveža Lietuvos 
vaikus gydytis Amerikon jau 
devyneri metai. Be Čikagos, 
„.Lietuvos Vaikų vilties" sky
riai yra dar Los Angeles, CA, 
ir St. Petersburg, FL (anks
čiau buvo dar San Francisco, 
bet ten uždarė ligoninę). Šių 
metų pabaigoje bus atvežta ir 
gydyti 117 vaikų. Be vaikų at
vežimo į Ameriką gydymui, 
LVV komitetas padėjo įrengti 
Vilniuje universitetinėje ,VąiT 
kų ligoninėje Santariškėse dvi 
modernias operacines, suorga
nizavo aštuonias, o devintoji 
bus kitų metų vasario mėnesį, 
daktarų mokomąsias keliones 
Lietuvon, atvežė praktikuotis 
6 Lietuvos daktarus ir 3 gai
lestingas seseles. Daktarų ke
lionės Lietuvon organizuoja
mos su dr. John Lubicky, 
Shriner’s vyriausio chirurgo 
pagalba.

1999 metų vasario mėnesį 
važiuoja Lietuvon 6 daktarai 
ir 4 seselės, iš viso 10 žmonių. 
Kelionę apmoka asmuo, neno
rintis skelbti savo pavardės, 
išlaikymą-pragyvenimą Lietu
voje apmoka Lietuvos valdžia, 
o laiką ir savo sugebėjimus 
aukoja Lietuvai amerikiečiai 
daktarai ir seselės. Tiesa, vie
nas daktarų yra lietuvis, tai 
dr. A. Čepulis iš Cleveland, 
OH.

Šiuo metu Čikagoje yra aš
tuoni vaikai ir jų mamos. Vi
sas šis didžiulis projektas ne
būtų įmanomas, jei lietuviai 
neturėtų gero draugo dr. John 
Lubicky Shriner’s ligoninėje ir 
gerų dosnių Amerikos lietu
vių, kurie savo aukomis remia 
„Lietuvos Vaikų vilties” komi
teto darbus. Ačiū jiems!

Birutė Jasaitienė

S K E L BIMA i
• Kompiuterinės foto

grafijos parodos atida
rymas šį penktadienį, lap
kričio 27 d. 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. Parodą rengia 
Budrio Lietuvių Foto ar
chyvas.

(sk.)
• Bronius Valiukėnas , 

Dearborn Heights, MI, naujas 
Lietuvos našlaičių globėjas, 
atsiuntęs $190 paramą Lie
tuvos našlaičiui.Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)




