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Žinios iš Lietuvos - Elta 

Brazauskas: 
Kapitalizmas 

Lietuvoje įsitvirtina 
Vilnius, birželio 21 d. (Elta) -

Klabėdamas Crans-Montana 
(Šveicarijoje) vykstančiame foru
me Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas savo pranešime 
„Lietuva reformų kelyje" pa
žymėjo, kad perėjimą į rinkos 
ekonomiką lydi jau trejus metus 
vykstant is ūkio nuosmukis. 
Bendrasis krašto gamybinis pro
duktas 1992 m. sudarė t ik 51% 
1989 m. lygio. Atotrūkis tarp 
kainų augimo tempų ir pajamų 
didėjimo buvo didelis, be t šiais 
metais stabilizavosi. 

Tačiau net ir tokiais sunkiais 
laikais 63% Lietuvos piliečių 
remia rinkos ekonomiką, o tik 
19% — prieš. „Aš drąsiai teigiu, 
kad kapital izmas Lietuvoje įsi
tv i r t ina negrįžtamai ir pusiau
kelėje — nesustosime", pažymė
jo A. Brazauskas. Jis pasakė, 
kad buvusi nevaldoma inflia
cija prakt iškai stabilizuojama. 
Per penkis šių metų mėnesius 
gyvenimo lygis neblogėjo. 

A. Brazauskas pažymėjo, kad 
j i s k a i p p r e z i d e n t a s dės 
pastangas, kad Lietuva taptų 
t ranzi to šalimi. Tam formuo
jami du multimodeliniai trans
porto koridoriai, kurie turėtų 
apjungti jūrų kelius, geležin
kelius ir plentus . Vienas — 
Rytų-Vakarų kryptimi, jungian
tis Šiaurės jūros ir Baltijos 
valstybes su Rusija, Ukraina, 
Baltarusija ir kitomis NVS 
šalimis, o k i tas — šiaurės-pietų 
kryptimi, vad inamas is „Via 
Balt ica" projektas, kuriuo per 
Suomiją Skandinavija jungiama 
su Vakarų ir Pietų Europa. 
Prezidentas pakvietė užsienio 
b izn ie r ius , b a n k i n i n k u s i r 
verslininkus pasinaudoti Lietu
vių specialistų kaip tarpininkų 
žiniomis ir sugebėjimais, jų 
senais ir naujais ryšiais su Rusi
ja bei kitomis Rytų valstybėmis. 

Pa t e ikdamas skaičių apie 
užsienio kapitalą Lietuvoje, A. 
Brazauskas pasakė, jog šiuo 
metu šalyje užregistruota 2,500 
bendrų arba užsienio kapitalo 
įmonių. Daugiausia jų sukūrė 
Rusi jos i n v e s t i t o r i a i (780 
įmonių su 19% viso užsienio 
kapitalo). Tačiau šveicarų firmų 
investicijos sudaro beveik ket
virtadalį visų užsienio inves
ticijų ir pagal šį rodiklį ši šalis 
užima pirmą vietą. Ta rp kitų 
stambiausių investitorių reikia 
paminėti Lenkiją — 450 įmonių, 
Vokietiją — 350 įmonių ir JAV 
— 160 įmonių. Iš Skandinavijos 
šalių aktyviausios yra Norvegi
ja bei Danija. 

Invest i tor iai ne tu r i teisės 
pirkti žemę Lietuvoje pagal 
dabar galiojančius įs tatymus. 
„Pabrėžčiau žodį ,dabar ' ", pa
žymėjo Lietuvos prezidentas. 

Lietuva ir Rusija nesutaria 
dėl a ts i skai tymų 

Lietuvos ir Rusijos ekspertai 
nesutarė dėl atsiskaitymų už 
karinį tranzitą per Lietuvos 
teritoriją ir valstybinės derybų 
delegacijos tikriausiai pratęs to
lesnį dialogą šiuo klausimu, 
Dvi dienas Vilniuje j ie svarstė 
tarpvyriausybinio susitarimo 
dėl Rusijos kariuomenės, išve
damos iš Vokietijos, tranzitinių 
pervežimų per Lietuvą projektą. 

Ekspertų susi t ikimo metu 
suderintas susitarimo tekstas. 
Jame numatytos krovinių per

vežimo ta isyklės , t e chn inė s 
sąlygos, ginčų sprendimo tvar
ka. Nesutar imai kilo dėl atsis
ka i tymų už t ranzi tą , ku r i e 
turėjo būti užfiksuoti a tski rame 
protokole. Jų esmė tokia. Kiek
vieną dieną per Lietuvos terito
riją važiuoja vidutiniškai du di
deli geležinkelio sąsta ta i su iš 
Vokietijos i švežama k a r i n e 
technika, įranga, medžiagomis. 
Už t a i Rusija Lietuvai moka 
maždaug 80 milijonų rublių. 
Tarifus pagal aukščiausią kate
goriją yra nustačiusi Lietuvos 
Susisiekimo ministerija; Rusija 
jų neginčija. Derybos vyko dėl 
to, kad Rusija už pervežimus 
mokėtų tarptautinėje geležinke
lininkų praktikoje įprasta va
liuta — Šveicarijos frankais . 
Lietuva šį klausimą iškėlė dėl 
nuostolių, pat i r iamų dėl spar
čios rublio infliacijos. Per vieną 
mėnesį Lietuva pat ir ia 500,000 
JAV dolerių nuostolį. 

Rusijos ekspertai sakė netu
r in tys įgaliojimų spręs t i šį 
klausimą. Prie jo bus sugrįžta 
vėliau, galimas dalykas, per 
valstybinių derybų delegacijų 
suisitikimą. Susit ikimas tu rė tų 
įvykti birželio pabaigoje. 

Mišios už 
ark. Jul i joną S teponav ič ių 

Birželio 19 d. Vilniaus arkika
tedroje paminėtos arkivyskupo 
Julijono Steponavičiaus antro
sios mirt ies metinės. Šventas 
Mišias aukojo vyskupas Juozas 
Tunai t is . 

Julijonas Steponavičius — žy
miausias religinės rezistencijos 
vadovas — gimė 1911 m. Gervė
čių parapijoje. Mokėsi Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, magistro 
laipsniu baigė teologiją Vilniaus 
universitete. Kunigu įšventin
tas 1936 metais . Dirbo kape
lionu Gardine, paskui klebona
vo P a l ū š ė j e , Daugė l i šky j e , 
Adutiškyje. 

1955 metais konsekruotas 
vyskupu. 1957 metais Apaštalų 
sostas suteikė jam Panevėžio ir 
Vilniaus diecezijų apaštališkojo 
adminis trator iaus su reziden
cinio vyskupo teisėmis įgalio
j imus. 1961 metais buvo sovie
tinės valdžios suimtas ir ištrem
tas už diecezijų ribų į Žagarę. 

1989 metais grįžo į sostinę. 
Buvo paski r tas Vilniaus arki
vyskupu. 

Naujo Se imo nario rinkimai 
ne įvyko 

Prel iminar ia is duomenimis 
Kaišiadorių apygardoje neįvyko 
naujo Seimo nario r inkimai . 
Balsuoti atėjo t ik apie trečdalis 
rinkėjų, o rinkimai laikomi įvy
kusiais, jei balsavime dalyvau
ja ne mažiau kaip 40% rinkėjų. 

Seimo narys r enkamas vieto
je Algrido Brazausko, kuris rin
kimus šioje apygardoje laimėjo 
pernai spalio 25 dieną. Tapęs 
respublikos prezidentu, Algir
das Brazauskas pagal Konstitu
ciją neteko Seimo nario manda
to. 

Šioje apygardoje y ra 36,000 
rinkėjų. Iš šešių kand ida tų 
daugiausia balsų — apie 4,000 
gavo buvęs Aukščiausiosios Ta
rybos sekretor ius Liudvikas 
Sabutis . Kandidatai bu 'o iš 
Lie tuvos Sąjūdžio, Pi l iečių 
Chartijos, Politinių Kalinių Są
jungos. 

Premjeras A. Šleževičius JAV 
sostinėj 

' Po 40 metų vienos partijos valdymo, Japonijos parlamentas pareiškė 
nepasitikėjimą ministru pirmininku Kiiči Miyazawa. Jo valdymu pasipiktinę 
jo paties partijos nariai prisijungė prie opozicijos jį pašalinti, nes jis neįvykdė 
žadėtos valdžios reformos. 

Dolerio stabilizavimas tik 
laikinas 

W a s h i n g t o n , DC, birželio 18 
d. — Biržel io 20 dienos vakare 
į Washing toną atvyko Lietuvos 
m i n i s t r a s p i rmin inkas Adolfas 
Šleževičius, lydimas užsienio 
r e ika lų minis t ro pavaduotojo 
Algirdo Miškinio bei minis t ro 
p i rmin inko sekretoriato vadovo 
Gyčio Kaminsko . 

Lietuvos ambasada Washing-
tone, bendradarb iaudama s u 
JAV Vals tybės depar tamentu , 
paruošė svečiui šią programą: 

P i rmadien į , birželio 21 d., 
premjeras susitiks su JAV Vals
tybės iždo sekretor iaus pava
duotoju Roger Altman, J A V 

Išsprogdinta privati 
pieninė Biržuose 

V i l n i u s , birželio 17 d. — 
Nakt į iš sekmadienio į pirma
dienį Biržų centre nugriaudėjo 
didžiulis sprogimas. Buvo visiš
kai sug r i au ta s Biržų akcinės 
pieno bendroves pastatas , ku
r iame buvo parduotuvė, kavinė 
ir p ieno perdirbimo cechas. 

*Si pr ivat i akcinė bendrovė 
supirkinėjo pieną žymiai dides
nėmis kainomis , negu valsty-

Eksporto-Importo Banko pre
zidentu Kenneth P. Brody, 
Pasaul io Banko prezidentu 
Levvis Preston, JAV prezidento 
Nacionalinio Saugumo tarybos 
vyresniuoju patarėju Anthony 
Lake. 

Antradienį, birželio 22 d., yra 
numatyti susitikimai su JAV 
valstybės sekretorium Warren 
Christopher, Tarptautinio Va
liutos Fondo vyriausiuoju direk
torium Michel Camdessus, JAV 
Tarptautinio Vystymo Agentū
ros virš ininko pavaduotoju 
James Michael, JAV agrikultū
ros sekretorium Mike Espy. 

Antradienio rytą JAV-Baltijos 
Fondas ruošia pusryčius min. A. 
Sleževičiaus garbei. 

Birželio 23 dienos pavakarę 
ministras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius išskrenda atgal į 
Lietuvą. 

Terleckas atsisakė 
pensijos 

Vilnius, birželio 18 d. — 
Vyr i ausybė birželio 12 d. 
paskyrė kelias personalines 
pensijas — jų tarpe ir Antanui 

binė Šiaulių pieninė, todėl daug Terleckui. A. Terleckas atsiuntė 
Šiaul ių rajono gyventojų vežė „Lietuvos aidui" viešą laišką, 

Vilnius, birželio 19 d. — Nors 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Romualdas Viook&vičiuo 
patvirtino, jog prižiūrės, kad do
lerio vertė ta lono atžvilgiu 
staiga visai nesumažėtų ir tau-
pytojams nebus nuostolių, opo
zicija nurodo, jog tik valiutos re
zervu paremtas pinigų stabili
zavimas bus t i k laikinas. 

Visokavičius aiškino, jog Litą 
norima „įplukdyti", kai doleris 

Sukilėliai neužmiršti 
Birželio 19 d. K a u n e 

paminėtos 1941 m. birželio 
22-25 dienų sukilimo prieš 
sovietų okupantus metinės . 
Šventojo Mykolo Arkangelo 
(Įgulos) bažnyčioje atlaikytos 
Mišios už gyvus, žuvusius ir 
mirusius sukilėlius. 

Eisenoje iš Nepriklausomybės 
aikštės į Ramybės parką ėjo 
buvę sukilėliai, svečiai iš JAV 
ir Kanados, birutietės, Lietuvos 
atsargos karininkų sąjungos na
riai, kitų organizacijų atstovai. 
Parke, prie sukilėlių kapų, įvy
ko minėjimas. 

Karininkų Ramovėje įsteigtas 
Sukilėlių klubas. Jo tikslas — 
kaupti medžiagą apie Birželio 
sukilimą, siekti, kad sukilėliai 
būtų apdovanoti specialiais me
daliais, klubo steigimo inicia
tyvinės grupės narys yra ir tau
tietis iš JAV, Pasaulio Lietuvių 
fondo viceprezidentas dr. Anta
nas Razma. 

Lietuvos atominė energetika 

Lietuva užima antrą vietą pa
saulyje pagal atominės energeti
kos dalį šalies energetikoje. Iš 
Ignalinos atominės elektrinės ji 
gauna 60% visos energijos. Pir
moji vieta t enka Prancūzijai 
(72.9%), trečioji - Belgijai 
(59.9%). 

Ukrainos atominės elektrinės 
gamina 25% visos šalies energi
jos, JAV - 22.3% , Rusijos -
11%, Indijos - 3.3%. 

Šiuo metu 29 pasaulio šalyse 
veikia 424 atominiai reaktoriai; 
dar 72 statomi. 

Šiuos skaičius pateikė Tarp
tautinė atominės energetikos 
agentūra. 

ka inuos 430-470 talonų. „Vais
tų", pasak valdybos pirmininko, 
Lietuvos B a n k a i * tur i , todėl 
„žaliąjį", re ikalui esant , bus 
galima paremti , kad nenuken
tėtų pramonė, gaunan t i pelną 
užsienio valiuta. 

Žmonės, l a ikan tys val iu tą 
Lietuvos bankuose, ne tu rė tų 
ner imaut i , sakė Visokavičius. 
Norint bus gal ima iš banko 
ats i imti ir dolerius ir markes . 
Po kelių dienų, kai įmonės 
sumokės mokesčius, dolerio pir
kimo kaina banke vėl tu rė tų 
išaugti iki 400 talonų. Toks kur
sas ir tu rė tų išlikti, paa iškino 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas . 

Tačiau opozicijos spaudos kon
ferencijoje Gediminas Vagno
r ius netaip optimistiškai žiūrė
jo. „Jokia pinigu reforma ne
vyksta — t ik ženklų pakeit i
mas" , paskė G. Vagnorius. J i s 
priminė, kad nuo LDDP valdy
mo pradžios gamyba n u s m u k o 
2.2 kar to , susidarė milžiniška 
vidaus skola — 95 bilijonai ta
lonu — t.y. antras biudžetas. 

Anot Vagnoriaus, pagrindinė 
to nuosmukio priežastis — sus
tabdytos reformos. Pinigų stabi
lizavimas, paremtas val iutos 
rezervu, bus tik la ikinas . Je i 
nebus sugriežtinta finansų po
lit ika, jokių teigiamų ekonomi
kos poslinkių -~eįvyks, sakė 
Vagnorius. 

Prieš įvedant litą, Vagnoriaus 
nuomone, reikėjo užbaigti kai 
k u r i u o s da rbu- i ndeksuo t i 
indėlius, akcijas, turtą. Pajamų 
deklaravimas turėtų būti ne 
vienkartinis aktas, o nus ta ty tas 
į s ta tymu ir suderintas su mo
kesčių sistema. 

Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje Vagnorius pr iminė , 
kad palankiausias la ikas įvesti 
pinigus buvo pernai pavasar į . 
Neįvesta dėl vienos priežast ies 
— nebuvo litų Bankas , vado
vaujamas V. Baldišiaus, ne t 
n e a t s a k i n ė j o j v y r i a u s y b ė s 
paklaus imus - kada? 

„Nere išk ia , kad n e g a l i m a 
įvesti lito, esant nuosmukiu i " , 
bet tu r i būti nu matytos pinigų 
stabilizavimo priemonės, baig
damas pasakė Vagnorius. 

pieną į Biržus. Pagamin ta s 
sviestas ir pieno milteliai buvo 
eksportuojami į Japoniją, Olan
diją, Venezuelą. Vokietiją ir 
k i t a s šal is . Bendrovės parduo
tuvėje pieno produktai buvo 
žymia i 'p igesn i , negu valstybi
nėse parduotuvėse. 

K a i akcinės bendrovės pirmi
n i n k a s a t s i sakė mokėti duoklę 
Š iau l ių bandi tams, šie įmetė 
bombą į jo namą. po to į bend
rovei pr iklausančią nedidelę 
pa rduo tuvę . Šis sprogimas jau 
trečias. Policija teigia, kad j iems 
žinomi visi asmenys, iš bendro
vės re ika lavę duoklės, tač iau 
t r ū k s t a įrodymų. 

S p ė j a m a , kad beveik visi 
va l s tyb in ia i pieno kombinatai 
moka duoklę mafijai. Nuo metų 
pradžios Lietuvoje įvyko 17 
sprogimų, kurių metu žuvo ar
ba buvo sužeisti žmonės. Nė 
v i e n a s iš š ių n u s i k a l t i m ų 
nebuvo išaiškintas . 

kuriame pareiškia, kad kaip 
buvęs politinis kalinys neturi 
m o r a l i n ė s te isės n a u d o t i s 
kokiomis nors privilegijomis. 
Anot jo, gauti didelę pensiją, kai 
80% žmonių gyvena pusbadžiu, 
y r a nusikaltimas. „Dabartinę 
Lietuvos valdžią laikau proko
munistine, todėl nenoriu iš jos 
rankų imti pensijos, kuri mane 
p a s t a t y t ų į privilegijuotos 
kastos padėtį". 

— Šiaul iuose policija paga
liau suėmė dešimt piniginių 
prievartautojų — reketininkų, 
kurie kaltinami pastarųjų mė
nesių sprogdinimais Šiauliuose 
ir kituose miestuose. Pastarasis 
sprogdinimas — Biržų pieninės, 
tiekiančios savo gaminius Vo
kietijai — labai įžūlus, nes 
pieninė priklauso tūkstančiui 
akcininkų, kurių nė vienas ne
tu r i akcijų paketo. (R. Valatka) 

Brazauskas atvyko į 
Lietuvos ambasadą 

Paryžiuje 
Vilnius, birželio 17 d. — 

Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui l ankant i s Paryžiu
j e , spaudos i r P rancūz i jos 
prezidento Francois Mitterrand 
dėmesį atkreipė ta i , jog A. 
Brazausko automobilių vilks
t inė atvyko į rusų okupuotą 
prieškarinę Lietuvos ambasadą 
ir ten sukėlė sąmyšį. 

Prez. F. Mitterrand,tai sužino
jęs sušuko, kad baisu, jog rusai 
dar neatidavė Lietuvai am
basados pastato, verto 5 mili
jonus dolerių. Kaip žinoma, keli 
t e i s m o procesai P a r y ž i a u s 
teisme Lietuvai nedavė jokių re
zultatų. (R. Valatka) 

TRUMPAI 

— Washington, D C , birželio 
17 d. Pentagone JAV Gynybos 
departamento darbuotojai M. 
Copson ir M. Olsten buvo apdo
vanoti už jų nuoplenus sudarant 
ir įgyvendinant bendradarbia
vimo su Baltijos valstybėmis 
programą. JAV Nacionalinės 
Gvardijos vyriausiasis vadas 
generolas le i tenantas J. Con-
away jiems įteikė aukščiausią 
Amerikos Nacionalinės Gvardi
jos įvertinimo ženklą — Erelį 
(Eagle award). Lietuvos amba
sadą ceremonijoje atstovavo am
basadoriaus padėjėja D. Carnec-
kienė 

— Vilniuje toliau renkami 
parašai, kad ambasadoriui Sta
siui Lozoraičiui būtų leista eiti 
savo pareigas. „Bado akciją" 
organizuoja Sąjūdžio Vilniaus 
taryba, Krikščionių demokratų 
ir kitos partijos. Viso badauja 
devyni žmonės. Pasak akcijos 
organizatorių, su r ink ta 50.000 
parašų. 

— Armėnija ir Lietuva pasi
rašė prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo 1993 m. su
tart į . Muitinės duomenimis, 
pernai į Armėniją išvežta 1.3 
milijonų talonų vertės lietu
viškų prekių, armėniškų įvežta 
10% mažiau. 

— Pagal Turkijos ir Lietuvos 
sutartį. Lietuvos t ransportas 
galės vykti ne tik į Turkiją, bet 
per ją ir be specialaus leidimo į 
Pakistaną, Siriją. I raną ir kitas 
valstybes. Abiejų šalių transpor
tu i nereikės mokėti įvažiavimo 
ir tranzito mokesčių. 

— Kinai Vilniuje norėtų gauti 
žemės sklypą ir statyti savo res
toraną, viešbutį, prekybos cent
rą ir sveikatingumo kompleksą. 
Tam jie pasirengė investuoti 
apie 12 mil. dolerių. J ie taip pat 
siūlo Lietuvai t iek t i ryžius, 
cukrų, aliejų, tekstilės gaminių, 
kurie 2-3 kartus pigesni, nei Eu
ropos rinkoje. 

— Lietuviškas sviestas kai
nuoja maždaug 30% mažiau, ne
gu latviškas. Šiuo metu Latvi
joje ssikaupė 3,300 tonų sviesto, 
kurio realizavimo perspektyvos 
neaiškios. Dėl lietuviško sviesto 
konkurencijos. Latvijos kombi
natai privesti nuolat mažinti 
sviesto realizavimo kainą ir 
negali padengti net gamybos iš
laidų. 

Jordano karalius Hussein penktadienį lankėsi pas JAV prez Bill Clinton 
ir žadėjo remti Artimųjų Rytų taikos derybos pastangas JAV Kongresas 
tačiau neleis Jordanui duoti numatyta užsienio pagalbą, nes rasta naujų 
parodymų, kad Irako karo metu Jordanas aktyviai rėme Iraką 

KALENDORIUS 

Birželio 22 d.: Šv. Paulinas 
Nola, šv. Jonas Fisher ir Tomas 
Moore kankiniai. Sudargas, Ka
ributas, Laima. 

Birželio 23 d.: Zenonas, Van
da, Arvydas, Vaida. 

' 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NEMIGAS IR MIEGO 
VAISTAI 
Dr. D. Degėsys 

Daugelis žmonių, apie 20%, 
nusiskundžia nemigu. Priežas
tys, sukeliančios nemigą, yra 
įvairios. Kai kurie miego tyri
nėtojai sako, kad nemigu nusis
kundžia tokie žmonės, kurie tu
ri psichologinius konfliktus, yra 
neramūs, nekantrūs ir daug 
rūpinasi. Kiti gi sako, kad jokių 
asmenybės skirtumų jie nemato 
tarp gerai miegančių ir nemigu 
nusiskundžiančių. Prie nemigo 
išsivystymo daug prisideda 
nereguliarus miego laikas, dar
bo valandų pakeitimas, įtempta 
nerv inės situacija šeimoje, 
įtemptas darbas ir rūpestis. Ne
migu skundėsi ir Nepoleonas 
Bonaparte, Winston Churchilis, 
Benjaminas Frankl inas bei 
daugelis kitų garsių žmonių. 

Kai kurių žmonių smegenys 
veikia taip, kad jiems užtenka 
mažiau miego arba jie miega 
trumpais laikotarpiais (cat nap-
ping) ir naktį dažnai pabunda. 
Tokie žmonės nesiskundžia 
nemigu. Sakoma, kad Leonar
das DaVinci miegodavo tik 90 
minučių, o dienos metu primig
davo 15 minučių kas keturias 
valandas. Tas jam netrukdė 
kurti ir būti produktingu. Taigi 
kiekvienas žmogus turi savo 
asmenines miego normas. Yra 
tvirtinama, kad žmogus nor
maliai turėtų miegoti 7-8 valan
das. Senesni žmonės ypač nusis
kundžia nemigu. Jie mėgsta 
anksčiau gulti ir anksčiau kel
tis. Jų miegas būna negilus, su 
pertraukomis ir trumpesnis. 
Tokie miego pakitimai senat
vėje yra normalios senatvės 
apreiškos, ir daugelis žmonių, 
kurie tą supranta, prisitaiko 
prie pakitusių miego normų, gali 
normaliai gyvuoti. Palinkimas 
imti miegą žadinančius vaistus 
y ra gana dažnas reiškinys se-
nesniame amžiuje. 

Senesnio amžiaus fiziologiniai 
pakitimai žmogų padaro jaut
resniu migdomų vaistų neigia
mam veikimui išryškinti, pa
vyzdžiui, mieguistumui dienos 
metu, sumažėjusiu atminties ir 
sąvokų supratimu, nesiortenta-
vimu naktį, pusiausvyros nete
kimu ir šlapimo nelaikymu. Bet 
yra senesnių žmonių, kurie iš 
metų į metus reguliariai imdavo 
ir tebeima miego vaistus ir 
kurie sako, kad jie prieš užmie
gant būtinai turi paimti miegui 
tabletę, nes be jos jie negali mie
goti, o atsikėlę — normaliai 
veikti. Todėl sunku spręsti, ar 
tokiam žmogui reikia nutraukti 
miego vaistus, ar juos ir toliau 
vartoti. Tolerancija miego vais
t ams kai kuriems asmenims iš
sivysto per kelias savaites, ir, 
kiek jie žalos padaro tokiam or
ganizmui, sunku pasakyti. Kai 
kurie gydytojai tvirtina, kad 
miego vaistai gali pabloginti 
emphyzemą, chronišką bronchi
tą bei astmą. Yra net manoma, 
kad kai kuriems žmonėms jie 
gal i su tumpin t i ir amžių. 
Žinoma, kad per didelis miego 
vaistų kiekis yra pavojingas, 
nes žmogus gali jais nusinuo
dyti. Šiuo metu vartojami mie
gui vaistai daugiausia yra 
saugūs, bet vis tiek yra gali
mybė, kad žmogus, juos be saiko 
vartodamas, gali patekti bėdon. 

Miego vaistai yra dviejų rū
šių: trumpai ir ilgai veikiantieji. 
Dalmane užmigdo žmogų grei
tai , bet jo cheminiai junginiai 
pasilieka organizme iki 50 va
landų. Jeigu jis imamas kiek
vieną naktį, tai jo cheminiai 
junginiai sustelkia organizme, 
todėl tokių žmonių psichomoto

rinės funkcijos dienos metu pa
blogėja. Be to, asmuo tampa 
jautresnis alkoholio veikimui. 
Dėl šių nepageidaujamų Dalma
ne savybių jo vartojimas suma
žėjo, kai atsirado kitas, trumpai 
veikiantis, vaistas Halcion. De
ja, ir šis vaistas nėra idealus, 
nors jo veikimas ir tęsiasi trum
pą laiką. Kai kuriems asme
nims jis sukelia atminties sutri
kimą, arba amneziją, kuri tę
siasi rytojaus dieną. Alkoholio 
įtakoje tokia amnezija dar padi
dėja. Todėl Halciono dozės šiuo 
metu yra mažesnės, negu jos 
buvo prirašomos anksčiau. 

Chemiškai artimas Halcionui 
yra Valium. Jis gali būti ima
mas mniegui sukelti, bet jis 
daugiau tinka nervinei įtampai 
mažinti. Visi čia paminėti 
vaistai yra gana saugūs, ir jais 
mirtinas apsinuodijimas, nors ir 
paėmus juos didesniais kiekiais, 
būna gana retas. Alhoholis jų 
veikimą stiprina, todėl, imant 
juos kartu su alkoholiu, mir
tinai apsinuodyti yra galima. 

Anksčiau gana plačiai buvo 
vartojami barbitūratai. Prie jų 
priprasti yra labai lengva. Mir
tinas apsinuodijimas, imant di
desnius kiekius, atsitinka gana 
dažnai. Juos ypač pavojinga im
ti kartu su alkoholiu. Kiti miego 
vaistai, pvz., Dorai ir Placidyl, 
gali sukelti neurologinius su
trikimus. Prie jų priprasti yra 
lengva ir, jais apsinuodijus, 
gydymas yra sunkus. Visi čia 
paminėti vaistai gaunami tik su 
receptais, bet yra ir kiti miegui 
vaistai, kuriuos galima pirkti 
laisvai, tai antihistaminai kaip 
Sominex, Nytol, Sleep-Ese ir 
kiti, panašūs į juos. Miegui 
sukelti jie nėra geri vaistai. Jie 
ne visada sukelia gilų miegą. Be 
to, jie gali duoti judesių koordi
nacijos ir atminties sutrikimus, 
gali pabloginti bei sukelti glau-
comą ir šlapimo susilaikymą. 
Taigi idealių miegui vaistų kol 
kas neturime. Geram ir natūra
liam nakties miegui yra siūlomi 
šie patarimai: 

1. Negerk kafeino turinčių gė
rimų — kavos, arbatos ir cola — 
2-4 valandas prieš einant gulti. 

2. Atsipalaidavimui nuo 
nervinės įtampos, prieš gulsiant 
skaityk, klausyk muzikos arba 
paimk šiltą vonią. Vonios van
duo turi būti šiltas, bet ne
karštas. Karšta vonia veikia 
stimuliuojančiai. 

3. Miegamasis kambarys turi 
būti pritemdytas ir ramus. 
Kambario temperatūra apie 65 
laipsnių F. 

4. Atsigulus lovoje, bandyk 
atleisti raumenų įtampą, prade
dant nuo kojų pirštų aukštyn iki 
kaklo. 

5. Eik į lovą tik tada, kai 
jautiesi mieguistas. Jei neuž
miegi per 30 minučių, atsikelk 
ir eik į kitą kambarį, ir būk ten, 
kol pasidarysi mieguistas. 

6. Kelkis tuo pačiu laiku 
kiekvieną dieną, nepaisant, 
kada atsigulei. 

7. Nerūkyk prieš miegą. Ni
kotinas stimuliuoja. 

8. Venk alkoholio prieš už
miegant. Alkoholis gali padėti 
užmigti, bet miegas tokiu atve 
ju būna negilus ir neramus. 
Toks asmuo dažnai pabunda 
naktį. 

9. Prieš eii.. rt ^ult, valgyk 
lengvą vakarienę. 

10. Jeigu nemigas yra chro 
niškas ir kankinantis, pasitark 
su gydytojų, nes nemigo prie
žastis gali būti medicininė 
problema. 

\ 

Šiaulių „Car i t a s " globos n a m ų gyventoja Jo landa , šventusi g imimo dieną. 
LKR Šalpa jai parūpino vežimėlį. 

AF VAISTAI VISKĄ GALI? 
Dr. R. Sidrys 

Dažnai gauname laiškus iš 
Lietuvos, kur giminės prašo 
vaistų, gydančių kataraktą be 
operacijos. Kartais net ir 
,,vaistų" vardas nurodomas, 
gaminami jie Vengrijoje bei 
Japonijoje. 

Ar tikrai yra tokių vaistų, 
kurie ištirpintų akyje susida
riusią kataraktą? Atsakymas 
trumpas ir besąlyginis — ne. 
Tokių vaistų nėra. firmos, 
gaminančios tokius „vaistus", 
verčiasi apgavyste, bent jau kol 
tokie „vaistai" siūlomi lašų 
pavidalu. 

Kataraktos tiesioginė prie
žastis yra skaidraus lęšiuko 
audinio sukrešėjimas. Panašus 
pavyzdys būtų kiaušinio balty
mas, kuris verdamas sukreša. 
Ar yra vaistų, kurie, pilami ant 
nepramušto lukšto, vėl atsta
tytų virto kiaušinio baltymą į 
skystą pavidalą? 

Platesne prasme imant, yra 
gydymo būdai bei vaistai, kurie 
turi įtakos į kataraktos susida
rymą, nors nei vienas iš jų 
esančios kataraktos neištirpina. 
Cukralige sergantys žmonės 
dažniau gauna kataraktas, jei 
jie nepajėgia kraujo cukraus 
sureguliuoti. Čia jau galima 
sakyti, kad insulinas yra vais
tas, apsaugantis nuo katarak
tos, nors ir ne tiesiogine prasme. 
Kitas geras pavyzdys yra para-
thyroidinės liaukos hormonas. 
Parathyroidinė liauka tvarko 
kalcijo apykaitą. Sutrikęs jos 
veikimas sukelia kataraktą. 
Gydymas parathyrodiniu hor
monu organizmą palaiko ir ap

saugo nuo katarktos. Tokių 
atvejų, kur sutrikusi medžiagų 
apykaita sukelia katarkatą, yra 
ir daugiau. 

Klausimą apvertus, galima 
teirautis, ar yra vaistų be 
cheminių medžiagų, kurie su- * 
kelia kataraktą. Taip, yra. 
Daug nuodų (Thalium Galak-
tozė) sukelia specifines ka
taraktas. Yra vaistų, kurie 
tinkamoj koncentracijoj yra 
vaistai, bet, vartojami netin
kamai, virsta nuodais. Prieš 
daugelį metų buvo plačiai var
tojamas vaistas MER 29. Jis 
gerai veikėynažindamas krau
jo riebalus. Hgi buvo pastebėta, 
kad jis sukelia kataraktą. Po to 
buvo išimtas iš apyvartos. Čia 
reikia pastebėti, kad dabar pla
čiai vartojamas panašios paskir
ties vaistas Mevacor (Lovasta-
tin) buvo ilgai tiriamas, kol 
buvo įrodyta, jog jis akims 
nekenkia. Ypatingais atvejais 
gydytojas prirašys vaistus netgi 
ir žinodamas, kad jie gali padė
ti susidaryti kataraktai. Taip 
veikia kai kurie hormonai, jei 
vartojami metų metais, bet jei 
jie būtini gyvybei palaikyti, 
tenka priimti katarkatą kaip 
neišvengiamą naštą. Katarkatą 
dar nėra tragedija, ją pašalinus, 
regėjimas grįžta. 

Ką praktiškai galima patarti 
tautiečiams, prašantiems vaistų 
nuo kataraktos? Kataraktą 
gydo ne vaistai, bet sveikas 
gyvenimo būdas. Yra įrodyta, 
kad rūkymas padidina katarak
tos išsivystymo galimybę 
30-50^ Atsisakymas nuo taba-

LĖKTUVAS -
OFTALMOLOGINĖ 

OPERACINĖ VIEŠĖJO 
LIETUVOJE 

Dvi savaites Vilniaus orauos-
tyje stovėjo „Orbis" lėktuvas — 
tarptautinės oftalmologinės 
pagalbos organizacijos skrai
danti klinika-mokykla. Lėktuve 
įrengtoje operacinėje dirbantys 
chirurgai turi mikrofonus ir 
gali kalbėtis su medikais, ste
binčiais operaciją auditorijos 
ekrane. 

Pagal „Orbis International" 
programą vykusiose mokomo
siose operacijose Lietuvos : 
oftalmologai mokėsi, kaip 
naujausiais metodais su mo
derniausia aparatūra gydyti 
kataraktą, gliaukomą, atlikti 
sužalotų akių, vaikų žvairumo 
ir kitas operacijas, ragenos 
persodinimus. Programos pabai
gos ceremonijoje, kuri buvo su
rengta birželio 15 dieną 
Vilniaus orauostyje žurnalistų 
akivaizdoje, Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras akademikas 
Jurgis Brėdikis pasirašė raštą, 
kad po jo mirties jo akių rage
na gali būti persodinama li
goniui, kuriam tokia operacija 
reikalinga. Prieš metus Lietu
voje pradėjus ragenos perso
dinimo — operacijas, šiuo metu 
didžiausia problema — donorai. 

TERORAS VILNIAUS 
LIGONINĖJE 

Skaitydami Lietuvos dien
raščius, matome, kiek daug 
nusikaltimų, teroro veiksmų 
vyksta ne tik Vilniuje ar 
Kaune, bet ir provincijoje. 
Žudymai, užpuolimai, apiplė
šimai, išprievartavimai, vagys
tės, lyg kokioje Trečiojo pasaulio 
džiunglių respublikoje, kurią 
valdo kumščio, peilio ar kulkos 
santvarka. 

Šioje srityje naują „atradimą" 
aprašo Inga Liutkevičienė 
„Lietuvosryto" 1993 m. birželio 
3 dienos laidoje. Tai teroras 

Vilniaus universitetinėje grei
tosios pagalbos ligoninėje, smur
tu iš gydytojo reikalaujant vais
tų, kurie veikia kaip narkotikai. 

Du maždaug trisdešimt metų 
amžiaus vyrai, apie 2 vai. 

ko yra didžiausia dovana, kurią 
asmuo gali savo akims suteik
ti. Tik gaila, kad ir šiuo atveju 
Lietuva yra nepalankioje pa
dėtyje. Visi žinome, kaip sunku 
Lietuvai prisitraukti pramoninio 
kapitalo, ypač dabar, kai lietu
viai pasirinko socialistinės eko
nomijos kelią. Kai kurie kapita
listai vis dėlto į Lietuvą in
vestuoja. Šiuo metu pati di
džiausia milijoninė investicija 
projektuojanti Klaipėdoje pa
statyti fabriką, kuriame dirba 
3,000 darbininkų, yra ne kieno 
kito, o Phillip Morris bendrovės. 
Mirties pirklių verslas Ameri
koje smunka, tai jie ligą ir mirtį 
eksportuos į Lietuvą. 
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nakties įsibrovę į ligoninę, iš 
budėjusio chirurgo pareikalavo 
narkotinių vaistų. Gydytojui at
sisakius jų duoti, vienas puolė 
jį smaugti. Gydytojui pavyko 
išsivaduoti, gaunant gerą smūgį 
į kairįjį šoną. Užpuolikai pabėgo, 
o smaugimo žymės ant gydyto
jo kaklo po kelių dienų išnyko. 

Ligoninės vyriausias gydy
tojas paaiškino, kad ligoninėje 
užpuolimų buvo ir anksčiau. Jis 
kreipėsi į Vilniaus miesto merą, 
Savivaldybės sveikatos skyrių, 
policijos komisar ia tą , kad 
ligoninė, būdama atidarą grei
tajai pagalbai 24 valandas paro
je, turėtų policijos postą, bent 
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naktį policija budėtų. Komisa
riatas atsakė, kad už posto įstei
gimą ligoninės turės mokėti 
190,000 talonų į mėnesį. „Iš kur 
ligoninė gaus tiek pinigų?" — 
klausia dr. L. Streikus. 

Atidarius ligoninę, ją saugojo 
SKAT kareiviai, tačiau ne
trukus jų paslaugų ligoninė 
atsisakė. Savanoriai labiau 
domėjosi medicinos seserimis, 
negu ligoninės apsauga. 

B.J. 
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Kaip Lietuvoje apie 

MUS YRA RAŠOMA 
Visų mūsų akys yra nukrypu

sios į Tėvynę, tad užmirštame ir 
į save pasižiūrėti. Be to, patiems 
yra sunku save ir savo pas
tangas įvertinti. Jeigu kuomet 
nors ir suabejojame savo 
pastangų tikslingumu, tai tuo
jau kas nors atsiliepia ir su kita 
nuomone pasireiškia. Taip ir 
turi būti, kadangi demokratijoje 
visų nuomonių išklausyt i 
reikia. Be to, tai parodo, kad 
mūsų spauda yra reikalinga ir 
skaitoma. Taip pat dabar ir 
Lietuvos spaudą, žinoma, ne 
visą, jau yra įdomu į rankas 
paimti. Dabar vartau „Gimtąjį 
kraštą, kuris, kaip žinoma, 
praeityje įvairių „tarybinių epi
tetų" išeivijai negailėjo. Dabar 
laikai pasikeitė, gerokai 
pasikeitė ir „Gimtasis kraštas". 
Malonu pažymėti, kad dabar 
spausdina žinias arba ką nors 
iš išeivijos spaudos jau be anks
čiau naudotų epitetų. 

Rankose tur iu „Gimtąjį 
kraštą" (1993 gegužės 13-19 d.), 
kurio 3-čio psl. net pusė paskir
ta išeivijos spaudai. Apžvalga 
pradedama su iš t rauka iš 
„Tėviškės žiburių". „...Negalė
jau nusikratyti liūdesio..." — 
pareiškė grįžusi iš Lietuvos į 
JAV rašytoja Birutė Pūkele-
vičiūtė („Tėviškės žiburiai", 
1993.03.16) „Jaučiausi tarsi 
diagnostikas, aptikęs sunkią 
ligą, kuriai prognozė buvo 
prasta. Man atrodė, kad Lietu
va neįstengs pasikelti iš vargo. 
Šalis neturi ypatingų turtų, o ją 
kasdien dar skurdina chroniš
kas žmonių įsitingėjimas, turto 
grobstymas ir keliaaukštė „po
nijos" klasė. 

Bandžiau ramintis: esama ir 
vargingų šalių. Išgyvena net ir 
„Trečiojo pasaulio kraštai". Bet 
nejaugi toks likimas laukia 
mano Tėvynės? Sykį Vilniuje 
per radiją užgirdau chorą gie
dant: „Užtrauksim naują 
giesmę broliai, kurią jaunimas 
tesupras!" Ir buvo geliančiai 
aišku, kad ši daina dabarties 
Lietuvai netinka: jaunimas 
visai jos nesupras. Tai mūsų 
tėvų giesmė — anos, idealistinės 
Lietuvos, kai vargo žmonės atsi
raitojo rankoves ir stojo savo 
valstybės statyti". Toliau ji savo 
rašinyje svarsto literatūrinius 
klausimus, buvusius varžtus ir 
pataikūnus. Visko necituosiu, 
tik noriu pažymėti, kad viskas 
buvo išspausdinta, be ištaisų, iš-
braukymų ar epitetų. 

„Draugas": „Paramą išdalinti 
paspėsime", — siūlo Jurgis Ja-
nušaitis „Draugo" dienraštyje 

(1993.02.26), ragindamas Lietu
vių Bendruomenės ir įvairius 
kitus fondus šiuo metu nesku 
bėti ir palaukti , pažiūrėti, 
„kur l ink valdžia vairuos 
gyvenimą" po Seimo rinkimų ir 
po A. Brazausko išrinkimo 
Lietuvos prezidentu. J. Janu-
šaičio pas iū lymas visaip 
palaikytinas, juoba, kad iš 
Lietuvos, dar priešrinkiminės, 
ateina žinios, kad „išeivijos pa
galba skirstoma neracionaliai, 
daug jos atitenka privatiems 
asmenims. Ateityje iš išeivijos 
suaukotų pinigų skiriamą 
paramą t u r i kontroliuoti 
išeivijos atstovai, ir parama turi 
būti įteikta konkrečiai tiems, 
kuriems ji skiriama: našlai
čiams šelpti, padėti trem
tiniams, ligoniams, neskirti lėšų 
ten, kur naudotųsi valdžios 
pareigūnai, sėdintys aukštuose 
postuose, savo kelionėms į 
užsienius, pasisvečiavimams po 
įvairius kraštus ir 1.1.". 

Ačiū Dievui, pagaliau atvirai 
pasakyta, kad išeivija turi savų 
problemų. susijusių su 
lietuvybės prestižo ilgamečiu 
saugojimu, lituanistiniu švie-1 
timu, mokyklų, jaunimo or
ganizacijų, parapijų, sporto 
klubų, ansamblių išlaikymu, 
socialiniais reikalais ir 1.1, 
pačioje išeivijoje. Prie to, kas čia 
buvo parašyta, beveik nieko ne
būtų galima pridėti. Kuomet 
mes jau beveik save užmiršome, 
tai gerai, jeigu iš šalies kas 
primena. Ir kas svarbiausia, 
kad tai mums primena Lietuvos 
spauda. Nes pas mus jau buvo ne 
mada ir net nepatriotiška sua
bejoti mūsų pagalbos sėkmin
gumu ar reikalingumu. Jeigu 
pabandydavome kiek suabejoti, 
tai galėjome būti „skrudžais" 
apšaukt i , kad nenorime 
Lietuvėlei ir jos vargšams 
padėti. O dabar „Gimtajame 
krašte" rašoma, kad dalis mūsų 
paramos nueina tiems, kurie 
sėdi „aukštuose postuose" ir jų 
kelionėms po įvairius kraštus 
apmokėti. Žinoma, tai ne
reiškia, kad mes turime akis 
užmerkti ir to vargo nematyti. 
Bet turime daugiau žiūrėti,kad 
ta pa rama savo t ikslus 
pasiektų, o ne tik į dalintojų 
kišenes patektų. Kuomet mes 
bandydavome tai iškelti, tai 
būdavo pavojus, kad tai nebūtų 
palaikyta „Lietuvėlės nieki
nimo manija". Dabar mums į 
pagalbą ir Lietuvos spauda 
ateina, nurodydama, kad 
neturėtumėme ir savų reikalų 
užmiršti. , 

d. Z. 

PAVASARIO PRAGIEDRULIAI 
LIETUVOS LAUKUOSE 

Naujakurio ūkininko rūpesčiai 
Jau trejus metus mes, išeiviai, 

akylai stebime Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą ir bandome 
daryti savo išvadas. Vos atsta-

JONAS DAUGĖLA 

veiklus šauliu organizacijoje. 
Bolševikams pavergus Lietuvą, 

čius nepriklausomybę, to meto jis tuojau įsijungė į partizanų 
vyriausybė paskelbė neteisėtai 
bolševikų užgrobto turto priva
tizacijos programas. Šios pro
gramos ir įstatymai turėjo 
tikslą galutinai užbaigti komu
nistinę santvarką ir visoje šalyje 
įgyvendinti demokratiją tik
riausia šio žodžio prasme. 

Pirmiausia įstatymais turėjo 
būti apsaugota privačios nuo-

kovas. 1952 metais buvo nukau
tas. Motina drauge slapstėsi, 
tad ir Algimantas gimė kažkur 
miškuose partizanų bunkeryje. 

Bet vėliau baigė Kauno insti
tutą ir buvo karinio parengimo 
mokytojas. Prasidėjus atgimimo 
sąjūdžiui, karinio parengimo 
mokslas buvo panaikintas, tad 
ir jis nustojo darbo. Kito darbo 

savybės teisė. Vyriausybė ryžosi neieškojo. Jam nusibodo miesto 
įstatymais patikinti asmeninės 
iniciatyvos ir laisvos konkuren
cijos teises. 

Tačiau antroji vyriausybė vi
sas šias programas gerokai su
lėtino, o kai kuriuo atveju ir 
visai sustabdė. 

Kaip ir galima buvo spėti, že
mės ūkio privatizacija susidūrė 
su neįtikėtinais sunkumais. Te
ko griauti visą kolchozų tinklą 
ir jų vietoje kurti naujus priva
čius ūkius. Vyriausybė priėmė 
privatizacijos įstatymą. Tačiau 
per trumpą laiką nesugebėjo pa
ruošti kiek tikslesnio plano 
šiam įstatymui gyvenime vyk
dyti. Už tai pasidarė tokia 
maišatis, kad jos niekas dar ir 
šiandien negali sutvarkyti. 

Bet vis dėlto žemė buvo pra
dėta dalinti ir tuo pačiu visoje 
šalyje staiga pradėjo dygti nau
jos ūkininkų sodybos, atgimė 
senoviško kaimo dvasia. Ūki
ninkų S-gos pirm. J. Čiule
vičiaus teigimu, pereitų metų 
pabaigoje Lietuvoje jau buvo 
100,000 privačių ūkių. Jų 
savininkus pagal tradiciją mes 
galime vadinti naujakuriais. 

Mūsų turistai visada aplanko 
savo tėviškes. Tačiau plikuose 
laukuose kartais užtinka tik 
šulinį ir pamato kolchozo gal
vijų bandas. Vėliau spaudoje 
aprašo tėviškės laukų grožį ir 
giminaičių vaišingumą. Tik nie
kas nesidomi, kaip kuriasi ir gy
vena tie naujieji žemės ūkio 
savininkai ir kokiomis sąlygo
mis jie kuria naujojo ūkininko 
gyvenimą. 

Man teko užmegzti ryšius su 
keliais naujaisiais ūkininkais. 
Jie nepatingėjo ilgais laiškais 
tiksliai aprašyti savo įsikūrimo 
ūkiuose vargus ir naujo kaimo 
gyvenimo kasdienybę. Tad, ga
vęs keliolika laiškų, susidariau 
apytikriai tikslų to naujo gy
venimo vaizdą. 

Būdingas yra naujakurio 
Algimanto įsikūrimas žemės 
ūkyje. Jis yra 46 metų amžiaus. 
Tėvas turėjo mažą ūkį ir buvo 

gyvenimas, nusibodo kasdieni
nis stovėjimas eilėse prie mais
to krautuvių ir nuolatinis 
rūpestis, kaip išmaitinti savo 
šeimą. Jį paviliojo laisvas ir 
nepriklausomas ūkininko gyve
nimas. Tad abudu su žmona 
Laimute nutarė pabandyti ūki
ninko dalią ir įsigyti nuosavą 
ūkį. 

Padavė prašymą, ir Akmenės 
rajone, netoli Kruopių miesto, 
jam buvo atmatuota 20 ha že
mės. Tame sklype yra 4 ha miš
kelio. J is gavo šį sklypą, nes į 
jį joks savininkas nebuvo pa
reiškęs nuosavybės teisių. 

Tame sklype nebuvo jokių pa
statų. Taip pat ir visus žemės 
dirbimo įrankius ir gyvulių in
ventorių reikėjo savomis jėgo
mis įsigyti. Įsikūrimo pradžiai 
teko pasiskolinti iš banko 
40,000 rublių. Pridėjęs dar savo 
ir savo motinos kuklias sutau
pąs, savo ir žmonos jėgomis pa
sistatė namą, tvartą, sandėlį pa
šarams ir pašiūrę įrankiams 
laikyti. Tuo būdu sukūrė gana 
gražią sodybą. 

Tuo metu traktoriais prieina
momis kainomis aprūpindavo 
Ūkininkų S-ga. Sąjunga gau
davo nepakankamai traktorių, 
tad jie buvo skirstomi loterijos 
būdu. Algimantui ir čia nusi
šypsojo laimė. Vėliau dar įsigijo 
mažą traktoriuką daržo dar
bams. Tačiau kitiems įrankiams 
nusipirkti jau neliko pinigų. 
Teko griebtis kastuvo, o ir šieną 
teko sugrėbti rankiniais grėb
liais. 

Juos slėgė skola, už kurią 
bankui reikėjo mokėti gan 
dideles palūkanas. Tačiau to 
meto vyriausybė gyventojams 
išdalino investicinius čekius, 
tad jais ir sugrąžino skolą. Už 
šią visą pagalbą naujakuriai yra 
dėkingi Landsbergio-Vagno-
riaus vyriausybei. 

Žiemos šalčiai baigiasi. „Jau 
saulelė vėl atkopdama budina 
svietą". Naujakuriai nekant
raudami laukia, kada galės gy

vulius išleisti pasiganyti sodrio
je ganyklų žolėje. Žiemos metu 
buvo pašarų trūkumas. Šienas 
buvo trumpu laiku sušertas. 
Koncentruotų pašarų dėl neiš
sakomai aukštų kainų neįmano
ma nusipirkti. Tad gyvuliai 
šeriami tik šiaudais, šiek tiek 
pridedant bulvių ir kitų daržo
vių. Tikimasi, kad iki pavasario 
visi gyvuliai badu neišgaiš. 

Rudenį 5 ha buvo apsėti žie
minėmis kultūromis. Pavasarį 
3 ha numato apsėti miežiais, o 
likusi dirva liks ganyklai, 
daržui ir pašarinėms žolėms, 
kad būtų galima kiek daugiau 
prišienauti žiemai. 

Sėklinės medžiagos naujaku
riai turi pakankamai. Taip pat 
turi prisitaupę ir pakankamai 
dizelinio kuro pavasario dar
bams. Tačiau derliai šią vasarą 
gali būti menki, nes neįmanoma 
įsigyti nors kiek mineralinių 
t rąšų . T inkamai pa t ręš t i 
sėjamos žemės plotą, reikėtų 
nusipirkti trąšų maždaug už 
100,000 talonų. Veik nei vienas 
naujakurys tokio atsarginio 
kapitalo neturi. 

Naujieji ūkininkai daugiausia 
augina mėsinius galvijus ir 
kiaules. Mėsą galima lengvai ir 
brangiai parduoti, tačiau gyvu
lius reikės per vasarą atšerti ir 
nupenėti, tad ūkio pajamos nu
matomos tik vėlyvą rudenį. 

Visuose kaimuose siaučia plė
šikų gaujos. Ūkininkų gyveni
mas darosi visai nesaugus. 
Jokios policinės pagalbos 
neįmanoma prisišaukti. Dažnu 
atveju naujakurys rūpestingai 
augina, šeria savo gyvulius, bet 
kai jau galima juos parduoti, 
įsiveržia plėšikai ir visus 
gyvulius išsiveda, net ačiū 
nepasakę. 

Sodyba yra šalia didelio val
diško miško. Jame galima prisi-
medžioti kilniųjų elnių ir šernų. 
Medžioklė papildo šeimos mais
to atsargas. Be to, medžiokliniu 
šautuvu galima ir nuo plėšikų 
apsiginti. 

Naujoji valdžia vis daugiau 
dėmesio skiria buvusiems kol
chozams, kurie dabar bendrovė
mis vadinami. Privatizacija liko 
sustabdyta. Nei centrinės, nei 
vietos valdžios įstaigos ir pa
reigūnai visai neskiria jokio dė
mesio naujiesiems ūkininkams 
ir mažai rūpinasi smulkiais 
ūkiais. Daromos pastangos vėl 
sutvarkyti bendrovių ūkį, ta
čiau buvusieji tų ūkių valdyto
jai spėjo išgrobstyti visus įran
kius, mašinas ir gyvulius. Tad 
iki pavasario viską vėl atstatyti 
nėra įmanoma. Bendrovių ūkio 

našumas ir produkcija bus šiais 
metais tikrai skurdi ir nuosto
lingą, tad greičiausiai šiais 
metais mūsų tautos ūkis turės 
daugiau remtis naujakurių 
smulkaus ūkio derliais bei ga
myba. 

Tačiau, nepaisant visų šių 
sunkumų, nuujieji Lietuvos 
ūkininkai į ateitį žiūri šviesiai, 
optimistiškai. Džiaugiasi, kad 
Lietuva laisva, svetimoji ka
riuomenė išvedama iš mūsų 
žemės, nevaržomas tikėjimas, 
išnyko nuolatinio teroro, areštų 
baimė, neliko politinio persekio
jimo. 

Daugumas naujųjų ūkininkų 
nei kiek nesigaili, iškeitę miesto 
gyvenimą į kaimo aplinką. 
Miestuose, didėjant infliacijai ir 
mažėjant darbams, gyvenimas 
darosi vis sunkesnis, o ateitis 
dar tamsesnė. Kaimuose bent 
nereikia tiek rūpintis maisto 
rūpesčiais. Tikimasi, kad šiais 
metais ūkis duos ir šiokias 
tokias pajamas. 

Vis daugiau kuriantis nau
jiems ūkiams, pamažu atgyja ir 
Lietuvos kaimo papročiai bei 
tradicijos. Atgyja kaimyniško 
bendravimo ir tarpusavės pagal
bos nuotaikos. Viena gražiausių 
mūsų kaimo tradicijų buvo tal
kos būdu pagelbėti vienas ki
tam įtempto darbymečio dieno
mis. 

Kai kurie mūsų ekonomistai 
ir žemės ūkio specialistai yra 
įsitikinę, kad smulkus ūkis yra 
neproduktingas, tautos ūkiui 
nenaudingas, ypač, kai mecha
nizacija visiškai panaikino 
arklių traukiamąją jėgą. 

Tačiau gyvenimo patirtis nei 
kiek nepatvirtina šių abejonių. 
Mūsų nepriklausomybės me
tais, vykdant žemės reformą, 
buvo išdalinta 1.5 mil. ha 
ariamos žemės ir sukurta 
150,000 naujų ūkių. Naujų ūkių 
vidutinis dydis 10,5 ha. Iš viso 
Lietuvoje 4.3 mil. ha ariamos 
žemės vidurkis buvo 15 ha 
armens. Tas smulkus ūkis ne 
tik išmaitino ūkininko šeimą ir 
jo darbininkus, bet pagamino 
pakankamai įvairių produktų 
miesto gyventojams maitinti. O. 
be to, dar žemės ūkio produktų 
eksportas padengė daug valsty
bės išlaikymo išlaidų. 

Šia proga dar derėtų prisimin
ti, kad Danijoje, Olandijoje, Bel
gijoje ir kt. taip pat vyrauja tik 
smulkus ūkis. Šie kraštai užver
čia savo produktais pasaulio 
rinkas, o juk tose šalyse jau 
senokai nebenaudojama arklių 
jėga, plūgams traukti ir dirvai 
arti. 

Ilgai bolševikinės vergijos 
metai visai sužlugdė asmeninę 
iniciatyvą. Tuo pačiu buvo visai 
sužlugdyta tautinio pasididžia
vimo ir pasitikėjimo savimi 
jausmai. Tik naujieji ūkininkai 
gali atstatyti šias mūsų tautos 

dvasines vertybes. Jie yra pri
versti vien savo sumanumu, 
jėgomis ir sunkiu darbu kurti 
savo gyvenimo šviesesnę ateitį. 
Šiandien jie net negali naudotis 
samdomąja jėgas, nes nėra kur 
jos gauti. 

Tad savaime atgyja kaimuose 
talkų ir kooperavimo šūkiai. 
Anuo metu ūkininkų gerovei 
puoselėti ir ūkininkus nuo 
svetimšalių išnaudojimo apsau
goti visa Lietuva buvo nusėta 
prekybos, gamybos ir kredito 
koopertyvų tinklu. Šiandien 
šalia tų tradicinių kooperatinių 
organizacijų reikėtų skubiai 
ūkininkams dar burtis į darbo, 
mašinų ir įrankių naudojimo 
kooperatyvus. Be abejo, šių 
kooperatyvų organizavimas 
priklauso nuo pačių ūkininkų 
sumanumo ir iniciatyvos. 
Tačiau valdžia turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas šiam suma
numui pasireikšti ir visais 
būdais paremti privačią ini
ciatyvą. 

Apgailestaujama, kad iki šiol 
mūsų valdžia yra atitrūkusi nuo 
plačiųjų šalies gyventojų masių. 
Seimas sudarytas išimtinai iš 
miesto akademikų ir valdinin
kų. Ūkininkų s-ga daugiau rūpi
nasi ūkininkų profesiniais rei
kalais ir politiniame gyvenime 
visai neketina dalyvauti. Nau
jakuriai vis daugiau pradeda 
domėtis Lietuvos Valstiečių S-
ga. Tikisi, kad per šią istorinę 
politinę organizaciją susidarys 
jų didesnė įtaka parlamente, o 
tuo pačiu bus įmanoma apginti 
privačių ūkininkų interesus, 
priimant naujus įstatymus. 

TURI DRAUGU IR 
VOKIETIJOJE 

Jėzuitų gimnazija jau senokai 
draugauja su Vokietijos Eichs-
taett miesto Šv. Vilibaldo gim
nazija. Kauniečių pedagogų 
grupė prieš metus lankėsi Vo
kietijoje, kur surado nemažai 
nuoširdžių bičiulių, padėjo 
susirasti klasių-partnerių ir 
moksleiviams. Iš šios gimnazi
jos sulaukta ir labdaringos siun
tos. Šiomis dienomis Kauno jė
zuitų gimnazijoje lankėsi miesto 
vicemeras S. Hermann su šei
ma, Šv. Vilibaldo gimnazijos 
kapelionas K. Hermann ir mo
kytojas D. Eichener, kuris, beje, 
yra šio miesto grupės Lietuvai 
remti vadovas. Svečiai susipa
žino su įranga, fizinio lavinimo 
priemonėmis, lingafoniniais ka
binetais ir pan. Vokiečių pe
dagogai padovanojo mokyklai 
3.000 DM. (..Kauno diena", 
06.11) 

• 1777 birželio 14 d. A-
merikos kongresas nutarė 
priimti valstybinę . vėliavą, 
sudarytą iš žvaigždžių ir juostų. 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Ona Mikulskienė su „Aukso knyga", kurioje surinkti žymių žmonių įrašai 
apie Čiurlionio ansamblį. Šią knygą ji nugabeno į Vilnių, kur Tautiniame 
Lietuvos Istorijos muziejuje ruošiama Čiurlionio ansamblio archyvines 
medžiagos paroda. ^ ^ ^ B a c e v i č i a u g 
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— Ką darysime? — užklausė Petras, aukštas, 
lieknas, tamsoko veido ir idealios rimties vyras. 

— Dirbsime kaip anksčiau, — atsakiau. 
— Ar verta? — jis vėl prabilo. - Sunyksime, jei 

niekas nepadės. 
— Prisikalbinkime gražių mergaičių, — atidengiau 

savo planą, jau spėjęs suprasti, ką reiškia mergaičių 
grožis, nors buvau panašus į pirmąkart paviršiun išsi
ritusi kurmiuką. 

— Kodėl gražių mergaičių? — susirūpino miela 
Konstancija, kuri buvo ne tik rimta, bet ir graži Gal 
ją užgavau? 

— Tada ir berniukų daugiau ateis, — nepasiekiau, 
dėstydamas visai naują ateitininkų ideologija 

Kalbėjomės rimtai ir ilgai, nusprendę geroka; pasi
spausti. Kabinsime ne tik gražuoles, bet ir prana
šesnius mokinius! Tais metais nemažai mergaičių 
susilaukėme iš dvejais metais už mus žemesnes kla
sės. Iš draugų septintokų prisijungėme Praną Aieksonį. 
Ambraziejų Jonyną ir Stepą Nenortą. Tai buvo didelis 
laimėjimas, nes šie trys jaunuoliai garsėjo kaip kūry
bingi ir gabūs. 

Susirinkimuose turėdavome kuo nors pašlamėti. 

Ir tai buvo beveik diktatūriška prievarta. Referatai, 
sava kūryba, dailus skaitymas, net monologų perda
vimas... Kiekvienas pradėjome sekretoriavimo ir pirmi
ninkavimo stažus, išmokome viešai prasižioti. Atei
tininkai vykdė labai svarbų auklėjimo darbą. Mūsų 
vargdieniški užsiėmimai, pačių vykdomi, pačių prižiū
rimi, pačių vertinami, augino sparčiau, kaip kitų or 
ganizacijų žaidimai ir mazgelinės pramogėlės. 

Ateitininkų gyvastį Alytaus gimnazijoje palaiky
davo vizitai iš Ateitininkų moksleivių centro. Šie 
svečiai parodydavo, kad nesame vieni, kad panašus 
gyvenimas rusena ir kitose gimnazijose. Sių svečių 
tarpe gerai prisimenu studentus Cezarį Surdoką ir 
Antaną Šapalą, rimtus idealistus tada, rimtus idealis
tus visada. Su Cezariu vėliau teko artimai susigyventi, 
o Šapalą radau „Grandies" korporacijoje. Jis vėliau su 
kitais žymiais lietuviais kentėjo Stutthote, nacių Kon
centracijos stovykloje. Ten neteko sveikatos ir 1945 
metais, vos iš baisios stovyklos išėjęs, mirė pakely į 
Lietuvą. 

Alytaus ateitininkai nebuvo aršūs valdančios parti
jos priešai. Net būdavo toleruojama, jei skautas tap
davo ateitininku ir vis tiek tarp skautų likdavo. Stoka 
karštagalvių*tautininkų mokytojų tarpe žymiai padėjo 
tolerancijos išlikimui. 

(Iš tų laikų gimnazijos veiklių skautų prisimenu 
Joną Ašmenską, Danielių Degėsį, Dirsę. Jie visi tapo 
tautininkų veikėjais.) 

Ateitininkų susirinkimuose ir kalbėdavome, ir skai 
tydavome, ir rašydavome. Minėjau, kad „Jaunasis ūki 
ninkas" patalpino mano pirmą straipsnelį, parašytą 
dar karves ganant, nors jau buvau .išėjęs gyveniman' 
iš keturių klasių. Ta 1935 metų vasara mane įvedė 

spaudon, kurioje iki šiandien murkdausi. 
Gimnaziją lankydamas. „Ateičiai" nusiųsdavau ei

lėraštukų ir korespondencijų. ..Mokslo dienoms, trupu
tį tautininkiškoms, duodavau straipsnelių, korespon
dencijų ir eilėraštukų. „Lietuvos aidas" susilaukdavo 
Alytaus gyvenimo korespondencijų, už tai man pnsiųs-
davo kelis litus. Vienam mano tų dienų eilėraštukui 
vienas muzikas sukompanavo gaidas. Apie tai suži
nojau tik po kelerių metų, kažkur užtikęs jo kompo
zicijų leidinį. Ojau gal 1988 išgirdau ..Aliukus" dai
nuojant mano žodžius ..Motinai". Buvau nustebintas! 
Kas čia dabar, kur ir kada girdėta0 Pasitikrinau — taip! 
Galbūt jie surado seną moksleivių žurnalą, jame užtiko 
tuos žodžius ir jais pasinaudojo. Gerai, man nepakenkė. 

Praėjus dviem dienom po atestatu gavimo Alytun 
atvažiavo du dideli vežimai Tai iš mūsų klasės drau
go Jono Stanaičio tėviškes dvaro. Į juos suvirto gal 
trečdalis mūsų ir mergaičių klasės draugų. Dvare 
paskutinį kartą pabendravome, iškilmingai pavaka
rieniavome, gavome naminio vyno, vieni visą naktį 
praklaidžiojome laukais, kiti truputį pamiegojome 
daržineįe ir grįžome atgal j Alytų. Mano kambarėlyje 
buvo tv.*čia, tuščia... Susirinkau daiktelius, turbūt ap
siašarojau (tikrai taip buvo. tik truputį gėda patvir
tinti), o iš mano ankstyvosios jaunystės liko tik 
šešėliai... Gražiausi laikai iškeliavo. Alytuje iš kaimo 
berniuko tapau truputį gudresniu jaunuoliu. Ten 
augau, džiaugiausi kiekviena diena ir kiekvienu su
tiktu žmogumi Tuo pačiu augo ir Alytus, tapęs žinomu 
kurortu. Tai mano laimingų akimirkų miestas. 

(Pabaiga) 

> 
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Gegužės 15 ir 16 dienomis 
P u t n a m e įvyko eilinė Užsienio 
lietuvių krikščionių demokratų 
sąjungos konferenci ja , k u r i 
buvo pradėta prel . V. Balčiūno 
s u k a l b ė t a i nvokac i j a . Š ios 
maldos žodžiai pabrėžė suvažia
v i m o ir s ą j u n g o s v e i k l o s 
pagrindą ir s iekius. Tarp k i tų 
šios maldos žodžių sakinys: „per 
Jį (Kristų) su J u o ir J a m e mes 
esame ir t u r i m e būti ne t ik 
pasyvūs stebėtojai , bet ir akty
vūs Jo veiklos dalyviai" priminė 
mums pareigą ir šios sąjungos 
pagrindinį t iks lą — dalyvaut i 
t ikros demokrati jos, paremtos 
žmogaus laisvės, jo pareigos ir 
iš to išplaukiančio asmens ver
t ingumo pr inc ipa is , kur iuos 
Vaka rų civilizacijoje išugdė 
krikščionybė. Mūsų ryšį su 
kr ikščionybės pr incipais pa
brėžė ta ip pa t gaut i ir t rys 
vyskupų sveikinimai: Paul iaus 
Bal takio. Sigi to Tamkevičiaus 
ir Antano Vaič iaus . Šalia šitų. 
Sąjungos centro komiteto pirmi
ninkas perdavė dar kelis sveiki
n imus, g a u t u s aiškais ir tele
fonu. 

Konferencijoje buvo per 30 
dalyvių iš Čikagos. Bostono, 
New Yorko. Worcesterio. Provi-
dence. Hartfordo ir Pu tnamo 
apylinkių. Dal is jų buvo konfe
rencijos svečiai. Taip pat daly
vavo ir svečias iš Lietuvos, sei
mo narys ir Lietuvos Krikščio
nių Demokra tų partijos centro 
valdybos p i rmin inkas Povilas 
Kat i l ius . 

P. Ka t i l ius papasakojo apie 
krikščionių demokra tų veiklą 
Lietuvoje. Šiai partijai Lietuvoje 
pr iklauso beveik 8,500 narių. 
Ten visos ki tos partijos, išsky
rus LDD partiją, kurią sudaro 
buvę komunis tų partijos nariai, 
t u r i žymia i m a ž i a u na r ių . 
Krikščionys demokra ta i turi iš 
viso 44 skyr ius . Didžiuma par
t i jos n a r i ų y r a v y r e s n i o 
amžiaus. Lietuvos jaunimas yra 
apoli t iškas ir nel inkęs jungt is į 
jokias poli t ines organizacijas. 
Tačiau krikščionys demokratai 
ė m ė s i o r g a n i z u o t i a t s k i r u s 
j aun imo skyr ius , ir tokiu būdu 
jau pavyko į t raukt i į šią organi
zaciją ir j aun imo . Kai kuriuose 
s k y r i u o s e , y p a č k a i m u o s e , 
t r ūks t a veiklių vadovų, nes ten 
žmonės „perauk lė t i " kolūkių 
valdytojų naudoto prievarta
vimo ir vis dar yra linkę klausy
t i į sakymų, o ne imtis inicia
tyvos. Part i ja palaiko ryšius su 
t a r p t a u t i n ė m i s k r ik šč ion ių 
d e m o k r a t u o rgan izac i jomis , 
kurios domisi Lietuvos krikščio
nių demokratų veikla. LKD par
tija y ra pilnateisė narė Europos 
krikščionių demokratų sąjungos 
ir ta ip pat krikščionių demokra 
tų I n t e r n a c i o n a l o . Šios or
ganizacijos seka ir remia Lietu
vos k r i k š č i o n i u d e m o k r a t ų 
veiklą. Šiais meta is gegužės 
pradžioje K a u n e vykus io je 
LKDP suvažiavime dalyvavo ir 
Europos krikščionių demokratu 
sąjungos p i rmin inkas . Partijos 
veikla ta ip pa t domisi kitų 
kraš tų Lietuvoje esantys amba
sadoriai. Vienas jų net atvyko 
į Kauną susit ikti su veikliausia 
krikščioniu demokra tu grupe. 
Ponas Kat i l ius ta ip pat gana 
smulkiai papasakojo, kaip buvo 
panaudoti išeivių lietuvių pa
aukot i p in iga i paskut iniųjų 
seimo ir prezidento r inkimų 
r e i k a l a m s ir k r ikšč ion iška i 
spaudai pa remt i . Čia j is t rum
pai paminė jo kr ikšč ioniškų 
idėjų periodinius leidinius, kaip 
„Naujasis dienovydis", „XXI 
amžius" , „Ka ta l ikų pasaul is" , 
„Car i t a s" , „Naujasis židinys". 
„Tėvynes s a r g a s " . „Apžvalga" 
ir kt. Del menkų darbo atly
ginimų tų leidiniu prenumera 

tos yra nedidelės. Iš kitos pusės. 
leidimo kainos yra aukštos 
Todėl nelengva spausdinti šiuos 
leidinius. 

Konferencijos darbotvarkėje. 
k a i p papras ta i , buvo kel i 
pranešimai: Centro komiteto 
apie buvusio komiteto veikla. 
iždą, biuletenį ir „Tėvynės 
sargą", apie ryšius su Lietuva ir 
suteiktą krikščionims demokra
t a m s finansinę parama pra
ėjusiems rinkimams ir taip pat 
jų leidžiamiems „Apžvalgai" bei 
„Tėvynės sargui", kuris nuo 
praėjus ių metų pradžios 
perkeltas iš Amerikos į Lietuvą. 
Taip pat buvo daug laiko skir
ta Leono XIII fondo reikalams 
ir to fondo ateities veiklai aptar
ti. 

Lietuvoje, nepaisant didelio 
skaičiaus naujų per iodinių 
leidinių, dar vis labai trūksta 
informacijos. Reikia lėšų šiems 
leidiniams platinti, pakelti jų ti
ražą ir padažninti leidimą. Po 
penkiasdeš imt ies metų ko
munistinio melo ir draudimo 
skelbt i žinias, primenančias 
krikščionišką ideologiją, labai 
reikia leisti nauju ir knygų. 
Būtų labai naudinga perspaus
d i n t i . .A te i t i e s " l e idyklos 
Amerikoje leidžiamas serijos 
..Mūsų idėjos dabarties šviesoje" 
knygas . . .Krikščionis gyve
n ime" leidinius ir Lietuvoje 
naujai paruoštas knygas, tarp 
kurių būtų ir Lietuvos krikščio
nių demokratų veiklos istorija. 
Šiems reikalams reikal inga 
užsienio lietuvių parama. Taip 
pat rei ia paramos ir televizijos 
laidoms, kad jos nesiribotų vien 
tik trumputėmis religinėmis 
programomis, bet skleistų ir 
socialines bei kultūrines krikš
čioniškas idėjas, informuotų 
apie šioje srityje konkrečios 
veiklos reikalus. Dabar to nėra. 
n e s dabar va ldant ie j i 
„eldedepistai" savo įprastąja 
užkul i s ine ve ik la sugeba 
monopolizuoti televizijos laidas 
ir skleisti t ik tą. kas jiems pa
t inka . Visiems tiems tikslams 
siekti nutarta ieškoti būi'u su
aktyvinti Leono XIII fondy ir 
s u t e l k t i š i e m s r e i k a l a m s 
finansinės paramos. Sis nuta
r imas buvo išreikšta- vien
balsiai priimta rezoliucija. 

Suvažiavime buvo priimtos 
dar dvi rezoliucijos — apie su
darymą naujų sąjungos židinių 
įvairiuose lietuvių telkiniuose 
šiame krašte ir apie reguliarius 
ryšius su mūsų bendraminčiais 
Lietuvoje. J e i ten krikščionys 
demokratai turėtu t inkamas 
priemones, reikėtų reguliariai 
pasikeisti informacija elektro
niniu paštu. Abiejose rezoliu
cijose buvo pabrėžtas reikalas 
sustiprinti išeiviu ryšius su 
Lie tuva ir (pagal išgalėsi 
prisidėti prie lietuvių pastangų 
a tkur t i tėvynėje laisvę ir t ikra 

CLASSIFIED GUIDE 

Solistė N. Ščiukaitė su Gary, IN lietuviais (iš kaires: Prel. Ignas Urbonas, Stasys Ingaums, atvežęs 
solistę ir jos vyrą į Gary, sol. Nijolė Ščiukaitė, Birutė Vilutienė, V. Lapienė ir J. Tiškus. 

Nuotr. A. Vilučio 

demokratiją, nes. pagal mūsų 
svečią P. Katilių, „Visų mūsų 
tikslas vienas: kad galėtume gė
rėtis savo tauta, savo valstybe". 

Suvažiavimas užbaigtas ben
dra malda, pravesta prelato V. 
Balčiūno. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Dalyvių nuotaika buvo 
nuoširdi, visos diskusijos — 
draugiškos ir visi nutarimai pri
imti vienbalsiai. Naujas komi
tetas išrinktas vienbalsiai. Prie 
šios nuotaikos labai prisidėjo ir 
seselių lietuviškas vaišingumas, 
kartu su jomis sekmadienio rytą 
išklausytos Šv. Mišios vie
nuolyno koplyčioje. Po užda
romojo posėdžio visi dalyviai pas 
seseles kartu papietavo ir po to 
susirinko Thompsone, komiteto 
p i r m i n i n k o sodyboje , 
asmeniškai pabendrauti ir atsi
sveikinti prie kavutės . 

L P. 

GARY, IN 
NIJOLĖS ŠČIUKAITĖS 

KONCERTAS 

Indianoje, kur prieš daug 
metų klestėjo kelios lietuviškos 
parapijos, pasiliko t ik viena 
maža Šv. Kazimiero parapija, 
klebonaujant joje prel. Ig. Ur
bonui. Parapija bando suburt i 
apylinkių lietuvius, kad bent 
didžiųjų bažnytinių ar taut in ių 
švenčių metu galėtų susibėgti 
draugėn ir prisiminti, jog mūsų 
tėvynė yra Lietuva ir mes 
esame jos vaikai. 

Gegužės 30 d. šią mažą 
parapija aplankė ir mus pra
džiugino viešnia iš Lietuvos, sol. 
Nijolė Ščiukaitė, duodama tau
tinių dainų koncertą. 10 vai. 
pamaldų metu solistė gražiai 
giedojo 2 bažnytines giesmes: 
..O. maloningoji Marija". Žo
džiai St. Santvaro. o muz. J. 
Tiškaus ir ..O. Kristau", žodžiai 
B. Brazdžionio, muz. irgi J. 
Tiškaus. Į salę susirinko 68 as
menys išklausyti solistės dainų, 
kurių daugumos mes d a r ne
buvome gudėje. Kai kurios 
dainos yra jos pačios a rba jos 
vyro -I. Tiškaus sukurtos . 

Koncerto pranešėja buvo pati 
solistė. Si<> koncerto programą 
ii pavadmo: .Pakalbėkim apie 
mūsų tėvyne Lietuvą". Pradžiai 
padainavo -avo pačios sukurtą 
dainą ..Lopšinė", muz. A. Teo-
doravičiaus. Po to kalbėjo apie 
tėvynės meilę, kvietė pamiršt i 
visus rūpesčius ir pabendrauti 

dainoje, prisimenant j aunys tės 
laikus tėvynėje ir tuos, kai mes 
turėjome viską palikti, išeiti į 
svetimą šalį Antroji daina buvo 
Maironio „Ten, kur N e m u n a s 
banguoja". Soliste padainavo 15 
dainų, kur ių dvi jos pačios 
sukur t a s , muz. J. T i škaus , 
„Senelio armonika" ir „Bėga 
metai", visai salei pr i tar iant . 
Nijolės graži laikysena scenoje, 
puiki kalba be jokių svetimybių 
ir aiški ta r t i s pradžiugino visus 
dalyvius, todėl visi, susikibę 
rankomis, pritarė jos dainoms. 
Konce r t ą užbaigė B . Bra
zdžionio daina, muz. Z. Matelio 
„Lietuvai". 

Atsisveikino šiais žodžiais: 
„Ačiū t au , tėvyne, kad visus 
mus subūrei čia prisiminti tuos 
laikus, kai mes tavo plotuose 
prieš daugelį metų bėgiojome ir 
t ą m e i l ę t a u . o, t ė v y n e , 
išlaikėme savo širdyse iki šiol. 
Suteik mums, Viešpatie, jėgų, 
kad galėtume ir toliau dirbti 
Lietuvos naudai". 

Muzikinė palyda buvo solistės 
vyro J. Tiškaus. 

Šios apylinkės LB pirmininkė 
B. Vilutienė padėkojo solistei už 
puikų koncertą, įteikė gėlių 
puokštę ir V. Vailionio knygą 
„Likimo audrose". Po koncerto 
buvo proga įsigyti sol is tės 
naujausių dainų kasečių. Tą 
daug kas ir padarė. Vilutienės 
žodžiais t a r ian t , je igu j u m s 
tektų ir vėl aplankyti Ameriką, 
mes prašome nepamiršt i ir 
mūsų šios mažos parapijos, vėl 
mus aplankyti . 

V. VaiHonis 

FOR MYERS, FL 
PIRMOJI KOMUNIJA 

Fort Myers ir gražiose jo apy
linkėse gyvena jau ir nemažai 
lietuvių. Naujausia ir gražiau
sia ka ta l ikų bažnyčia Fort 
Myers y ra Resurection of Our 
Lord. Šios parapijos mokykloje 
mokosi daug i au negu 500 
vaikučių. Mokyklos vedėja, pe
dagogikos magis t ro laipsnį 
turinti Joana Kamm yra gabi 
administratorė su geru mokymo 
patyr imu. Jos vyras David 
Kamm, žymus finansininkas ir 
kolumnistas . Savai t in ia i jo 
straipsniai pasirodo beveik visų 
Floridos dienraščių pirmadienių 
laidoje, skiltyje „Take Stock in 

F lor ida" . J i e užaugino t r i s 
sūnus , kur ių vienas jau baigė 
universitetą, o kit i du baigs 
šįmet. 

J o a n Karam savo vadovauja
moje mokykloje Pirmajai Ko
munijai paruošė 35 mokinius ir 
šiam vaikų gyvenime svarbiam 
įvykiui paskyrė Motinos dienos 
s e k m a d i e n į . S e k m a d i e n i o , 
gegužės 9 d. vidurdienį — 12 
vai., vaikučiai gražia eisena 
suėjo į bažnyčią ir užėmė jiems 
sk i r tas vietas. Šv. Mišias auko
jo pa rap i jos klebonas . Pe r 
Mišias giedojo vaikų choras, o 
skaitinius atliko jaunutė Vikto
rija Krulikaitė. Pasistiepusi ant 
suolelio, Viktorija garsia ir 
a iškia dikcija nustebino visus. 

Viktorijos tėvai — Kristina ir 
Ričardas Krulikai. Kristina kas 
šeštadienį veža savo vaikučius 
į St. Petersburgo lituanistinę 
mokyklą, kurioje ir ji pati moky
tojauja. 

Pamaldų metu parapijos kle
bonas pasveikino vaikučius, jų 
t ė v u s , s a k y d a m a s , kad jų 
vaikučiai š iandien yra geriau 
paruošti , negu jis buvo savo 
laiku. Tai kredi tas mokytojai. 
Joan Kamm asmeniškai vardu 
pakvietė kiekvieną Pirmąją Ko
muniją priėmusį vaiką, o kle
bonas įteikė jiems -šio svarbaus 
JU gyvenime įvykio pažymėji
mus. Mokyklos vedėja padėkojo 
tėveliams už supratimą katali
kiško auklėjimo reikšmės ir vai
kučiams už rimtą pasiruošimą. 
V a i k u č i a i t i k r a i n i e k a d 
nepamirš šios iškilmingos savo 
Pirmosios Komunijos dienos. 

D.G. 

PHILIP MORRIS 
F A B R I K A S LIETUVOJE 

„Philip Morr is" , nupirkusi 
Klaipėdos tabako fabriką, suda
rys bendros gamybos sutartį tre
j iems metams su Kauno tabako 
fabriku, „Kova". „Philip Mor
r i s " į s ipare igoja ap rūp in t i 
„Kovą" žaliavomis, atnaujinti 
kai kurią įrangą ir prižiūrėti 
visą produkciją, kol bus pasta
ty ta s naujas fabrikas Klaipė
doje. Pasibaigus sutarties galio
j imui , Kauno fabrikas bus už
darytas, o darbininkams „Philip 
Morris" išmokės dvejų metų at
lyginimų dydžio išeitines kom
pensacijas. 

I.lt-'UIVOS RI-SH HM IKOS 
AVIACIJOS IR JCRU l - M V Y N O I O N D A S 

Krniii! i r o r i . n m ANIA 
A V IA I lON ANO N AVY IOUNDA1ION 

PADĖKA 

Magdalena Miškinienę. 103metq im 
gėlėmis puošia Matulaičio slaugos n 
Mari ja Noreikitne ir Akkrna Prapt 

. M • dienos minėjime Putname 
dirbančios seselių ta lk in inkes 

Nn.t r kun. V. C u k u r o 

Lietuvos Respublikos Aviacijos ir jūrų laivyno fondo 
valdyba nuoširdžaii dėkoja poniai Onai Kartan ir jos sūnui 
Šarūnui už didelę auką Fondui — 2500 JAV dolerių. 

Ši suma bus panaudota Fondo veiklos plėtojimui 

KoiKin va 10/1)9: 
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MlSCELLANEOUS RE AL ESTATE 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuota: ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e » t 9 5 t h S t r e t 
Tel. — (708) 424 36E4 

( 312 ) 5 i C - 3 6 i * . 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnav.mas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tol. 312-925-4331 

3^ GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida.' . _ 

FOR RENT 

NIGHT OF THE HAVVK 
D a l e B r o w n 

lt is a story of the crevv that under-
took a raid into Soviet territory and 
of David Luger who sacrificed his 
life for his crevv members; left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spinted away to 
a top-design facility in Lithuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brovvn. the author of the 
famous book „Flight Of The Old 
Dog" . iš recognized as the "best 
military adventure vvriter in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York. Book price $22.95. Ship-
ping & handling in USA $3.50. 
Canada — $5.00. Illinois residents 
add $2.01 sales tax. Send order to: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629-5589. 

Graž iame nau jasmame pastato 59 St ir 
P„idS«. Ra išnuomojamas butas Arti par-
ocat jves • naujoji tra^Kinuko linija Į miesto 
centrą 5' S «amb 3 mieg KamD . antras 
ajKštas oro ves>nimas $525 j men Išnuo
mojamas ir garažas Kreiptis Aušra Pada
lino. First Rate R E . , tel. 312-767-2400. 

HELP WANTED 

Ieškom darbščios ir tvarkingos Jau
nesnės lietuves prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1V2 m. amž . padėti namų 
rjošcje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis j Viliją, tol. (darbo
vietes) 1-909-920-0373, (namų) 
1 619-863 4882. 

H E L P VVANTED 
A u t o - m e c h a n i c . 

Mušt speak Eng l ish . 
Cal l 3 1 2 - 5 8 5 - 2 1 0 1 8 a . m . - 6 p . m . 

Except Saturdays. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

THEMARIANS 
0FTHE 

IMMACULATE 
C0NCEPTI0N 
Respondmg to God 
with f ai t h and t rus t in 

imitation of Mary. 
Foundedm 1673. 
an International 

commumty of Priests and 
Brothers with locations 

around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard. M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

Name 

Adrtress 

Oty 

State. .Z*_ 

Pnor>e( ), 

%įL8 

i 
r Ulf j 

LSįftL 

The 
Marians 

FAITH IN ACtlON 

http://Nn.tr


Mūsų bendradarbė Rūta Klevą Vidžiūnienė (ketvirta iš kairės, su gėlėmis) š.m. gegužės gale — 
birželio pradžioje apsilankiusi Lietuvoje, po susitikimo su „Tėviškės žinių" redakcijos darbuo
tojais. 

ISTORIJA NE VISUOMET 
KARTOJASI 

„Darbo ir didelio pelno Lietu
voje begalė, t i k reikia turėti 
galvą an t pečių... Taigi, tau
tiečiai, kol dar nevėlu, skubė
kite Lie tuvon. . . Kiekvieno 

Amerikos lietuvio obalsiu turi ' 
būti — Greičiau Lietuvon, savo 
laisvon tėvynėn ir į darbą!" 
Taip buvo juodai ant balto 
parašyta. Tik, deja, ne dabar, o 
1922 m. Kaune išleistame leidi
nyje. 

Rašančiojo rankose 172 pus
lapių le idinys, kurio pava
dinimas „Palydovas". Visas pa
vadinimas y r a toks: „Paly
dovas", arba ką reikia žinoti 
kiekvienam lietuviui grįžtan
čiam tėvynėn". Kieti leidinio 
viršeliai gana gerai išsilaikę. 
Tačiau leidinio lapai jau gerokai 
pageltę ir apiplyšę. Nenuostabu, 
leidinys daugiau kaip 70 metų 
amžiaus. 

j r b j 

KRS REIKIA ŽlrlOTI 
KIEKVlEMrVA LIETUVIUI 
GRIŽTRrKIRM TĖVYMĖM 

1~ leidinys 

Knunns 
na 

Leidinio įžanga yra tokia: 
„ J a u dveji m e t a i , ka ip 

Amerikos lietuviai plaukia savo 
gimtinėn. Daug jų jau sugrįžo, 
bet dar daugiau tebelaukia pro
gos grįžti. Apleidę savo šalį dar 
prieš Didįjį karą prie rusų val
džios, Amerikos lietuviai, dabar 
sugrįžę, randa visa kitaip su
tvarkyta ir iš pradžių negali su
rasti posmų, kaip reikia pradėti 
atlikti t a s a r kitas reikalas. 
Tenka skaityti laikraščiuose, 
kad pargrįžę iš Amerikos lietu
viai turi vaikščioti iš įstaigos į 
įs taigą, kol a t l i e k a savo 
reikalus, dažnai turėdami net 
nesusipratimų ir susidūrimų su 
valdininkais, kurie juos nevi-
suomet supranta.. . 

Buvo atsit ikimų, kad Ame
rikos l i e t uv i a i , sus ierz inę , 

Lietuvoje dėlei nepasisekimų 
sutvarkyti savo re ikalus , rasti 
kurią nors naudingą apyvartą 
savo pinigams, a t idaryt i kurią 
nors prekybos bei pramonės 
įstaigą, grįžo atgal Amerikon ir 
ten sukėlė nepa lankaus ūpo ir 
kitų pasiruošusių grįžti tarpe. 

Matydami visa tai, mes šiomis 
knygutėmis ir norime ateiti į 
pagalbą grįžtantiems tėvynėn 
lietuviams ir tuo išgelbėti juos 
nuo daugelio nema lonumų, 
susierzinimų ir, kas svarbiau
sia, tai nuo bereikalingo sunkiai 
uždirbtų pinigų eikvojimo... 

Šiose knygutėse kiekvienas 
ras tą, kas jį interesuoja. Čia ir 
trumpa Lietuvos atgijimo is
torija, čia ir visos reikalingos 
valdžios ir pr ivat inės įstaigos, 
čia i r d a b a r t i n ė L i e t u v o s 
valdymo organizacija. 

Šiose knygutėse tautiečiai ras 
ir visas žinias, kur padėti savo 
pinigus, kur padėti savo pri
tyrimą ir amato žinojimą". Įžan
gos kalba ne ta isy ta . Taipgi 
kalba netaisyta ir kitose iš
traukose. P.P.) 

Pavarčius ir paskaičius „Paly
dovą", galima tar t i , kad jame 
p a t e i g t a a n a i s l a i k a i s iš 
Amerikos sugrįžusiam lietuviui 
daug reikalingos informacijos. 
Teigiamai vert int ini leidinyje 
esantys Lietuvos geležinkelių 
traukinių tvarkaraščiai, pašto ir 
telegrafo kainoraščiai, įstaigų 
pavadinimai, adresai ir t.t. La
bai naudingi paaiškinimai apie 
pilietybę. Teigiama, kad Lie
tuvos p i l i eč ia i s l a i k o m i : 
„Asmenys , k u r i ų t ė v a i i r 
senel iai iš seno Lie tuvoje 
gyveno". Pastaboje pasakyta , 
kad Lietuvos piliečiais nelai
komi asmenys", kur ie , kad ir 
turėjo nuolatinį darbą, be t 
kurių darbas buvo vien tarna
vimas Rusų valstybei, t.y. rusų 
valdininkai". 

Įdomiausias yra skyrelis „Ar 
verta grįžti Lietuvon". Štai 

pasikartot i . P . P e t r u t i s 

• 1946 m. b i rže l io 2 d. Itali
ja savo krašte pana ik ino mo
narchiją, bet 1953 m. tą pačią 
birželio dieną Anglijoje buvo 
vainikuota karalienė Elzbieta 
II. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

i. 
y 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd., ketvd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Tsaityks" 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuviai esame visi _ 
Lietuvių Fonde ar esi? 

f 

7?x 

3001 WE8T 59TH STRKET 
CHICAOO, ILLINOIS 60629 

PHONC: (311) 471-3900 
U.S.A. 

kelios ištraukos: 
„Darbui reikia žmonių ir kuo 

daugiausia pinigų. Amerikos 
l ietuviai , kaip paprastai , ilgai 
teiravosi ir ruošėsi ir daba r te-
besiruošia važiuoti namo gelbėti 
s avo t ė v y n ę nuo k a r o 
nelaimių... 

Kol mūsų broliai amerikiečiai 
kasys pakaušius ir abejos a r čia 
važiuoti Lietuvon ar laukt i 
p a k v i e t i m o , s v e t i m t a u č i a i 
užgrobs viską ir a tvažiuos už 
metų kitų, nors i r su dideliu 
kap i ta lu nepaliks nieko kito, 
kaip t ik kitiems t a r n a u t i . 

Taigi , tautiečiai, kol d a r ne
vėlu, skubėkite Lietuvon, im
kite į savo rankas pabr ikas ir 
k i t a s įva i r i a s p r e k y b o s ir 
pramonės įstaigas ir tokiu būdu 
neduokite svet imtaučiams mis
ti m ū s ų brolių p raka i tu . 

T a p u s nepriklausoma, Lie
t u v a e k o n o m i n i u a t žv i lg iu 
s iekia , kad jos pačios ribose 
bū tų gaminama viskas, k a s tik 
re ika l inga krašto ūkiui i r kad 
kuo mažiau būtų įvežama iš 
svetur, o kuo daugiau išvežama. 
Nuo to priklauso ir pinigų kur
sas. Je i šalis daugiau įsiveža iš 
svetur , negu išveža, t a i jos 
pinigų kursas visuomet esti 
žemas.. . 

Žodžiu, darbo ir didelio pelno 
Lietuvoje begalė, t ik reikia 
tu rė t i galvą ant pečių, šiek tiek 
net ingėt i dirbti ir keletą tūks
tanč ia i dolerių kišenėje. 

K i e k v i e n o A m e r i k o s 
lietuvio obalsiu turi būt i — 
„Greičiau Lietuvon, savo lais
von tėvynėn ir į darbą!" 

Sakoma, kad istorija karto
jasi . Tačiau, skai tydamas 1922 
m. Lietuvoje išleistą „Paly
dovą", imi galvoti, kodėl gi is
torija šiuo atveju nesi teikia 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9626 South 79th Avemie 
HtctlOfy HBIf IHilKMS •0^57 
T«t. 70S-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VMnfua, Uatuva 

77-7a-t7 Ir 77-t3-t2 

LIETUVUI FONDAS / r UTHUANIAN FOUNDATION 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso. 

1993 m. kovo man.: 

4 x $10 Kindurys Alfonsas (miręs) ir Ona, $4,235; Leparskas 
Viktoras ir Jane, $10; Leščinskas Juozas atm., $510; Vaitkevičius 
Stasys, $240. 

1 x $16 Kučėnas Jonas ir Dalia, $2,200. 
5 x $20 Apanavičius Romas ir Dana, $20; Balys Mečys ir 

Leokadija, $365; Bridžius Andrius, $150; Janavičius Ignas, $55; 
Karklius Benediktas ir Akvilė, $440. 

13 x $25 Andros Edward ir Balašaitytė Jūratė, $25; Apanius 
Vincas, $245; Balašaitienė-Žitkus Aurelija, $150; Gesius Albinas ir 
Eugenija, $35; Gimbutienė Elena, atm. įn.: Adomėnienė Aldona, 
$400; Kersnauskaitė Nijolė, $125; Klosis VValter, $260; Nasvytis 
Vytautas ir Minta. $50; Naujokas Justinas atm. įn.: Uksienė Marcelė, 
$575; Pellett Judy, $125; Šamatauskas Viktoras ir Ona, $1,150; 
Stankaitis dr. Jonas ir Izabelė, $1,195; Valeska Edward ir Marcella, 
$300. 

1 x $35 Varnelis Edmundas ir Gražina, $500. 
3 x $40 JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė, $3,550; 

Noreikienė Marija, $450; Rutelionis Vytautas, $150. 
1 x $47 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $1,157 
8 x $50 Bakšys Bronius, $750; Balbatas Jonas, $1,150; Bublys 

Romualdas ir Ingrida, $460; Laniauskas Rimantas, $50; Pažiūra 
Vladas (miręs) ir Alfonsą, $1,000; Petravičienė Lidija, $470; 
Priešlėktuvinės Apsaugos Rinktinės Liktinių atm. įn.: Sadeika Cėsys 
ir Ona, $1,050; Šadeika Cėsys ir Ona, $550. 

1 x $55 Krivis Jonas (miręs) ir Ramutė, $400. 
1 x $59,98 Digrys dr. Vytautas atm. įn., $659.95. 
1 x $60 Vaičeliūnienė Kazimiera, $700. 
36 x $100 Aidukas Antanas ir Juzė, $1,100; Ardys Juozas ir 

Reda, $500; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonas Irena, $400; 
Biliūnienė Juzefą atm. įn.: Mitkus Cecilija, $820; Brizgys Vytautas, 
$1,200; X, $1.700; Chainas Viktoras, $1,050; čižikas Balvs atm. įn.: 
Čižikaitė Bronė, $3,000; Draugelis Arūnas ir Irena, $950; Gaižauskas 
Bronius ir Kleofa, $900; Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, 
$600; Gruzdienė Aleksandra atm. įn.: Gruzdys Vincentas ir Genė, 
$300; Jansonas dr. Eduardas ir Irena, $400; Karoblis dr. Vytautas 
ir Antanina (mirusi), $8,500; Kliorė Bronius (miręs) ir Antonija, $1,825; 
Kubiliūnas gen. Petras atm. įn.: Jansonas Irena, $600; Kudukis 
Raimundas (miręs) ir Gražina, $300; Lauraitis Aleksas ir Vena, $500; 
Masionis Antanas ir Aleksandra (mirusi) $1,300; Matas dr. Stepas 
ir dr. Giedrė, $1,300; Mikonis Juozas ir Marija, $3,300; Pakštas Balys 
(miręs) ir Emilija, $800); Peseckas Vytas ir Jane, $100; Sealey prof. 
Raphael, $800; Skrinska dr. Algirdas ir Marie, $100; Skrinska dr. 
Juozas ir Birutė, $1,800; Šteįus Juozas ir Bronė, $900; X, $1,800; 
Sodeika Leonas ir Irena, $400; šonta dr. Juozas ir Teklė, $1,300; 
Stanelis Pranas ir Stasė, $1,300; Steponavičius Kęstutis ir Gedonė, 
$100; Šulaitis Alfonsas atm.: šulaitienė Anelė, $900, Sutkus dr. 
Pranas (miręs) ir Ada, $3,285; Valeika Marijonas atm. įn.: Kaunas 
dr. Roman, $100; Vilkutaitis Magdelena atm. įn.: Vilkutaitis Vytautas, 
$200. 

1 x $179.93 Birulis Nikalojus ir Lidija atm. įn.: Dolles Nina, 
$1,771.08. 

1 x $180Škėrys Petras atm.: škėrienė Kazimiera, $1,500. 
8 x $200 Ažukas Albinas, $850; Beiga Kazys ir Sofija, $500; 

Berney Šuopytė Audronė, $300; Gliaudą Jurgis ir Marija, $400; Kra
sauskas Mečys ir Elena, $2,000; Lesniauskas Viktoras ir Milda 
(mirusi), $1,000; Mikaila Jurgis ir Regina, $800; Plepys Adolfas ir 
Rozalija, $200. 

2 x $250 Rašys Juozas A., $3,050; Žitkus Edvardas atm. įn.: 
Žitkus Janina, $2,800. 

1 x $300 Baltutis Vytautas atm. jo mirties pirmųjų metinių pro
ga: Baltutienė Ona, $1,800. 

1 x $400 Brinkienė Zofija: įm. Brinkis dr. George Z , $1,000. 
3 x $500 Liaukus Justinas ir Elena, $4,700; Pakalnis Vytautas 

Alfonsas, $1,500; špokas Liudas, testamentinis palikimas, $700. 
1x $550 Kubilienė Aldona atm.: Kubilius Jonas $135: Ambra

zaitis dr. Kazys ir Marija $50, Baras Stasys ir Elena $50, Kerelis Alber
tas ir Irena $50, Mickevičių šeima $50, Ošlapas R. ir R. $50, 
Sutkuvienė Ada $50, Šležas A. $25 ir 5 kt asm., $850. 

1 x $475 Rimas Kazys atm. įn.: Juškėnas A. $100, Rimienė Aga 
$100, Rimienė Aldona $100, Baras Stasys ir Elena $50, Gruzdys 
Vincentas ir Genė $50, Martincic Rasa $50, Rimas Algimantas $50, 
Gevis Albertas ir Liuda $25 ir 6 kt. asm., $945. 
1 x $775 Baleišis Antanas atm. įn.: Baleišienė Antanina, $1,000. 

1 x $1.000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 
ir Jadvyga $12,000. 

1 x $10,00 Slepavičius Aleksandras ir Oiga atm. įn.: slepavičius 
Aleksandras testamentinis palikimas, $10,300. 

1 x $15,000 slepavičius Mikalojus ir Marija atm. įn.: slepavičius 
Aleksandras testamentinis palikimas, $15,000. 

Iš viso $37,589.91. 

1993 m. balandžio man. 

1 x $5 Rėderis Emanuelis atm. įn., $115. 
i x $10 Ilgūnas Stasys ir Irena, $135; Railaitė Neringa, $350: 

Tomkutė Žvilė Monika. $110. 
1 x $20 Valienė Ona atm. įn. ir Vytautas, $220. 
1 x $25 Nagius Nagevičienė Veronka, testamentinis palikimas, 

$125. 
1 x $45.71 Daunoras Juozas, testamentinis palikimas, 

$22.647 56 
8 x $50 Balas Kazys ir Agnė. $280; Gramas Raimundas ir Rita, 
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$800; Krasauskas kun. Rapolas, $350; Rockfordo Lietuvių 
Pensininkų klubas, $150; šaulys Antanas. $495; šaulys prei 
Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas, $2,926; Šimaitis Viktoras atm. 
įn.: Kisielius dr. Tomas ir Rita, $50; Skirgaudas Ignas ir Jane, $300. 

I x $80 Rimas Zigmas (miręs) ir Bronė, $300. 
I I x $100 Černius Kazys ir Filomena, $4.900; Cukuras Antanas 

(miręs) ir Janina, $450; Kaufmanas Petras ir Auksė, $300; Kebiin-
skas Algirdas P, $800; Keblinskienė Vida. $800; Karoblis dr. Vytautas 
ir Antanina (mirusi) $8,600; Kwedar Edward W., $200; Pačkauskienė 
Leokadija, $400; Ražauskas Juozas atm. įn.: Ražauskas Kazys ir 
Roza, $100; Veillon Landsbergytė Irena, $1,000; Veiža Vladas ir 
Eleonora, $2,601. 

1 x $120 Gruzdienė Genovaitė atm. įn.: įm. 9 asm., $120. 
1 x $145 Virbickas Leonas atm. įn.: įm. 9 asm., $145. 
1 x $400 Žiurys Baltramiejus ir Julija atm. įn.: Svotelienė Mari

ja. $1.200. 
1 x $420 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Aušrotas 

Bronius $200, Jucėnas Bronė, $100, Ližaitis Juozas $100, Staškūnas 
A. $20, $7,820. 

1 x $1,000 X, $5,000. 
1 x $12,000 Prel. Juozo Prunskio Fondas (Švietimo Tarybos 

reikalams): įm. prel. Juozas Prunskis, $12,000. 
Iš viso $15,790.71. 
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1993.1X30 pasiekė 

6,353.543 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,338,381 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,272,780 dol. SSudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą. 

„UTHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę. 

A.tA.. 
Magdalena Trumpauskienė 

Luckutė 

Gyveno Sarasota, Florida, anksčiau Grand Rapids. 
Michigan. 

Mirė 1993 m. birželio 18 d., 10:30 vai. vakaro, sulaukusi 
96 metų. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko dukterys: Beata Dobbin, Ramutė Stverak, 

žentas Robert Stverak; anūkės: Sylvia Pruden su vyru David, 
Lisa Peters su vyru Edwin; anūkas Richard Stverak; proanūkė 
Lauren Peters; žentas Alfredas Puodžiūnas; anūkės: Daina 
Puodžiūnas ir Rima Puodžiūnas; proanūkės: Breahna ir Jaz
mine Shiffman ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. medicinos dr. Ričardo Trum-
pausko, motina a.a. Janinos Puodžiūnienės, uošvė a.a. žento 
Robert Dobbin. 

Priklausė Grand Rapids Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijai. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 22 d. Velionė bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, anūkės, anūkas ir kiti šeimos 
nariai. 

A.tA. 
BIRUTEI LIEPONYTEI 

DAILIDIENEI 
Amžinybėn iškel iavus , k a r t u l iūdime su jos vyru 
KĘSTUČIU, sūnel ia is V Y T U K U ir LINUKU, jos tė
va is JANINA i r J U S T I N U , jos broliais J O N U , 
ALGIU ir PETRU. 

Razmų šeima: Asta ir Antanas su vaikais 
Edis ir Antanas, Sr. 

I 

Staiga, netikėtai sužibo 
Nauja žvaigždė danguje... 

Dalinamės gil iu liūdesio skausmu su vyru KĘS
TUČIU, 

A.tA. BIRUTĖLĖS 
netekus. Glaudžiam prie širdies sūnel ius V Y T U K Ą 
ir LINUKĄ, guodžiame tėvus , brolius su še imomis , 
t e t a VERUTE, dėdę dr. V. TUMASONI su še ima i r 
visus gimines. 

Ignas ir Stasė Labanauskai 
Vaikai: Ignas, Lydia, Vilija ir 
Gabija su šeimomis 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šiandien baigiame spaus
dinti Vytauto Volerto atsimi
nimų pluoštelį „Mažiausieji ir 
didesni mokslai". Dėkojame 
r a š y t . V. Vole r tu i , pasi
da l inus i am su mūsų skai
tytojais savo kūryba. 

Trečiadieni „Draugo" at
karpoje pradedame spausdinti 
„kitokius atsiminimus". Tai 
Vidmanto Povilionio „Truputis 
kito gyvenimo". Esame pratę 
skaityti šiurpius areštuotųjų iš
gyvenimus pirmaisiais bolše
vikų okupacijos metais; esame 
skaitę ir Stalino siautėjimo me
to lietuvių kančias lageriuose, 
kalėjimuose, tardymo kame
rose, tačiau Vidmantas Povilio
nis buvo areštuotas, kalintas ir 
n u t e i s t a s v isa i pa lyg in t i 
neseniai — 1971 metais, kai 
komunis ta i mėgino į t ikinti 
pasaulį, kad jie jau pasikeitę, 
yra liberališkesnių pažiūrų, o 
>ju" sąjungos respublikos turi 
visišką laisvę. 

„Draugo" redakcija yra nuo
širdžiai dėkinga autoriui V. 
Povilioniui už atsiųstą rank
raštį, o taip pat poetui Kaziui 
Bradūnui, kurio nuopelnu tas 
r a n k r a š t i s pa teko į mūsų 
rankas. Tikime, kad visiems 
skaitytojams atkarpa bus labai 
įdomi. 

Valentinas Ramonis, Balze-
ko Lietuvių kultūros muziejaus 
vykdomasis direktorius ir Da
r i aus ir Gi rėno 60-mečio 
minėjimo komiteto Čikagoje 
pirmininkas, ką tik grįžo iš 
Lietuvos ir vėl įsijungė į 
minėjimo planavimo darbą. 
Buvo susi t ikęs su muzieji
ninkais, dailininkais ir kitais 
kultūrininkais Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose ir kituose miestuose. 
Kaune apžiūrėjo statomą Da
riaus ir Girėno paminklą ir 
tarėsi su paminklo statybos ir 
Da r i aus -Gi rėno 60-mečio 
minėjimo Lietuvoje atsakingais 
žmonėmis. 

Romualdas Otto, La Salle, 
Que., Kanada, pratęsdamas 
, , D r a u g o " p r enumera t ą , 
atsiuntė ir 65 kanadiškus dole
rius dienraščio paramai. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis , gavo jau 
trečią s iunt in . nuo seselės 
Reginos Janušaitės iš Holland, 
PA. Ačiū už nuoširdžią paramą. 
Kadangi „Saulutė" yra PLB 
padalinys, aukos yra nurašomos 
nuo mokesčių iš siunčiamos: 
„Sau lu tė" , (arba „Sunlight 
Committee") 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL, 60089. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadieni, 
birželio 27 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Expres8 priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. In
formacijai teiraukitės nemoka
mu telefonu: 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Baltia Express pinigai i 
Lietuvą per 5 dienas! Prista
tomi gavėjui doleriais tiesiai į 
rankas. Teiraukitės nemokamu 
te l . 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

„Draugo" -edakcija prašo 
atkreipti dėmesį: kai norima, 
kad pranešimas ar žinutė būtų 
išspausdinta dienraščio arti
miausioje (pvz. rytojaus) laido
je, turime tekstą gauti prieš 11 
vai. ryto. Po to laiko gautas 
tekstas jau pateks tik į vėlesnės 
laidos „Draugą". Taip pat 
primename, kad žinutės būtų 
atsiųstos paštu ar telefaksu, nes 
telefonų žinių nepriiminėjame. 
Tik labai retais atvejais, jeigu 
kas svarbaus atsitinka, galime 
užsirašyti ir per telefoną. 

Šv. Kazimiero seselių va
saros šventė-gegužinė bus liepos 
11 d., nuo 12 vai. iki 5 vai. po 
pietų vienuolyno kieme. Jau da
bar planuokime tą dieną 
prale is t i pavėsingame Sv. 
Kazimiero sode ir paremti mūsų 
seselių vienuolyną bei veiklą. 

Vytau to Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ė ruošia tradicines 
Jonines birželio 26 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Šaulių 
namuose (2417 W. 43rd St., Chi-
cago). Kviečiami visi šauliai ir 
visuomenė kuo gausiausiai 
dalyvauti. Šokiams gros Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
orkestras, vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. Bus šalti užkan
džiai, šilta vakarienė, veiks 
laimės šulinys ir ki tos 
įdomybės. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubo susir inkimas įvyks 
birželio 27 d., sekmadienį, 1 
vai., Michiana, 220 Pokagon 
Trail. Važiuojant Lake Shore 
Dr., prie 39 sustojimo lentos 
pasukti į dešinę. Susirinkimo 
globėjai Karniai ir Sriubai. 

Lietuvių klubo Tauragė 
pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Šaulių namuose. 
Nariai prašomi dalyvauti. Po 
susirinkimo — pabendravimas 
ir kavutė. 

Visi jūrų skautai ir skautės, 
vykstantieji į jūrų skautų,-čių ir 
jaunųjų vadovų,-ių buriavimo 
stovyklą, prašomi nedelsiant 
siųsti registracijos ir at
palaidavimo lapus bei stovyklos 
mokestį g.v.v. Laimai Pauliūtei. 
Stovykla liepos 17-31 dienomis 
vyks Muskegen State Park. 
Muskegen, Michigan. Iš šios sto
vyklos visi vyks į LSS Jubilie
j inę stovyklą liepos 31 -
rugpjūčio 11 dienomis vyk
siančią Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Daugiau in
formacijos — rytdienos skautų 
skyriuje „Skautybės Kelias". 

x Parduodame bilietus ke
lionėms i Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

KONFERENCIJA 
DETROITE 

Skai tykime ir r e m k i m e vienintelį išeivijos 
l ie tuvių dienraštį 

DRAUGE 
S u d a r y d a m i tes tamentus , bent dalį turto 

p a l i k i m e "Draugo" dienraščiui 
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MUSŲ IŠEIVIJOS PASIDID2IAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. J 

Vasario 16-sios deimantinio jubiliejaus meno parodu organizatoriai parodų užbaigtuvėse ir lei
dinio „75-oji Vasario 16-oji" sutiktuvėse Lietuvių daiics muziejuje Lemonte birželio 5 d. Iš kairės: 
Algimantas Kezys, Lietuvos gen. konsulas Vaclovas K.e;za. Leonas Narbutis, Algis Janusas, Dalia 
Šlenienė ir Danas Lapkus. XT . _, . . . . 

r Nuotr. J o n o Tamulaičio 

SUSIPAŽINKIME SU 
VIDMANTU POVILIONIU 

V. Povilionis, kurio atsimi
nimai pradedami spausdinti 
trečiadienio atkarpoje, yra 
mažai mūsų skaitytojams 
žinomas, todėl čia pateikiame 
šiek tiek jo biografijos bruožų. 

Gimęs 1948 m. Kaune 
Žaliakalnyje. 

Vidmantas Povilionis. 

Algis Suvaizdis, Benvyn, 111., 
nuoširdus dienraščio rėmėjas, 
buvo atvykęs į „Draugo" admi
nistraciją, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir ta proga 
paaukojo 100 dol. „Draugui". 

„Lietuvių Moterų klubo 
federacijos Čikagos skyriaus 
valdybos posėdžio nutarimu 
siunčiame auką — 100 dol. čekį 
— norėdamos parodyti, kaip ver
tiname Jūsų darbą ir džiau
giamės atnaujintu „Draugu". 
Sėkmės!" Pasirašė Stefa Buro-
kienė. iždininkė. 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
:416i 643-8980. 

(sk) 

Studijavo Kauno Politech
nikos ins t i tu to Cheminės 
technologijos fakultete. Daly
vavo studentų žygeiviu judėjime 
ir kraštotyros veikloje. Domėjosi 
tautiečių padėtimi Rytų Lietu
voje, Latvijoje, Gudijoje. Lenki
joje ir Mažojoje Lietuvoje. 

Nuo 1971 m. dirbo mokslinio 
tyrimo institute inžinieriumi. 

1973 m. suimtas, apkaltintas 
antitarybine agitacija bei propa
ganda, tai yra bandymu leisti 
pogrindinį žurnalą. Molo
tovo-Ribentropo pakto 
išsigalvojmu, pogrindinės litera
tūros dauginimu, platinimu ir 
nuteistas dvejiems metams 
kalėjimo. Bausmę atliko Mordo
vijos lageriuose. 

1975 m. grįžęs į Kauną, dirbo 
įvairius atsitiktinius darbus, 
nes pagal specialybę dirbti 
neleido. 

1988 m. buvo vienas iš Kauno 
Sąjūdžio steigėjų, Sąjūdžio 
Kauno tarybos, Sąjūdžio Seimų 
narys. 

1990 m. išrinktas Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu. Nepriklausomybės Akto 
signataras. Buvo Valstybinės 
komisijos Rytų Lietuvos pro
blemoms išt ir t i vicepirmi
ninkas, Aukščiausiosios Tary
bos Užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas. 

Dabar dirba Regioninių pro
blemų komisijoje pirmininko 
pavaduotoju. 

Žmona Veronika — liaudies 
dainininkė. Vaikai: Rimas, 
Skomantas, Tautvilas — Dailės 
mokyklos mokiniai. 

GIMTADIENIO 
SUKAKTIS 

Š.m. birželio 26 d. Ignui 
Saldukui, gyvenančiam Čika
goje, sukanka 15 metų nuo jo 
75-tojo gimtadienio. Taigi, jis 
mini savo 90-tąjį gimtadienį, 
nors pagal dokumentus jis i 
gimęs Alytaus apskrity 1904 
metais. Tačiau ne visi dokumen
tai yra teisingi! 

1936 metais jis baigė Vytau
to Didžiojo universitetą ir 
pradėjo dirbti laborantu geo
fizikos ir meteorologijos 
katedroje. Šį darbą tęsė 
Vilniaus universitete asistentu 
ir vėliau vyresniuoju asistentu. 

Karo audros nublokštas į 
Vokietiją, 1945 m. Hamburgo 
lietuvių stovykloje suorganiza
vo gimnaziją ir jai vadovavo 
direktoriaus pareigose. Ten pat 
nuo 1946 iki 1949 metų dėstė 
geofiziką Pabaltijo universitete. 
Nuo 1950 iki 1955 metų dirbo 
Ohio valstijos universiteto 
atominės fizikos laboratorijoje, 
po to dirbo geofizikų JAV Pajū
rio ir geodezijos tarnyboje. Yra 
paskelbęs nemažai darbų 
„Gamtos" žurnale, Vokietijos ir 
JAV-bių mokslinėje spaudoje. 

1941 metais Ignas vedė 
geologę Birutę Reginą Tijū-
naityte, kuri paskelbė daug 
straipsnių, yra aktyvi PLIAs bei 
kitų organizacijų narė. Kartu su 
ja sveikiname Igną, sulaukusį 
brandžios jaunystės! 

Č.M. 

„Žiburėlio" 1992 1993 mokslo metų auklėtojos gegužės 28 d. Lemonte (iš 
kairės): Dainora Stelingytė, Danutė Dirvonienė (vedėja) ir Violeta Karalienė. 

Nuotr. Dainos Čyvienės 

Maždaug 200 žmonių daly
vavo JAV Lietuvių Bendruo
menės rengiamoje politinėje-vi-
suomeninėje konferencijoje 
lietuvių Kultūros centre (prie 
Dievo Apvaizdos parapijos) 
Southfield, MI birželio 19-20 d. 
Konferencijoje buvo aptarti ir 
diskutuoti įvairūs klausimai dėl 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės ryšių ir santykiavimo su 
lietuviais užsienyje, šiandie
ninės Lietuvos polit inės, 
kultūros ir demokratijos pa
vidalų. Paskaitas ir pranešimus 
darė svečiai ir prelegentai iš 
Lietuvos bei JAV-bių, o konfe
rencijos dalyviai atvyko dau
giausia iš įvairių JAV vietovių, 
bet buvo dalyvių iš Kanados ir 
net Lietuvos. Konferencija buvo 
rekorduojama, filmuojama ir 
aprašoma, ištraukos buvo trans
liuojamos į Lietuvą per „Ame
rikos balsą" ir „Laisvės radiją". 

Didžia dalimi konferencijos 
pasisekimą ir eigą paryškino 
prelegentų iš Lietuvos daly
vavimas. Konferencijos dalyviai 
turėjo progos išgirst i ir 
paklausinėti Lietuvos ministrą 
pirmininką (ir Lietuvos Demok
ratinės darbo partijos pirmi
ninką) Adolfą Šleževičių, Tėvy
nės sąjungos atstovą Saulių 
Šaltenį, Lietuvos Socialdemok
ratų partijos pirmininką Aloyzą 
Sakalą ir Lietuvos Centro 
judėjimo pirmininką Romualdą 
Ozolą. Simpoziumuose dalyvavo 
ir pranešimus taip pat darė 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis (kuris buvo pagerbtas 
už 50 metų diplomatinę tarnybą 
Lietuvai), dr. Valdas Adamkus, 
dr. Kazys Ambrozaitis, prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas, adv. Ri
mas Domanskis, Vaiva Vėbrai-
tė-Gustienė, dr. Juozas 
Kazickas, Sigitas Miknaitis, 
Juozas Polikaitis, dr. Tomas 
Remeikis, kun. Antanas Saulai-
tis ir prof. dr. S. Vytautas 
Vardys. 

Specialus komitetas su pirmi
ninku dr. Bronium Nemicku 
pasiūlė dešimt išvadų, kurios 
beveik vienbalsiai dalyvių 
priimtos kaip pateiktos. Jos pa
rodė užjūryje gyvenančių bend-

BAIGĖ MOKYKLA 

Šiltą, pirmąjį birželio sekma
dienio rytą į St. Adrien bažny
čią rinkosi šventiškai nusiteikę 
žmonės, tarp jų gražus būrys 
jaunimo. Vyko iškilmingos šv. 
Mišios, o po jų pažymėjimų 
įteikimas St. Adrien mokyklos 
ab i tur ien tams. Ses. Mary 
Catherine iškvietė aštunto sky
riaus mokinius, o klebonas 
įteikinėjo pažymėjimus. 

Viena pirmųjų mokyklos bai
gimo pažymėjimą su pagyrimu 
gavo Beverly ir Svajūno Jukne
vičių dukra Joy. 

Gabi, darbšti, pareiginga mer
gaitė, už gerą mokymąsi ir pa
vyzdingą elgesį buvo pamėgta 
mokytojų. Aukštesnėse klasėse 
aktyviai įsijungė į mokyklos 
skautų veiklą, žaidė tinklinį, 
buvo krepšinio komandos kapi
tonė. Joy tu r i gabumų ir 
muzikai. Grojo mokyklos 
orkestre fleita, dalyvavo įvai
riuose konkursuose, laimėdama 
pirmąsias vietas. Už pasižymė
jimą visuomeninėje veikloje 
suteikti įvairūs žymenys. 

Joy jau turi gyvenimo tikslą 
— tvirtai nusprendusi būti 
medike, dabar prieš akis dar 
ketveri mokslo metai Lourdes 
gimnazijoje. Tarp kitko, tą 
mokyklą yra baigusi ir Joy 
mamytė. 

Po oficialiosios dalies Beverly 
ir Svajūnas Juknevičiai pakvie
tė giminaičius bei šeimos 
draugus į vaišes. Atvyko ir pir
moji Joy mokytoja S. Blažienė, 
Varno Montessori „Židinėlio" 
vedėja. Tėveliai, seneliai, gimi
nės ir draugai džiaugiasi Joy 
laimėjimais. 

Irena Vilimienė 

ras nuotaikas, išreikštas konfe
rencijos metu. Buvo pareikštas 
į s i t i k i n i m a s , k a d t u r i m e 
pareigą ir j auč i ame teisę visom 
jėgom padėti Lie tuvai žengti į 
ateitį. Pas iūlymai ir prašymai 
Lietuvos valdžiai buvo susirūpi
nimas dėl pi l ietybės, nuosavy
bės ir žmogaus teis ių įstatymų 
ir laisvos r i n k o s perėj imo 
problematikos; pas i ruošimas 
talentais ir pa t i r t imi padėti 
Lietuvai; pa tv i r t in imas abipu
siškai n a u d i n g ų s a n t y k i ų 
(kultūros, šviet imo, jaunimo 
auklėjimo, susižinojimo); skati
nimas Lietuvai leisti paskolų 
lakštus; prašymas pakeisti dek
retą ir pa l ik t i ambasadorių 
Stasį Lozoraitį savo pareigose; 
siūlymas pr ivat izuot i susiži
nojimo priemones; užtikrinimas 
užsienio inves tav imams, stip
rinant teisinius re ikalus ; susi
rūpinimas dėl bendrų (su Rusi
ja) karinių gamyklų , kurios 
paliktų Lietuvą Rytų įtakos sfe
roje; prašymas Lietuvos prele
gentams šioje konferencijoje 
p a r e i k š t a s n u o t a i k a s ir 
pasiūlymus parvežti į Lietuvą ir 
perduoti a t i t i n k a m i e m s val
džios o r g a n a m s . J A V LB 
Visuomeninių Reikalų taryba 
n e t r u k u s p a s k e l b s apipa
vidalintai s u r a š y t a s išvadas. 

Konferenci jos p a g r i n d i n į 
suplanavimą at l iko JAV Lietu
vių B e n d r u o m e n ė s Visuo
meninių Reikalų ta ryba ir jos 
pirmininkas Algimantas Gečys, 
o vietinį koordinavimą tvarkė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Michigano apyga rda ir jos pir
mininkė L i u d a Rugienienė. 
Buvo pranešta, kad šiais metais 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
nuožiūroje d a r planuojamos dvi 
konferencijos-politinė ir visuo
meninė konferencija, liečianti 
neišnaudotas Lietuvos ir užsie
nio bendravimo galimybes, Birš
tone šią vasa rą (rugp. rr-en. 
15-22 d.) i r ekonominė kon
ferencija, svars tys ian t i inves
ticijų į Lietuvą k laus imus Los 
Angeles, CA, rudenį (rugsėjo 
mėn. 25-26 d.). 

R a m u n ė Kubiliūtė 

Joy J u k n e v i č i ū t ė . 

A.a. Kazio J a s ė n o prisimi
nimui, jo la idotuvių metu daly
vių suaukotos aukos jo dukros 
Nijolės K. P u p i e n ė s buvo 
įteiktos „ D r a u g o " paramai . 
Nuoširdus ačiū. Velionis buvo 
savanoris kūrė jas , „Draugo" 
skaitytojas ir rėmėjas . 

Ona Pranckevič iūtė , Chica
go, 111., „ D r a u g o " nuoširdi 
rėmėja, buvo a tvykus i į admi
nistraciją, pra tęsė prenumeratą 
vieneriems m e t a m s su 120 dol. 
auka „Draugui" . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenu« 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai n u o 9 iki 7 vai. vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 
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