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Užsienio kapitalas 
negrasina supirkti 

visos Lietuvos 
Vilnius, spalio 20 d. — Pri

vatizuojant (užsienio investuo
tojams parduodant) vis daugiau 
buvusio Lietuvos valstybinio 
turto — viešbučių, įmonių — 
surasti gerą pirkėją jau antr i 
metai Lietuvai padeda didžiau
sios buhalterinės apskaitos ir 
audito firmos pasaulyje „KPMG 
Peat Marwick" ekonomikos 
strategijos grupė. Jos veiklos 
tikslas — privatizacija, šio pro
ceso teorinis paruošimas ir įgy
vendinimas. 

Kaip apie tai „Lietuvos ry te" 
rašo Rita Grumadaitė, kokia 
KPMG paslaugų vertė, galima 
įsitikinti, palyginus kainas , už 
kurias buvo parduoti objektai 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyst 
— už Klaipėdos tabako, Kauno 
konditerijos ir Vilniaus „Audė
jo" fabrikus gauta daugiau pi
nigų negu už panašius objektus 
Latvijoje, Estijoje ar ne t Len
kijoje. 

„KPMG Peat Marvvick" turi 
savo filialus 125 valstybėse. 
Vienas iš 60,000 jos darbuotojų 
— politikos i r buhal ter i jos 
mokslų specialistas A r ū n a s 
Pemkus iš Washingtono. J a m 
padeda dar trys ta lkininkai iš 
Lietuvos. 

Pasak A r ū n o P e m k a u s , 
„KPMG Peat Marwick" daly
vavo JAV fondo „Agency for In
t e rna t i ona l D e v e l o p m e n t " 
(USAID) paskelbtame konkurse 
įvairioms konsultacinėms fir
moms, kurios galėtų padėti 
buvusiems posovietiniams, tarp 
jų ir Baltijos, k raš tams . 

„Rengdamiesi pardavimui", 
pasakoja Arūnas Pemkus, pa
rengiame dokumentus, išsamiai 
apibūdinančius patį objektą ir 
tai, k a s domina pirkėją, — 
galima produkcijos r inka , dar
bo jėga bei k t . , ta rp taut in ius 
standartus a t i t inkančius kont
raktus, sudarome derybininkų 
grupę, galinčią atsakyti į bet 
kokį k l a u s i m ą , k v i e č i a m e 
juristą iš užsienio ir vietinį teisi
ninką. Didelę darbo dalį atlieka 
komanda Washingtone. Ka i 
prekė parengta parduoti, jai 
pradeda ieškoti gero pirkėjo, 
skambina įvairioms kompani
joms po visą pasaulį, deda 
skelbimus į svarbiausius finan
sinius laikraščius ir žurnalus . 
Pavyzdžiui, dėl „Lietuvos" vieš
bučio buvo kreiptasi į daugiau 
kaip šimtą tokio profilio firmų 
ir kompanijų". 

Kaip rašo „Lietuvos ry tas" , 
paruošiamojo darbo išlaidas ap
moka USAID ir Europos Bend
rijos PHARE programa. „Prasi
dėjus pačiam pardavimo kon
kursui, rizikuoja mūsų firma -
nupirks ar nenupi rks" , sako A. 
Pemkus. J e i nuperka, sėkmės 
mokestį mums moka investuo
tojas. Jei nerandam pirkėjo, t a i 
išlaidos — iš mūsų kišenės. 
Lietuvai ši procedūra nieko 
nekainuoja. Tikimės ateityje 
pradėti ir normalias komercines 
konsultacijas, už kur ias moka 
užsakovas". 

Pasak jo, užsienio firmas čia 
domina ne t i ek pigi darbo jėga, 
kaip mes dažnai įsivaizduojame, 
o pati rinka. Tarp k i tko Lietu
voje darbo jėga nėra itin pigi — 
šiuo požiūriu savininkui labiau 
apsimoka samdyti darb in inkus 
tolimųjų Rytų šalyse. Inves
tuotojas perka dalį r inkos — iš 
čia savo produkciją jis gali 
eksportuoti į Rytus ir Pie tus . 
Kita vertus, j is ieško ir gerų 

special is tų , ypač geros vadovy
bės , k u r i sugebėtų pr is i ta ikyt i 
p r i e pas ike i t imų , bū tų linkusi 
išmokti naujų gamybos vadova
vimo, projektavimo metodų. 

A r n e p e r l ė t a i 
į s i l e i d ž i a m o s u ž s i e n i o 

i nves t i c i j o s? 

P a k l a u s u s , a r Lietuva nors ir 
p e l n i n g i a u , t a č i a u perne lyg 
l ė t a i į s i le idž ia užs ien io in
vesticijos ir pake l iu i į r inkos 
ekonomiką p r a r a n d a svarbesnį 
da lyką — greitį , A r ū n a s Pem

k u s a t s a k ė : „Paž iū rėk im, kas 
ge r i au — grei ta i ir pigiai par
duoti ne re ika l ingą objektą, a r 
per derybas gau t i už t ikr in imų, 
kad b u s naujų investicijų, page
r ė s žmonių darbo sąlygos, bus 
g a r a n t u o t a s pensi j inis aprūpi
n i m a s " . 

„ K i t a ve r tus , šiuo m e t u ren
g i a m a s projektas, k a i p pagrei
t in t i šį procesą Lietuvoje. Esam 
pastebėję , kad estai žiūri į mus 
i r sau kel ia t u o s pačius klausi
mus . M a n atrodo, jog pamažu 
l i e tuv i škas i r es t i škas priva
t izavimo var iantai supanašės — 
pas m u s tai vyks kiek greičiau, 
o pas k a i m y n u s — lėčiau. Nėra 
įmanoma tuo pačiu metu greitai 
p r i v a t i z u o t i ir g a u t i d a u g 
p in igų" . 

A r L i e t u v a n e r i z i k u o j a 
i š p a r d u o t i s a v o p r a m o n ę ? 

Ką A r ū n a s P e m k u s a t saky tų 
skep t iku i , t v i r t i nanč i am, kad 
L i e t u v a rizikuoja i šparduot i 
savo pramonę firmoms, kurioms 
su savo produkcija j au sunku 
išsi laikyti V a k a r ų rinkoje, nes, 
pavyzdžiui, ku l tūr ingose šalyse 
e f e k t i n g a sve iko g y v e n i m o 
būdo. ne rūkymo kampani ja . Ar 
yra kokių nor s garant i jų , k a d 
n u p i r k u s t r i k o t a ž o fabr iką . 
Lie tuvos var totojas nep ra r a s 
pa lyg in t i gero ir p igaus t r i 
kotažo. 

Seimas reikalauja, 
kad bankas 

kompensuotų 
valstybei 

Prezidentas Bill Clinton praėjusi penktadienį dalyvavo buv. JAV prez. John F. Kennedy bibliotekos 
Bostone atnaujinimo pabaigtuvėse, kur kalbėjosi su prez. Kennedy našle Jacąueline Onassis ir 
jo sūnumi John Kennedy Jr. Savo kalboje prezidentas Clinton dažnai nurodė, kad jis vykdo daugelį 
buvusio prezidento idėjų, o buv. prezidento brolis senatorius £dward Kennedy už tuos darbus 
jį pagyrė. 

Sąjūdis spręs savo 
ateitį 

V i l n i u s , spalio 28 d. (AGEP) 
— Praėjusi savaitgalį įvykusioje 
Sąjūdžio sesijoje nuspręsta gruo
džio 18 d. sušaukti ketvirtąjį 
Sąjūdžio suvažiavimą. Sąjūdžio 
garbės pi rmininkas Vy tau tas 
Landsbergis mano, k a d galimi 
trys Sąjūdžio ateities var iantai : 
Sąjūdis tęsia savo veiklą ka ip 
savo įkurtos partijos — Tėvynės 
Sąjungos — rėmėjas. Kitas va
r i an ta s , jei Sąjūdis nuspręstų, 
kad pagrindiniai jo darbai — 
Rusijos kariuomenės išvedimas, 
Lietuvos Konstitucijos priėmi
mas, Tėvynės Sąjungos įkūri
mas at l ikt i , jis pats n u t r a u k t ų 
darbą. Trečias kelias — Sąjūdis 
ir to l iau lieka savarankiška po
l i t inė organizacija. Vy tau tas 
Landsbergis mano, kad t inka
miaus i būtų pirmieji du va
r i an ta i . 

Kauno vandenvalos 
įmonėms trūksta lėšų 

Vi ln iu s , spalio 29 d. — Kauno 
vandenvalos problemos nemažė
ja. Ka ip rašo „Lietuvos ry tas" , 
šiomis dienomis Kauno miesto 
savivaldybėje vėl tar tas i dėl 
vandens tiekimo ir vandenvalos 

Arūnas Pemkus 

„Apskritai Lietuvai dar toli iki 
to, k a d užsienio kapi ta lu i bus 
išparduotas jos t u r t a s — kol k a s 
tai nesuda ro ir vieno procento", 
pas teb i Pemkus . „Beje, s tam
bios firmos į vietos ekonomiką 
įneša tam t ik ro stabilumo, žmo
n ė m s garantuoja darbą su ge
ra i s a t lyginimais , atveža naujų 
t echno log i jų , p a m o k o , k a i p 
t v a r k y t i s t a r p t a u t i n ė j e r in
koje. Garantijų, kad įmonių pro
filis liks nepake i s t a s , nė ra , 
t a č i a u s t e n g i a m ė s k v i e s t i s 
panaš ios produkcijos gamyba 
su in t e re suo tus pirkėjus" . 

P a s a k A. P e m k a u s . po r inki
mų pas ike i tus vyriausybei , j is 
nepajuto kokių nors ryškesnių 
p e r m a i n ų privat izavimo poli
t ikoje. „Mes nuo pat pradžios 
n e b a n d ė m e versti daryt i ta i , ko 
čia nenor ima . Je igu reikia ką 

nors pakeisti , tar iamės, k a d 
t ik tų vyriausybei ir būtų pa
t r a u k l u užsienio investuoto
j a m s " . 

„Pasiruošimą privatizavimui 
pradėjome pernai, premjero A. 
Abišalos laikais. Žinoma, ka i 
atėjo dabar t inė Vyriausybė, 
b ū t a negatyvios publicistikos 
užsienio spaudoje. Man atrodo, 
k a d ve r s lo p a s a u l i s š i u o 
pož iūr iu j au yra šiek t i e k 
nur imęs . Svarbu, kad šalies 
v a d o v a i , i švykę į užs ienį , 
sus i t ik tų su potencialiais in
vestuotojais, stambių firmų ats
tovais . J ie prie Lietuvos durų 
nestovi — Lietuvai dėl pasaulio 
verslo pinigų tenka konkuruoti 
ne t ik su NVS, ki ta is Rytų ir 
Vidurio Europos kraštais, bet ir 
su Airija, Portugalija". 

Arūnas Pemkus sako, kad 
nors lietuviai ir netur i didelės 
t a rp tau t inės komercinės preky
bos patirties, palyginti su kitais, 
y r a visai neblogi derybininkai 
- j ie gerai apgalvoja savo spren
d imus ir neatskleidžia visų kor
tų . 

įmonių finansavimo bei staty
bos perspektyvų. 

Šįkart Kaune lankėsi Euro
pos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Banko firmų „K- Konsult", 
„WS Atkins", NECCO Švedijos 
aplinkos apsaugos tarnybos, 
Stokholmo vandens kompanijos 
atstovai. Pasitarime dalyvavo ir 
aplinkos apsaugos departamen
to genera l in io direktoriaus 
pavaduotojas R. Liužinas ir vy
r iausybės k o n s u l t a n t a s G. 
Kutas. 

Europos Rekonstrukcijos ir 
Plė t ros Banko investicijos 
didžiausiai šalies statybai būtų 
vienas didžiausių gelbėjimosi 
ra tų . Š iemet vandenvalos 
įmonės statybai buvo numatyta 
skirti 11.45 milijonų litų, o skir
ta t ik 4.46 milijonai. Iki metų 
pabaigos liko porą mėnesių, o 
dar neįsisavinta apie 7 milijonai 
litų. 

Latvijos Rusijos 
derybos vėl 

nesėkmingos 
Ryga , Latvija, spalio 21 d. 

(RFE/RL) — Paskutinė Latvi-
jos-Rusijos derybų sesija pasi
baigė spalio 20 d. Maskvoje, 
nepriėjus jokių esminių spren
dimų. Nebuvo pasirašytos jokios 
sutartys, nors buvo nutarta, kad 
dvi ekspertų grupės toliau tar
sis transporto ir sienų klausi
mais ir kad sekanti derybų sesi
ja vyks Jūrmaloje lapkričio 
15-17 dienomis. 

Latvijos delegacijos vadovas 
Martins Virsis sakė, kad Rusi
jos delegacija vengė kalbėtis 
pagrindiniais klausimais, kaip 
dalinių išvedime tvarkarštis, ir 
pakeitė pozicija keliais klausi
mais, dėl kur iu jau buvo sutar
ta. 

Estijos tautybių minis t ras 
Olesk pareiškė įsitikinimą, kad 
Estijos-Rusijos sienos klausimas 
turėtų tapti ne dvišal iu, o 
tarptautiniu — Europos rūpes
čiu ir pabrėžė, kad Tar tu sutar
tis turėtų tapti pagrindiniu do
kumentu visoms Europos vals
tybėms, suinteresuotoms šiuo 
regionu. 

TRUMPAI 
— „Vi lnya" paminėjo Vil

niaus grąžinimą spalio 28 d., 
sukakus 54 metams, kai Vil
niaus kraštas buvo sugrąžintas 
Lietuvai. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas", ši sukaktis šiemet buvo 
paminėta Vilniaus mokytojų 
namuose, kur įvyko iškilmingas 
„Vilnijos" draugijos posėdis, ku
riame dalyvavo Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas, Seimo 
nariai J. Dringelis, V. Petraus
kas, B. Genzelis, draugijos na
riai, istorikai. 

— Kauno miestas rado išeitį, 
kur rasti lėšų, kad socialiniai 
remtini žmonės gautų apšildy
mą. Nors valstybė jiems yra nu
mačiusi kompensaciją už kuro 
kainų skirtumą, tačiau pinigų 
iš valstybės biudžeto d a r ne
gauta. Kaip rašo „Kauno die
na", miesto valdyba rado išeitį: 
iš nebiudžetinių lėšų fondo pa
skolino 10,000 litų socialinės 
rūpybos skyriui. Maždaug 100 
socialiai remtinų žmonių — I ir 
II grupės invalidai — galės nusi
pirkti kuro kur kas mažesne 
kaina. 

Vilnius, spalio 20 d. — Seimo 
opozicinės koalicijos narys Gedi
minas Vagnorius Seimo svars
tymui spalio 19 d. pristatyda
mas projektą nutar imo „Dėl 
padėties Lietuvos Banke", pa
siūlė kreiptis, , jeigu jie dar save 
gerbia", į General inę proku
ra tū ra su prašymu baigti t irt i 
Lietuvos Banko veiklos 1991-
1992 m. finansinius pažeidimus, 
ypač tuos atvejus, kada mili
jonai išimtų i š apyvartos rublių 
buvo perduoti privačioms struk
tūroms. 

Se imas n e r e i k a l a u s t i r t i 
Bald iš io by l ą 

Kaip rašo apie tai „Lietuvos 
ry to" korespondentas Kęstutis 
Jauniškis, pasak G. Vagno
riaus, jeigu t a i nebus padaryta, 
LDDP apie kovos su organizuo
tu nusikals tamumu būtinumą 
kalbėti neturės jokios moralinės 
teisės. P a s a k G.Vagnoriaus, 
General inė p rokura tūra šių 
pažeidimų tyrimą vilkina jau 
pusantrų metų. Nors diskusijose 
pas isakančių prieš pateiktą 
nutar imo projektą nebuvo, ta
čiau po antrojo svarstymo jis 
buvo a tmestas dviejų balsų per
svara. 

Seimui nesut ikus kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą, jog ši 

Baltarusija nori 
Latvijos pagalbos 
M i n s k a s , spal io 26 d. 

RFE/RL) — Balatarusijos užsie
nio min is t ras Piotr Kraučanka 
paprašė Latvijos užsienio mi
nistro Georgs Andrejevs atšauk
ti Latvijos Seimo Užsienio rei
ka lų komiteto nutarimą remt i 
Čekijos prašymą laikinos vietos 
Jung t in ių Tautų Saugumo Ta
ryboje. Ministras Kraučenka 
pasakė, j o g jei Latvija nepa
tenkins šio prašymo, Baltarusi
ja a t š auks savo paramą ruošia
ma i Latvyos-Baltarusijos sienos 
sutarčiai . 

— Es t i jos parlamentas pri
ėmė įstatymą, leidžiantį kur t i 
konsul in ius ryšius su Rusija, 
pagal 1992 m. gruodžio 2 d. pasi
rašytą sutart į Maskvoje. Estijos 
ir Rusijos delegacijos nuo spalio 
20 d. d v i dienas posėdžiavo 
Lohusalu, Estijoje, besitardami 
dėl Rusijos kariuomenės išvedi
mo tvarkaraščio ir socialinio 
aprūpinimo į pensiją išėjusiems 
Rusijos kar ininkams ir jų šei
moms. 

baigtų t ir t i V. Baldišio vadovau
jamos Lietuvos Banko valdybos 
veiklą, savo nuomonę apie da
bartinę Lietuvos banko veiklą 
p a t e i k ė premjeras Adolfas 
Sleževičius. 

S e i m a s r e i k a l a u s , k a d 
B a n k a s s u m o k ė t ų v a l s t y b e i 

Anot ministro pirmininko, 
Lietuvos Banke sukaupta apie 
200 milijonai litų, kurie nenau
dojami šalies ūkiui plėtoti ir 
kredituoti. Pasak A. Šleževi
čiaus, vyriausybė neturėtų kiš
t is į Lietuvos Banko reikalus, 
tačiau to, kad šio banko valdy
bos pirmininko pavaduotojas 
gauna t r i s ka r tu s didesnį atly
ginimą už prezidentą, premjero 
žodžiais t a r ian t , nepastebėti 
negalima. 

Kaip rašoma „Lietuvos ryte", 
vyriausybės vadovas pasiūlė 
Seimui priimti nutar imą „Dėl 
kai kur ių Lietuvos Banko veik
los klausimų". Nutarimo pro
jekte siūloma pavesti Lietuvos 
Bankui kompensuoti valstybės 
biudžetui visas faktines išlai
das, susijusias su popierinių litų 
ženklų pagaminimu bei apmo
kėti bankui perduotas litų ir 
centų monetas pagal nominalią 
jų vertę, taip pat biudžetui per
duoti iki 1993 m. spalio 31 d. 
fondų, nenumatytų Lietuvos 
Banko statute , lėšas bei banko 
atsargos kapitalo lėšas, viršijan
čias pagrindinio kapitalo dydį. 

Rusija atmeta Tartu 
sutartį 

Tal inas , Estija, spalio 21 d. 
(RFE/RL) — Rusuos derybų su 
Est i ja delegaci jos vadovas 
Vasilij Svirin neseniai paskir
tam Estijos tautybių ministrui 
Peeter Olesk pasakė, kad Rusi
ja nepripažįsta 1920 m. Tar tu 
mieste pasirašytos sutart ies 
tarp Estijos ir Sovietinės Rusi
jos. Svirin pasakė, kad Rusija 
šios pozicijos la ikos i j a u 
pusantrų metų ir atmetė Esti
jos teritorines pretenzijas. 

Mažins b a n k o p i r m i n i n k o 
algą 

Ministras pirmininkas ta ip 
pat pasiūlė Seimo nutar imo 
„Dėl Lietuvos banko s ta tuto 
pakeitimo ir papildymo" pro
jektą. Pagal šį nutar imo pro
jektą Lietuvos banko pajamų ir 
iš la idų sąmatoje t u r i b ū t i 
numatomos t ik eilinės ir būti
nos Lietuvos Banko išlaidos, rei
kalingos jo veiklai organizuoti. 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninko tarnybinis a t lyginimas 
turi prilygti premjero tarnybi
niam atlyginimui. Premjero pa
siūlymams Seimas pri tarė po 
antrojo svarstymo. 

S e i m a s suž inos k a s g a v o 
l engva t in ius k r e d i t u s 

Po to Seimas priėmė ir Seimo 
opozicijos parengtą nutar imą 
„Dėl Lietuvos banko suteiktų 
kreditų juridiniams ir fiziniams 
asmenims". Sis nu ta r imas įpa
reigoja Seimo ekonominių nusi
kalt imų tyrimo komisiją iki 
1993 m. lapkričio 1 d. pate ikt i 
Se imui ju r id in ių ir fizinių 
asmenų, t a rp jų buvusių Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatų ir vy
riausybės narių sąrašą, ku
riems buvo suteikti lengvatiniai 
kreditai nuo Lietuvos Banko 
įsteigimo iki 1993 m. rugsėjo 1 
dienos. 

Peru prezidentas Alberto Fųjimori džiaugiasi po to, kai peruvieciai pritarė 
naujai Konstitucijai referendume. Naujoji Konstitucija leis jam kandidatuoti 
antrai kadencijai Fųjimori 1992 m. balandžio mėnesi buvo suspendavęs tuo 
metu galiojančią Konstituciją, išskirstė parlamentą ir pasiėmė specialias 
galias, kad galėtų išsaugoti krašto ekonomiją ir numalšinti maoistų 
(komunistų) sukilimą. Naujosios Konstitucijos priėmimas rodo. kad piliečiai 
remia prezidento politiką. 

K A L E N D O R I U S 

L a p k r i č i o 2 d.: Vėl inės ; 
Maura, Tobijas, Vinifreda, No
ra . 

Lpkričio 3 d: Šv. Martynas De 
Porres; Hubertas , Vidmantas , 
Silvija, Vaiva. 

I 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 2 d. 

VISUS GĄSDINANTI 
ALZHEIMERIO LIGA 

D. DEGĖSYS, MD 
Apie 4 milijonai Amerikoje 

gyvenančių žmonių serga Alz-
heimerio liga. Maždaug vienas 
iš dvylikos, sulaukusių 65 metų 
amžiaus, būna šios ligos palies
tas. Moterys Alzheimerio liga 
serga dažniau negu vyrai. 
Retesniais atvejais šia liga 
suserga ir jaunesni žmonės. 
Alzheimerio ligos žinovai mano, 
kad ši liga vargino žmones jau 
nuo neatmenamų laikų, nors jos 
simptomus ir ligos eigą pirmą 
kartą aprašė vokietis neurolo
gas, daktaras Alois Alzheimer 
tik 1906 metais. J is gydė psi
chinei nenormalią ir nepapras
tai pavydžią savo vyro 51 metų 
moterį, kuri po 4 metų gydymo 
mirė. Jos pomirtiniai smegenų 
tyr imai parodė specifinius 
smegenų ląstelių pakitimus. 
Tada aprašyti smegenų pakiti
mai dar ir dabar laikomi ti
pingais šios ligos pakitimais. 
Alzheimerio ligos atveju sme
genų ląstelės degenaruoja ir 
nyksta. Smegenų paviršiuje 
smegenų ląstelės yra susispie
tusios į įvairius centrus, kurie 
reguliuoja žmogaus psichinį, 
protinį ir atminties pajėgumą. 
Tos ląstelės rišasi viena su kita 
jungtimis, kuriomis elektriniai 
impulsai pereina iš vienos 
ląstelės į kitą. Kiekviena ląstelė 
savyje turi lyg siūlus neurofib-
riles, kurios lygiai kaip telefono 
laidai perduoda vienos ląstelės 
nervinius impulsus kitoms. Alz
heimerio ligos atveju neurofib-
rilės susiraizgo tarp savęs be 
jokios tvarkos. Smegenų ląste
lių vietoje atsiranda degeneraty-
vinis baltymas beta-amyloidas, 
kuris ir užslopina smegenų ląs
teles. 

Kokie gi yra Alzheimerio ligos 
simptomai? 

Alzheimerio liga reiškiasi ne 
pas visus vienodai. Jos simpto
mai dažniausiai pasireiškia apie 
65 metus, bet gali pasireikšti 
vėliau arba anksčiau. Liga gali 
tęstis nuo vienų iki penkiolikos 
arba ir dvidešimt metų, bet dau
giausia tokie pacientai miršta 
aštuonerių metų tėkmėje. Ge
resniam šios ligos supratimui 
mes jos eigą skirstysime į sep
tynis etapus-stadijas. 

Pradinėje stadijoje asmuo at
rodo normalus ir jokių psichinių 
pakitimų nerodo. Antroje stadi
joje pasireiškia labai maži ir 
trumpi atminties sutrikimai. 
Tokiam asmeniui kai kada 
būna sunku atsiminti draugų 
vardus ir pavardes arba kokius 
nors žodžius. Taip pat jam būna 
sunku koncentruotis. Kartais 
padaro klaidingus sprendimus, 
bet jis gali normaliai dirbti, 
važinėti automobiliu ir daly
vauti visuomeniniame gyveni
me. Karts nuo karto jis gali nu
stebinti pokalbio dalyvius, pa
klausdamas, kaip laikosi tas as
muo, kuris visiems yra žinoma, 
kad jau seniai miręs. Atminties 
susilpnėjimas nėra būtinai Alz
heimerio ligos pažymys. Dauge
lis senesnio amžiaus žmonių 
skundžiasi, kad jų atmintis 
silpnėja, kad jie užmiršta kokį 
jiems gerai žinomą vardą arba 
pavadinimą, bet po kiek laiko 
staiga vėl atsimena. Tuo tarpu 
Alzheimerio ligos atveju at
minties silpnėjimas greitai pro
gresuoja. Daugeliu atvejų simp
tomai išryškėja nervinės arba 
fizinės įtampos metu bei kelio
nės arba ligos atveju. Dažniau
sias Alzheimerio ligos simp
tomas ankstyvoje stadijoje yra 
depresija. Depresijoje žmogus 
gali būti nuliūdęs arba neišpa
sakytai ramus, gali nieko neval
gyti arba valgyti per daug. Jis 

gali pradėti girtuokliauti. 
Trečioje stadijoje žmogus 

realizuoja, kad su juo darosi 
kažkas blogai. Jis išsigąsta ir 
bando savo užsimiršimo epizo
dus slėpti. Su silpnėjančia at
mintimi toks asmuo nebepajė
gia normaliai atlikti įprasto 
darbo. Ketvirtoje ir penktoje 
stadijoje išryškėja protiniai ir 
psichiniai pakit imai. Jis 
užmiršta, apie ką buvo kalba
ma, dažnai kartojasi. Pavyz
džiui, klausia, ką mes valgysim 
šiandieną. Po kelių minučių jis 
klausia tą patį klausimą ir taip 
kartoja keliolika kartų. Toks as
muo pradeda užmiršti kas
dieninius, dažnai vartojamus, 
veiksmus; užmiršta užsukti 
vandens čiaupą, išjungti elektrą 
arba dujas krosnyje, arba užda
ryti duris. Pradeda nepajėgti 
užsirišti kaklaraištį, užsirišti 
batus arba sudėti indus ant 
stalo. Visai užmiršta draugų ir 
artimųjų vardus, pavardes. 

Šeštoje stadijoje atmintis dar 
labiau susilpnėja, asmuo darosi 
irzlus, nervingas ir sumišęs. 
Kalba sutrinka. Nors kalbos 
žodžiai ir sakiniai būna tikslūs, 
bet pati kalba būna be minties, 
taip sakant, tuščia kalba. Pasi
keičia jo arba jos asmenybė, 
charakteris, nuotaika ir elgesys. 
Orientacijos pajėgumas pra
nyksta, išėjęs iš namų, negali 
surasti kelio atgal. Pradeda 
nepažinti draugų, negali žiūrėti 
į kokį paveikslą arba televiziją. 
Užmiršta paprastus žodžius, 
kalba pasidaro padrika ir nesu
prantama. Nenori turėti jokių 
socialinių kontaktų, pasidaro 
pavydus, įtarinėja žmoną arba 
žmona vyrą nebūtais veiksmais, 
tampa paranoiku. Pradeda įtari
nėti šeimos narius, kad jie nori 
ją ar jį apgauti, apvogti. Darosi 
agresyvus, pradeda keiktis ir 
net muštis, pasidaro nesuvaldo
mas. Gali visą laiką be persto
jos verkti arba vaikščioti ap
linkui be jokio tikslo. Atsiran
da halucinacijos. 

Šie nupasakoti simptomai ne 
pas visus vienodai reiškiasi, bet 
septintoje ligos stadijoje visi li
goniai pasidaro vienodai apatiš
ki, visai nesiorentuojantys pa
dėtyje ir nerodo jokio dėmesio 
kitiems. Dar vėliau pasidaro 
tikri invalidai, negali savęs 
apžiūrėti, nusiprausti ar apsirė
dyti. Kojų ir rankų judesiai pa
sidaro lėti, netikslūs ir dreban
tys. Atsiranda galūnių kontrak-
tūros. Ligonis nustoja pajėgumo 
vaikščioti. Toks asmuo gali tik 
lovoje susitraukęs ir susirietęs 
gulėti. Sutrinka šlapimo pūslės 
ir vidurių refleksai; pranyksta 
pajėgumas valgyti. Tokioje 
būklėje esantis asmuo jokiu 
būdu negali egzistuoti be kito 
pagalbos. Jo amžius būna trum
pesnis už normalių žmonių, nors 
kai kurie sulaukia ir gilesnės 
senatvės. 

Kokia gi yra Alzheimerio li
gos priežastis? Tikros prie
žasties nėra žinoma. Šiuo metu 
yra 4 hipotezės šios ligos prie
žasčiai aiškinti. 

Pirma hipotezė įrodinėja viru
sinės infekcijos galimybę. Ji re
miasi tuo, kad, Alzheimerio liga 
sergančio asmens smegenų eks
traktą suleidus į sveikų smege
nų ląstelių kultūrą, smegenų 
kultūros ląstelės kai kuriais 
atvejais sunyksta. Vienu atve
ju buvo suleistas toks ekstrak
tas į sveikų beždžionių smege
nis. Iš 6 beždžionių po dvejų 
metų dvi susirgo liga, panašia 
į Alzheimerio ligą. Deja, toli
mesni panašūs su beždžionėm 
bandymai nedavė tokių pat re-

Odontologinės įrangos, dovanotos Loyolos universiteto, paruošimas siuntai j Lietuvą. Iš kairės 
stovi: dr. Romualdas Povilaitis, dr. Leonidas Ragas. „Amber" transporto bendrovės tarnautojas, 
Juozas Končius, Pranas Jurkus. Priekyje — universiteto tarnautoja 
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zultatų, todėl šiuo metu yra 
laikoma, kad Alzheimerio viru
sinė ligos kilmė nėra patvir
tinta, nors ir nepaneigta. 

Antra hipotezė, tai alumini-
jaus intoksikacijos hipotezė. Po
mirtiniai smegenų tyrimai rodo. 
kad Alzheimerio liga sirgusio 
smegenyse yra randama dau
giau aluminijaus, negu sveikų 
žmonių smegenyse. Aluminijus 
yra metalas, randamas žemėje. 
Jis patenka į kūną su maistu. 
Kūne j is jokio biologinio 
veikimo neturi ir būna išski
riamas iš kūno su šlapimu. 
Alzheimerio liga sergančių daž
nai yra randama daugiau ten, 
kur vanduo turi labai didelius 
kiekius aluminijaus. Todėl kai 
kurie tyrinėtojai mano, kad 
aluminijus ir sukelia Alzhei
merio ligą. Buvo galvojama, kad 
sumažinus aluminijaus kiek) 
organizme, bus galima pagydy
ti Alzheimerio liga sergan-
čius.Toronto ir Nevv Yorko tyri
nėtojai dvejus metus stebėjo 48 
Alzheimerio liga sergančius. 25 
ligoniams jie davė deferrioxa-
miną tai yra cheminę medžiagą, 
kuri pagreitina aluminijaus 
išskyrimą iš kūno. Tie ligoniai, 
kurie buvo taip gydomi, dvejų 
metų eigoje turėjo per puse 
mažiau ligos pakitimų, negu tie, 
kurie nebuvo gydomi. Bet Alz
heimerio liga nebuvo sustab
dyta. 

Kentucky universiteto tyrinė
tojai paneigia aluminijaus in
toksikacijos hipotezę. Kentucky 
geriamas vanduo turi daug alu
minijaus, tačiau Kentucky gy
ventojų kraujuje nerandama pa
didinto aluminijaus kiekio. 
Mokslininkai, norėdami įrodyti 
aluminijaus intoksikacijos hi
potezę, leido aluminijaus skiedi
nius į bandomų gyvuliukų krau
ją ir smegenis. Tokie bandymai 
sukeldavo smegenyse pakiti
mus, bet ne tokius, kokie yra 
randami Alzheimerio ligos atve
ju. Todėl kai kurie mokslininkai 
ir mano, kad padidintas alumi
nijaus kiekis Alzheimerio liga 
sergančių smegenyse yra ne 
ligos priežastis, bet sergančių 
smegenų ląstelių ligos pasekmė. 

Trečia hipotezė — genetinė. 
Yra pastebėta, kad jeigu vienas 
iš tėvų serga Alzheimerio liga, 
tai jų vaikams yra didesnė gali
mybė ja irgi susirgti. Statisti
niai duomenys rodo, kad sveikų 
žmonių vaikams susirgti Alzhei
merio liga galimybė yra 2-3^. 
bet jeigu šeimoje brolis arba 
sesuo serga Alzheimerio liga, 
tai ta galimybė kitiems šeimos 
nariams susirgti yra 7 arba 8 %. 

f Bus daugiau) 

r~ 
• Verta prisiminti, kad 1939 

m. rugpjūčio 23 d. Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga pasirašė ne
puolimo sutartį, o Pabaltijo 
valstybės buvo priskirtos Sov 
Sąjungos sferai. 

ODONTOLOGINĖ 
ĮRANGA LIETUVAI 

Daugelį metų veikęs Loylos 
universiteto odontologijos fa
kultetas Čikagoje prieš kiek 
laiko galutinai uždarė savo 
mokyklos duris. Šios mokyklos 
alumnai, dr. Leonidas Ragas ir 
dr. Romualdas Povilaitis ir 
baigę studijas palaikė nuolatinį 
ryšį su mokykla bei jos vadovy
be, tad sužinoję apie mokyklos 
uždarymą, dėjo pastangas, kad 
išrūpintų Lietuvai kiek galima 
daugiau universitetui neberei
kalingos odontologinės įrangos. 
Ši įranga bus panaudota stei
giamam prie Kauno Medicinos 
akademijos dantų gydymo-mo-
kymo kabinetui Jame dirbs 
pasikeisdami iš Vakarų atvykę 
savanoriai dantistai bei savo 
srities specialistai su vėlesnių 
kursų studentais, rezidentais, 
praktikuojančiais dantų gydy
tojais, supažindindami juos su 
Vakarų pasaulio technika, me
džiagomis bei gydymo būdais. 

Loyolos universiteto vadovy
bė, patyrusi apie ,,Dantų svei
katos talka Lietuvai" organi
zacijos projekto reikšmę bei 
apimtį, paskyrė daugiau odon 
tologinės įrangos, negu buvo ti
kėtasi sulaukti. Iš viso buvo 
gauta įrangos keturiolikai 
dantų gydymo vietų, tai yra. 
kėdžių su visa prie jų pri
klausančia aparatūra. Taip pat 
dar buvo gauti du rentgeno per
švietimo aparatai ir nemažai 
smulkesnių odontologinių reik
menų. 

Visa siunta buvo pakrauta į 
talpintuvą, kuris Lithuanian 
Mercy Lift, ypač šios organiza
cijos darbuotojų Viligailės ir 
Jurgio Lendraičių bei Jurgio ir 
Ritos Riškų pastangomis bus 
persiųsta į Lietuvą. Perimant 
įrangą iš Loyolos universiteto. 
dr. Leonidui Ragui ir dr. Ro
mualdui Povilaičiui dar talkino 
dr. Nijolė Remeikienė, Pranas 
Jurkus ir Juozas Končius. 

,,Dantų sveikatos talka Lie
tuvai" organizuojamas projek
tas jau yra pradedamas konkre
čiai įgyvendinti, tačiau kol 
dantų sveikatos darbuotojai iš 

Vakarų galės naudoti šiuos 
pagal Vakarų standartus įreng
tus dantų taisymo kabinetus ir 
juose dirbti, dar teks įdėti ne
mažai pastangų, o pats kabine
tų įrengimas pareikalaus dar 
neišvengiamų išlaidų. Šiuo 
metu kabinetų įrengimui bei ki
tiems su šiuo projektu susi
jusiems reikalams finansuoti 
yra pradėtas aukų vajus. Nese
niai buvo išsiuntinėti laiškai, į 
kuriuos tikimasi (ir su viltimi 
laukiama) dosnaus visuomenės 
atsiliepimo. Visi, kas kiek 
išgali, yra prašomi savo auka 
prisidėti prie dantų sveikatos 
būklės pagerinimo Lietuvoje. 
Sveikesni dantys sustiprins 
žmonių kūną ir pakels jų nuo
taiką. 

J K 
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P E R I N A T A L I N I S 

S E M I N A R A S 
Č I K A G O J E 

Illinois universiteto Čikagoje 
Perinatalinės programos, kartu 
su Lithuanian Mercy Lift iš 
Lietuvos pakviesti du semina
rus lankę gyd. Laima Tikuišie-
nė ir gyd. Antanas Pužas. Jie 
buvo tarp netoli 300 atstovų iš 
Indijos, Lenkijos, Kinijos ir 
įvairių valstijų Amerikoje, 
lankę šiuos seminarus praėjusią 
vasarą. Seminarus ruošė dr. 
Sheldon VValdskin. Advance 
Medical Education įstaigos 
prezidentas su dr. L. Vidyasagar 
iš Illinois universiteto. 

Seminarų vertė yra nepapras
tai didelė. Gydytojai iš Kauno 
Medicinos mokyklos klinikų at
vyko savo išsirūpintomis lėšo
mis. A. Pužo dėdė, Antanas Lau
kaitis, Australijos sporto są
jungos SALFAS pirm., sumokė
jo už jo kelionę, o dr. L. 
Tikuišienei padėjo Merkurijos 
parduotuvė Kaune ir KAM. 
Amerikoje šie gydytojai patys 
užsimokėjo už kasdieninį trans
portą, o gyveno ir išlaikė P. 
Šlutienė iš Lithuanian Mercy 
Lift šios programos koor
dinatorė tarp Illinois univer
siteto ir Sveikatos Apsaugos 
ministerijos Lietuvoje. 

Gydytojai Čikagoje išbuvo du 
mėnesius. Jiems teko padirbėti 
Illinois universiteto klinikose. 
Reikia pasidžiaugti, kad Perina-
talinė programa Vilniuje ir 
Kaune sėkmingai veikia ir cent
rai jau duoda gražių vaisių. 
Vyksta gydytojų pasikeitimai. 
Per dvejus metus nuo įsteigimo 
perinataliniai centrai jau yra 
pagerėję, įvestos mokymo 
programos. Iš Vakarų, kur jie 
stažavosi ar lankė seminarus, 
Lietuvos gydytojai grįžta ir 
moko kitus, dalinasi patirtimi. 
Kiekvienas grįžta prisirinkęs 
knygų ir įvairių straipsnių 
kopijų. Šia medžiaga naudojasi 
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2618 W 71 st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Strsat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 12 6 penkt 10 12. 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KadzJa 

Vai antr 2-4 v.p.p. ir ketv 2-5 v. p p 
Seštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabtnato tai. (312) 776-2880 

Namų 706-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Communify ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586 3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Nedalinkime žemių ir istorijos 

LENGVA RANKA 
Labai dažnai mėgstame pa- Tai man paaiškino, kad kaip tik 

dejuoti, kaip mes istorijos eigoje dabar svarbu tokį darbą atlikti,-
beveik visų buvome skriaudžia- kadangi apylinkių gyventojai 
mi. Vienu sakiniu kalbame apie aplenkinti -y sugudėję. O, pri-
didingą praeitį, o antrame jau t raukus daugiau turistų ir 
esame lyg žirnis prie kelio — lankytojų, ir lietuvių kalba būtų 
visų draskomas ir mindžio- dažniau girdima. Tai, be abejo, 

MOKYKLŲ REFORMA -
LIETUVOS ATEITIS 

LIET UVOS ŽURNALISTŲ 
REIKALAVIMAI 

jamas. Prieš kaltindami istoriją 
ir visus kaimynus, gal turė
tumėme pažiūrėti į save, kodėl 
taip yra? Viena priežasčių yra 
ta, kad savo istoriją mažai teži
nome ir mažai ją vertiname. 
Visi ją mums perrašinėjo, kaip 
kas norėjo, o mes paskui juos 
sekame. 

Jau keletą sykių spaudoje 
buvo rašyta apie sumanymą at
statyti Medininkų pilies bent 
pagrindinį bokštą — „donžoną". 
Gal kam kiltų klausimas, kodėl 
būtent Medininkų? O todėl, kad 
ji yra viena seniausių ir didžiau
sių Lietuvos pilių. Pagal sta
tybos būdus, yra manoma, kad 
Medininkų, Krėvos (ne Kriavo 
J.Ž.) ir Lydos pilys yra beveik 
vienu metu statytos. Pagal nusi
stovėjusią tvarką, pilių ar mies
telių įsteigimo datą laikome tą, 
kuomet pirmąsyk kronikose yra 
paminėta. Tai gali būti labai ne
tikslu. Kiek mes mažai savo is
toriją tepažįstame, gali pavaiz
duoti spėliojimai apie Krėvos 
įkūrimą. „Apie Krėvos mūrinės 
pilies pastatymo laiką žinių 
nėra. Schmidas samprotavo, 
kad 1382, kai buvo kalinamas 
Kęstutis, jau stovėjo masyvi 
mūrinė pilis. Tuo tarpu M. 
Morelovskis yra linkęs pilies pa
statymą nukelti į XV a. (L.E. 
Xm, psl. 88)". 

Liet. E. nurodo, kad, pagal 
Stryjkovskį, Medininkų pilis 
statyta 1313 m., pagal dabar
tinius gudų tyrinėtojus, Krėva 
buvo viena pirminių Lietuvos 
D. K. pilių, pradėta statyti gal 
net XIII a. pabaigoje. Matome, 
kad gudai pilies statybą nuke
lia visu šimtmečiu anksčiau. 
Pagal tai gal galėsime ir apie 
Medininkus kiek daugiau 
sužinoti. Žinome, kad Medi
ninkų sienų storis yra tik 
1.50-1.85 m., o Krėvos 2.5-2.8 m. 
Taip pat žinome, kad pilių sienų 
storis buvo vis didinamas. Tad, 
lyginant su Krėvos pilimi, išei
tų, jog Medininkai gali būti — 
30-50 m. senesni, o tai nukeltų 
maždaug į Mindaugo laikus. 
Yra manančių, kad pilis buvo 
statyta ii.aždaug XIII a. vidury
je. Kuomet bus prisikasta iki 
pamatų, gal daugiau paaiškės. 

Ši tema yra mums aktuali ir 
dėl to, kad į tuos restauravimo 
darbus yra įsijungę čikagiečiai 
architektai ir inžinieriai. Su
sidarė komitetas, kuris bando 
Lietuvoje tą darbą dirbantiems 
padėti. Tik nežinia, ar Lietuvos 
architektai linkę patarimų 
klausyti. Ir aš buvau kviestas 
įsijungti. Suabejojau, ar pras
minga šiuo metu restauravimo 
darbus pradėti, nes restaura
vimas yra daug sunkesnis ir 
komplikuotesnis, negu nauja 
statyba. Paminėjau, kad pilies 
statybai buvo naudojamos ketu
rių dydžių plytos, kurios neati
tinka dabartiniams standar
tams. Paminėjau, kad restau
ruojant, nieko negalima keisti. 

rimtas argumentas. O dėl res
tauravimo darbų kokybės — tai 
viskas specialistų rankose. Bet 
manęs tas atsakymas pilnai 
neįtikino. 

Dabar pasirodo, kad mano 
abejonės pasitvirtino. Lietuvoje, 
atrodo, į restauravimus kitaip 
žiūrima. Nes norima panaudoti 
tik vieno dydžio plytas, kurios 
visai neatitinka senų išmie-
rų. Be to, ir jų nėra. Spaudoje 
yra taip rašoma: „Jašiūnų 
eksperimentinė bandomoji ga
mykla negali įvykdyti savo 
pažado — pagaminti Medininkų 
piliai šiemet užsakytų 10 tūks
tančių plytų, nes atjungtos du
jos. (...) Pradžia visada sunki. 
Tuo maloniau, kad į savo vietas 
sugrįžta lauko akmenys, ku
riuos prieš 600-700 metų lietė 
nuo priešų apsiginti pasiryžusio 
Lietuvos Didžios ios Kuni 
gaikštystės piliečio r ankos . 
Nesakau lietuvio, (mano pa
braukta J.Ž.), nes tuo metu 
Lietuvos valstybėje gyveno 
daugelio tautybių žmonės ir Me
dininkų pilis — jų visų jėgos, 
didybės, neregėtų užmojų ir dar
bo vaisius. Bet mes dažnai šitą 
aplinkybę pamirštam, minime 
ir iškeliame tik save, o kiti tar
si lieka nuošalyje" („Draugas", 
1993.X.9). 

Ten buvo ir daugiau panašių 
išsireiškimų, dėl kurių būtų 
galima nesutikt i . Bet šios 
skilties paskirtis nėra vesti 
polemikas, tik painformuoti 
skaitytojus, kad už gražių šū
kių ne visuomet vykdomi geri 
projektai. Manau, kad Čikagoje 
sudarytas komitetas — nieko 
bendro su tuo neturi. Gerai ži
nome, kad Lietuvoje jie vienaip 
kalba, o kitaip daro. Tad žmonių 
geri norai dažnai ne tam yra 
panaudojami. Kiek blogiau yra 
su tuo teigimu: „Nesakau 
lietuvio". Tai yra aiškus isto
rinių duomenų iškraipymas. 
Mindaugo ir net Gedimino 
laikais Medininkų apylinkėse 
jeigu lenkų ir buvo, tai tik karo 
belaisviai. 

Tik po Vytauto pravesto aukš
taičių krikšto Lietuvoje atsirado 
lenkai kunigai ir vienuoliai. Iki 
Liublino unijos didesnio lenkų 
antplūdžio būti negalėjo, 
kadangi ne Lietuvos piliečiai 
negalėjo turėti dvarų ar parei
gų. Esantiejie lenkai daugiausia 
yra sulenkėję jau vėlesniais 
laikais. Apie to laiko Rytų 
Lietuvos lietuviškumą yra taip 
rašoma: „Krėvos krašto buvusį 
lietuviškumą patvirtina ir tas 
istorinis faktas, kad krikštijant 
Lietuvą buvo pastatytos 8 
bažnyčios, viena jų Krėvoje. Tas 
rodo, jog vietiniai gyventojai ne
buvo gudai, bet pagonys lietu
viai, nes gudai jau seniai buvo 
priėmę slavišką krikščionybę 
(„Lietuvos senovės pamink
lai")". O Medininkai, būdami 
arčiau Vilniaus, turėjo būti dar 
lietuviškesni! 

J u o z a s Žygas 

Daug žmonių Lietuvoje disku
tuoja, kokia bus Lietuvos ateitis. 
O gal stipri ranka išgelbės 
Lietuvą, bet kur tokią ranką 
rasti? Dainuojanti tauta su 
dainuojančia revoliucija didelį 
vežimą nuvertė ir dabar negali 
susitvarkyti viduje? Taigi — kas 
nulems ateitį? 

Bestudijuodamas Danijos, 
Norvegijos, Švedijos švietimo 
s i s temas , įs i t ikinau, kad 
pagrindinis tautos išsigelbėji
mas — t inkamas švietimo 
reikalų sutvarkymas. Apie 
padėtį Lietuvos mokyklose ir 
visoje švietimo sistemoje galima 
parašyti tris - keturis kartus 
.juodesnių" straipsnių, negu 
gydytojas L. Sidrys rašo apie 
Lietuvos sveikatos sistemą. Ar 
nuo to reikalai pagerės? Gal tai 
padėtų demokratinėje visuo
menėje, tačiau Lietuvos 
visuomenė atsidūrė gilioje 
depresijoje po euforinių 
laimėjimų. Kažkuo panaši 
padėtis buvo trečiame dešimt
metyje JAV, kai visuomenės 
depresija buvo pavadinta 
„amer ik ie t i ška problema". 
Amerikiečiai pasirinko demo
kratiškumo principą ir tam 
pasitelkė visą švietimo sistemą. 

Vargu, ar kas galėtų šiandien 
Lie tuvai pa t a r t i ką nors 
geresnio už demokratinę švie
timo reformą. Iš kur rasis tiek 
vykdytojų, planuotojų, stra
tegų? 1939 metais John Dewey 
draugija susirinko ir išleido 
kolektyvinį darbą „Demokratija 
ir mokymo programa". Skaitau 
šią knygą ir lyginu: kuo panaši 
visuomenė depresijoje perei
namuoju laikotarpiu Lietuvoje 
ir Amerikoje? Ką išgyvena 
va ika i i r j aun imas toje 
depresiškoje visuomenėje? 
Lietuvos švietimo reforma te
bėra idėjų lygyje, nors ir 
matomas spartus desovietiza
cijos procesas, naujų vadovėlių 
leidyba, programų kūrimas. Po 
idėjų lygio sektų naujų at
radimų ir praktiškų sprendimų 
metas . Tačiau prancūzų 
sociologo August Comte 
teiginys: „Idėjos valdo pasaulį 
arba stumia jį į „chaosą" verčia 
vėl iš naujo pasverti, permąstyti 
Lietuvos švietimo sąvoką. Iš 
pagrindinių Lietuvos švietimo 
principų — humanizmo, demok
ratiškumo, ištikimybės Lietu
vos kultūrai ir atsinaujinimo — 
norėtųsi išskirti demokratiš
kumo principą, kaip šiuo metu 
lemtingiausią. Kodėl? Pasikei
tė Lietuvos valdžia, pasikeitė 
ministrai, tačiau centristinės 

POVILAS KUPRYS 

idėjos dar labai stiprios. Centras 
iš Maskvos persikėlė į Vilnių, 
kuris pasako - ką, kaip ir kada 
rašyti, daryti, vertinti. Nors 
kartais jis nei padeda, nei 
trukdo. Paminėsiu du pavyz
džius. 10 taškų mokinių žinių 
vertinimo sistemos bei dviejų 
mokymo lygių — A. ir B — įve
dimo tvarką nuo 1993 metų rug
sėjo. Galbūt tai pažangūs ir pozi
tyvūs reformuojamos švietimo 
sistemos žingsniai, bet ar buvo 
tartasi su mokytojais, su moki
nių tėvais, ar buvo pakankamai 
diskutuota, ar buvo visuomenei 
paaiškinta, ar tam buvo 
parengti bent mokytojai? 
Daugumai tai buvo staigmena, 
pateikta įsakymo ar nurodymo 
tvarka. Tokie ir panašūs spren
dimai ne tik nėra demokratiški, 
bet ir žalingi, vedantys į abipusį 
tėvų-mokytojų nepasitenki
nimą, mokytojo autoriteto žemi
nimą. Tačiau Lietuvos moky
tojas daug metų buvo tik vykdy
tojas. Jis ir toliau vykdo centro 
nurodymus. Prieš trejetą metų 
Kauno miesto spaudoje buvau 
pasiūlęs diskusiją dėl trijų 
mokymo lygių principo. Nede
mokratinė spauda nepalaikė 
tuomet diskusijų. Tačiau 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
•adovautis vien įsakymais, 

„nuleidžiant" juos iš viršaus, 
nėra pats geriausias būdas „de-
mokratinti" švietimo sistemą. 

Pastaruoju metu visos pajė
gos, galinčios stabilizuoti tiek 
ekonominę, tiek politinę padėtį, 
labai išsiskaidė. Panaši situaci
ja ir švietimo reikaluose. 
Kultūros ir Švietimo minis
terija, kad ir geravališkai nusi
teikusi, kažkur aukštai; moksli
ninkai - a tski ra i „daro" 
mokslą, vieni teisėtai, kiti ne
teisėtai išvadinti sovietinės 
pedagogikos ideologais, lūku
riuoja, neskuba; mokytojai, atsi
dūrę ties minimalaus pra
gyvenimo riba, lieka vėl toje 
pedagoginėje situacijoje su 
vaiku, kurs mato, kaip vieni 
turtėja, o kiti labiau skursta. 
Tėvai, kuriems dabar 50-55 
metų, sunkiai prisitaiko naujoje 
situacijoje, jaunesni — meta 
valstybines tarnybas, eina į 
įvairaus verslo sritis. Didėja 
visuomenės pasidalinimas, susi
skaldymas Ko gero tai 
natūralus procesas, tačiau dar 
taip mažai sociologų ir 
psichologų, galinčių tėvams ir 
vaikams padėti išgyventi tą 
pereinamąjį laikotarpį. Tačiau 

vėl grįžtame prie to paties: tik 
švietimas, mokymas, perkvali-
fikacija, studijos, mokslinės 
švietimo reformos įvertinimas, 
demokratinių idėjų sodinimas, 
puoselėjimas, auginimas, gali 
išgelbėti, padėti išlipti iš tos 
duobės , ku r io je ats idūrė 
Lietuva. 

Žinoma, Amerikos demokra
tinės tradicijos gilesnės ir se
nesnės. O kad atsirastų koks 
prancūzas a r anglas, o gal ir 
lietuvis, kuris parašytų dviejų 
tomų veikalą, kaip kad prancū
zas Alex i s de Tocąueville 
19-ame amžiuje daug keliavęs 
po Ameriką, stebėjęs, tyrinėjęs 
ir aprašęs su giliu filosofiniu iš
gyvenimu Amerikos visuo
menės padėtį. Žinoma, veikalo 
pavadinimas būtų ne „Demok
rat i ja Amer iko je" , bet — 
„Demokratija Lietuvoje". 

Kartais svajonės virsta realy
be. Belieka palinkėti — tegu 
demokra t i jos idėjos valdo 
Lietuvą. Demokratinė švietimo 
reforma y r a l ė tas , bet 
t i n k a m i a u s i a s švietimo 
problemų sprendimo būdas. 

J A U N Ų J Ų 
KONSERVATORIŲ 

STOVYKLA 

Daugiau kaip 120 jaunuolių iš 
visos Lietuvos ir užsienio susi
rinko į Jaunųjų konservatorių 
stovyklą Anykščiuose. Stovyklą 
organizavo Tėvynės Sąjunga. 
Su jaunaisiais konservatoriais 
susitiko Vytautas Landsbergis, 
stovykloje lankėsi ir Albinas 
Markevičius iš Santa Monica, 
Kalifornijos. 

„Lietuvos rytas" 10.19 laido
je paskelbė Lietuvos žurnalistų 
kreipimąsi į Lietuvos vyriau
sybę ryšium su žurnalisto Vito 
Lingio nužudymu. 

..Lygiai prieš savaitę žudiko 
ranka nutraukė mūsų kolegos, 
„Respublikos" laikraščio redak
toriaus pavaduotojo Vito Lingio 
gyvybę. 

Naudodamasis įstatymų lei
dėjų, vykdomosios valdžios ir 
teisėtvarkos organų nuolaidžia
vimu, nusikalstamas pasaulis 
pradėjo atvirą karą su demokra
tija ir jos pagrindiniu garantu 
— laisvąja spauda. 

Peržengta paskutinė riba, ir 
trauktis nebėra kur. 

Šiandien, lemtingą mūsų vals
tybei bei visuomenei dieną, mes 
kviečiame savo kolegas žurna
listus, Lietuvos žmones bei 
valdžios institucijas paskelbti 
kovą su organizuotu nusikals
tamumu — pirmaeile ir ne
atidėliotino sprendimo reika
laujančia problema. 

Šiandien mes reikalaujame iš 
Prezidento ryžtingai vykdyti 
konstitucinę priedermę — 
užtikrinti visuomenės saugumą 
bei valstybės stabilumą. 

Šiandien mes reikalaujame, 
kad Seimas ypatingos skubos 
tvarka apsvarstytų ir priimtų 
papildomus įstatymus mafijos 
veiklai pažaboti. 

Šiandien mes reikalaujame, 
kad Vyriausybė Vidaus reikalų 
ministerijos sistemoje kovai su 
mafija suformuotų specialią ins
tituciją, turinčią nepaprastuo
sius įgaliojimus, o jos darbuo
tojai — atitinkamas socialines 
garantijas. 

Šiandien mes reikalaujame 
generalinio prokuroro atsista

tydinimo, nes šis valstybės 
pareigūnas pasirodė esąs dar 
visiškai bejėgis atlikti savo 
pareigas. Kartu mes reika
laujame, kad iš teisėtvarkos ins
titucijų, o ypač iš teismų, būtų 
pašalinti koruptuoti pareigūnai. 

Šiandien mes reikalaujame, 
kad bendromis pastangomis 
būtų užkirstas kelias korupcijai, 
apimančiai visą valstybės apara
tą. Atitinkamos institucijos 
pagaliau privalo reaguoti į 
spaudos publikacijas apie vals
tybės pareigūnų ryšius su nusi
kaltėlių pasauliu. 

Neįvykdžius šių reikalavimų, 
žurnalistai kreipsis į Lietuvos 
visuomenę ir ieškos kitų prie
monių valdžios neryžtingumui 
kovoje su organizuotu nusikals
tamumu palaužti. 

Šiandien mes skelbiame, kad 
mūsų kolegos nužudymas neiš
gąsdino žurnalistų. Net jei ir 
valstybė liks neveikli, spauda 
tvirtai tęs kovą su mafija. 

(Šis kreipimasis apsvarstytas 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
vykdomojo komiteto išplėsti
niame posėdyje 1993 metų 
spalio 14-ąją — žurnalisto Vito 
Lingio laidotuvių dieną.)". 

Tą pačią diê ną Vilniuje prie 
Vyriausybės rūmų Lietuvos 
žurnalistų sąjunga suruošė pro
testo demonstraciją prieš or
ganizuoto nusikalstamumo 
plitimą Lietuvoje, prieš valdžios 
bejėgiškumą ir nenorą kovoti su 
organizuotu teroru. 

Žurnalistai priminė ir val
džios pastangas tramdyti ir 
varžyti masinės informacijos 
priemones, ypač Lietuvos tele
vizijai. 

Br. J . 

Gražus praėjusių mokslo metų abiturientų būrelis Čikagos lituanistinėje mokykloje (Jaunimo 
ce1*3*)- Nuotr. Gintaro Placo 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 
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Galimybės b. ir c. neišskiriamos. Tačiau mūsų 

tą kapitalą gaunamas palūkanas skolos atmokėjimui. 
bet Lietuvos vyriausybei buvo priimtiniausia paskirs 
tyti skolos atmokėjimą lygiomis dalimis, kas ir buvo 
vėliau sutartyje įrašyta. 

1924 m. rugsėjo mėn. derybininkai baigė ruošti 
galutinį skolos atmokėjimo projektą. Siųsdamas ta 
projektą Lietuvos vyriausybei tvirtinti, K. Bizauskas 
savo pranešime apie derybų eigą ir jų rezultatus rašo: 

padėtis būtų sunki. Visai formaliai galime susilaukti „Gavęs įgaliojimą pradėti derybas dėl skolos fun 
atsakymo: jūs pažadėjot mokėti po 5%, o dabar nenorit davimo, pranešiau apie tai State Departmentui. Man 
laikytis savo obligacijų. Tačiau tą klausima galime DUV0 pranešta tuo reikalu susisiekti su World War 

NORVEGŲ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Spalio 8 d. Kaune atidarytas 
Norvegijos karalystės, Vestfoldo 
grafystės informacijos centras. 
Ta proga senojoje rotušėje buvo 
surengtos atidarymo iškilmės. 
Kauno ir Vestfoldo grafystės 
draugystės ir bendradarbiavimo 
ryšiai, Tonsbergo tarybos pirmi
ninkės Elen Gyerpe Hansen tei
gimu, prasidėjo daugiau kaip 
prieš dvejus metus, kuomet 
nedidelė norvergų delegacija 

Palaipsniui kultūrinis bendra
darbiavimas tapo dalykiniu. 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministeri jai sky rus lėšas , 
Kaune nutarta atidaryti infor
macijos centrą. Tikimasi, kad jis 
padės toliau plėsti verslininkų, 
prekybininkų ryšius, dar labiau 
suartins Lietuvą ir Norvegiją. 

• Socialinių reikalų ta rybos 
skyrius kas šeštadienį in
formuoja „Draugo" skaitytojus, 
kaip apsisaugoti nuo sukčių, 
tvarkytis su valdiškų įstaigų 

kelti. 
PAMATINĖS SKOLOS MOKĖJIMAS. Prisi

laikant suomių sutarties ir siūlymo estams. Lietuva 
fonduoja savo skolą ir išleidžia Lietuvos bonus išvis 
6.000.000 dol. sumai 1924 m. gruodžio 15 d datai, 
prinokstančius paeiliui kiekvieną gruodžio 15 d. per 
62 metus. Suomių ir Anglijos sutartyse numatoma, kuo 
toliau į galą, tuo didesnė suma mokama. 

Bet gali būti ir kita koncepcija. Nukėlimas didžiau
sių skolų į galą, be savo patogumų, turi ir tą blogybę, 
kad už didžiausias sumas tenka kuoilgiausiai didelius 
nuošimčius mokėti. Priėmus domėn ir kitokias mūsų 
valstybės skolas, galima būtų sudaryti mokėjimui 
lentelę taip, kad kasmet mokėtume vienodą skolų 

Foreign Dėbt Commission sekretorium, p. E. 
Wadsworth. 

Pasimatęs su tuo ponu, po ilgų pasikalbėjimų pa
aiškėjo, kad Amerikos Vyriausybė tegali tą klausima 
svarstyti, jei mes apsiimam skolą funduoti panašiomis 
sąlygomis, kaip anglai ir suomiai. 

Pagaliaus pareiškiau, kad Lietuvos Vyriausybė su 
tinka priimti tas sąlygas. 

Paprašiau pagaminti sutarties projektą. Pirmasis 
projektas nesiskiria niekuo nuo galutinio projekto, iš
skyrus skolos dydį. 

PAMATINĖ SKOLA. Pamatinė skola nustatoma 
dolerių 4,981,628. Iš Finansų, Prekybos ir Pramones 
Ministerio rašto Nr. 5008 iš 1923.11.21 patikrinau, kad sumą. [ 1 Tuo noriu pasakyti, kad gal pasisektų m u s ų apskaitymu buvo gauta prekių iš Amerikos 

nustatyti metinių mokėjimų dydį, kaip mums patogiau. Likvidacinės Komisijos viso už 4,183,841,05 dolerius 
Be to, Lietuvai prašant 90 dienų iš kalno, išmokė- įr skola American Relief Administration 1,046,668,46 

jimą galima atidėti nedaugiau 2 metams, tačiau dolerių. Tad iš viso mūsų apskaitymu skola turėtų siek 
sekančių metų mokėjimas tegalės būti atidėtas vie- t i 5,230,529,46 dolerių. Tuo tarpu Amerikos valdžios 
niems metams; tolimesnis atidėjimas nenumatomas, skaitoma 248,900,49 dolerių mažiau. Tad dėl pama 
kol nebus sumokėtos ankstyvesnės sumos". t i n ė g ^0\os apskaitymo neteko kelti klausimo. 

K. Bizauskas nurodė Lietuvos vyriausybei ir dar pTįe § j o s p r o g o s turiu paminėti, kad Amerikos 

NUOŠIMČIAI IKI SKOLOS FUNDAVTMO. Mūsų 
obligacijos išduotos, sulig kuriomis mes apsiimam 
mokėti 5^. Tačiau einant precedentu Amerikos valdžia 
sutiko skaityti 4l/4%. 

Sulig pirmo projekto skolos fundavimo data buvo 
jame nustatyta 15X11-1924. Tad nuošimčių nuo 
30-VI-1919 iki 15X11-1924 susidarė $1,158,044,78. 

Atsižvelgiant į tai, kad nuo skolos fundavimo da
tos teprisieis mokėti 3<#. kas sudaro 1VA% skirtumo, 
ir kad Finansų Ministerija pranešė Pasiuntinybei, kad 
reikalui esant šiemet galima būtų sumokėti iki vieno 
milijono litų, pasiūliau funduoti skolą ne 15X11-1924, 
bet 15-VM924. Sulig to pasiūlymo nuošimčių suma 
sumažėjo nuo 1,156,044,78 iki $1,049,918.94, kitais žo
džiais, sumažėjo $106,135,84 suma. 

Tiesioginė to pasiūlymo pasekmė, kad bendra 
funduojama skola sumažėjo $100,000,00, kartu su tuo 
sumažėjo ir nuošimčių mokėjimo dydis. Visa tai pilnai 
pateisina mūsų iždo pastangas jau šiemet padaryti 
pirmą įmokėjimą. 

NUOŠIMČIAI SKOLĄ FUNDAVUS. Nuošimčiai 
skolą fundavus nustatyti po 3>6%. Nuošimtį sumažinti 
negalima buvo dėl dviejų priežasčių: Pirma, tai žemas 
nuošimtis užsienio paskoloms, ir antra, jau buvo bri
tų ir suomių precedentas". 

Pagal tą sutartį Lietuva nuo 1925 m. iki 1986 m. 
vidutiniai mokėti JAV-ėms 235.000 dol. Ši paskolos 
fondą vi mo sutartis buvo pasirašyta 1924 m. rugsėjo 22 
d. Vašingtone. Lietuvos vyriausybės vardu ją pasirašė 
K. Bizauskas, o JAV vyriausybės vardu — iždo sekre-

kitas skolos atmokėjimo alternatyvas, pavyzdžiui, 
.n-u.uv.v i,*,, "v-.j,^ » v « . j « v i j a i.varK.ytis su vomioivų Į s ta igų — . - , . , ai,,aA 
buvo atvykusi į Kauną tartis biurokratais ir atlikti daugybe deponavimą iš anksto didesnę pinigų sumą (vad., 
. . . . . . . . . . . . . . . . ».J ~"v . . . , , , . i ;__,_ nnra .TA V hnnlrp i r naudoiar 

,sin-
dėl tarptautinio festivalio, kasdieninių reikalų king fund") kuriame nors JAV banke ir naudojant už i i k u s i o s s u rnos 

torius ir Didžiojo Karo Užsienio skolų komisijos pir
mininkas A. V. Mellon. Pasirašytoji sutartis buvopa-

Vyriausybė absoliučiai atsisako daryti bet kokio skir siųsta JAV prezidentui Calvin Coolidge patvirtinti. 
tumo tarp American Relief Administration skolos ir ( B u g £i a u e į a u) 
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DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 2 d. 

METROPOLITAN OPEROS 
ŽVAIGŽDĖ VYKSTA I 

LIETUVĄ 
P. PALYS 

Jau yra visiškai tikra, kad 
ateinančių metų birželio mėne
sio antroje pusėje, Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko pa
kviesta, i Lietuvą atvyks ir ten 
koncertuos lietuvių kilmės Met
ropolitan („MET") operos, o ir 
visame pasaulyje garsi daini
ninkė, sopranas Carol Vaness. 

Galbūt ne vienas nustebs ir 
klaus: — kaip gi čia net ir Lie
tuvos prezidentas yra ja susi
domėjęs? Negalima užginčyti 
fakto, jog viso šito reikalo 
pradininkas buvo fotomeninin
kas ir didelis klasikinės muzi
kos bei operų mėgėjas Vytautas 
Maželis. Jis, tik pasikliaudamas 
gan miglotais gandais apie 
Carol Vaness lietuvišką kilmę, 
nutarė juos patikrinti ir atsi
klausti ją pačią. 

Prieš penketą metų Lincoln 
Centre, NY, Carol Vaness 
turėjo rečitalį. Vytautas Maže
lis, kartu su Renata Alinskiene, 
po koncerto nuskubėjo į „Green 
Room". Solistę pasveikinę, jie 
pasiteiravo apie jos lietuvišką 
kilmę. Carol, užklupta tokio ne
tikėto klausimo, visai nesivar
žydama atsakė: „Taip". Po to 
dar pradėjo lietuviškai skai
čiuoti: vienas, du, trys... Apgai
lestavo, kad tik keletą žodžių 
lietuviškai ir temokanti. Dar 
spėjus pasi teirauti , ar ji 
negalėtų padainuoti lietuviams, 
jos atsakymas buvo: „Mielai no
rėčiau!" 

Tolimesnis Vytauto Maželio 
žingsnis buvo jai parūpinti 
lietuviškų kompozicijų. Tuo 
reikalu jis susisiekė su muziku 
Vytautu Strolia, ir šiek tiek 
gaidų buvo nusiųsta solistei. 

V. Maželis, nekreipdamas dė
mesio į kai kurių pesimistiškus 
išsireiškimus, jog „iš tų pelų 
nebus grūdų", nuo savo suma
nymo tą lietuviškos kilmės 
operos dainininkę „parodyti" 
lietuviams neatsisakė. 

S.m. gegužės 19 d. New 
Yorke, Lincoln Centre, Alice 
Tully Hali, Great Performers 
koncertų serijoje buvo ir Carol 
Vaness rečitalis. Ten ji dainavo 
Mozarto, Rossini, Puolenc, Grif-

fes ir Meyerbeer kompozicijas. 
Į rečitalį, Vytauto Maželio ne
nuilstamos energijo: dėka, atsi
lankė gražus būrelis lietuvių. 
Carol Vaness tapo didžiai 
nustebinta, kai lietuvių vardu 
jai buvo įteikta didžiulė puokš
tė gėlių. Po to visi rečitalyje 
dalyvavę lietuviai sugužėjo į 
„Green Room", ten jai sugiedo
jo „Ilgiausių metų" ir įteikė 
Lietuvoje gyvenančio fotome
nininko Antano Sutkaus foto
grafijų albumą. Carol Vaness 
sujaudinta, nesitikėjusi tokio 
pagerbimo, džiaugėsi ir dėkojo. 
Čia ji buvo užklausta, ar 
nenorėtų nuvykti dabar jau į 
nepriklausomą, Lietuvą ir ten 
koncertuoti. Atsakė, kad su ma
lonumu tai galėtų padaryti. Pa
stebėjusi, kad ir jos tėvas, Vyš
niauskas, esąs iš Lietuvos, krei
pės į dr. Juozą Kazicką ir, pap
rašiusi jo vizitinės kortelės, pa
žadėjo tuo reikalu jam paskam
binti, plačiau išsikalbėti. Carol 
pažadą ištesėjo: skambino ir 
tarėsi. 

Prezidentui Algirdui Bra
zauskui atvykus į Jungtinių 
Tautų 48 sesiją, dr. Juozas 
Kazickas, privačiai susitikęs su 
prezidentu, jį su Carol Vaness 
„supažindino". Po to preziden
tas ir pakvietė ją atvykti į 
Lietuvą. Pakvietimą su džiaugs
mu Carol Vaness priėmė. Jos 
koncertų smulkesnes detales 
sužinosime vėliau. Viena yra 
t ik ra - ji dainuos ir su 
„Ąžuoliukų" choru. 

Carol Vaness yra didelio mas
to dainininkė. Ji pageidaujama, 
o ir dainuoja viso pasaulio gar
siųjų operų — Covent Garden, 
La Scala, „MET", Miuncheno, 
Vienos, Paryžiaus, Berlyno — 
scenose. Jos operinių vaidmenų 
bagažas itin turtingas. Nuo 
klasikų, Mozart, („Figaro", „La 
clemenza di Tito", „Cosi fan 
tutte", „Don Giovani", „Ido-
meneo") ir Handel („Julius 
Caesar", „Rinaldo", „Akina". 
„Samson") romantikų, Verdi 
(„La Traviata", „Rigoletto", 
„Un ballo in maschera", „Si-
mon Boccanegra", „Otelio", „II 

ATEITIES SAVAITGALIO 
PROGRAMA 

Ateinantį savaitgalį, lapkričio 5-7 dienomis, Čikagoje 
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje ir Lemonte Ateitininkų 
namuose įvyksta Ateities savaitgalis. 

PonktadionL. lapkričio S d. 7:30 v.v. — literatūros vaka
ras Jaunimo centro kavinėje. Savo kūrybą skaito svečias iš 
Lietuvos rašytojas Jonas Mikelinskas. 

šoitadienĮ, lapkričio 6 d. — Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje: 

11 v.r. kava ir pyragai. 
12 v. r. Jonas Mikelinskas — „Tautinė ištikimybė". 
1:15 v.p.p. Saulius Girnius — „Dabartinė Lietuvos 
politinė padėtis". 
2:15 v. p .p. Juozas Kojelis — „Žvilgsnis į mus pačius, 
tęsiant dialogą su Lietuva'. 
3:15 v. p.p. Svarstybos apie lietuvių menininkų kūrybą 
— Algimantas Kezys, Danas Lapkus, Rūta Saliklienė. 
4:15 v. p.p. Ateities žurnalo jaunimo kūrybos premijų 
įteikimas. 

SakmadianL lapkričio 7 d., Ateities savaitgalio programa 
vyksta Ateitininkų namuose tuoj pat po 11 v.r. mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje. 

12:15 v. p.p. Ateitininkų namuose svarstybos „Išei
vių santykiai su savaisiais Lietuvoje". Svarstybose daly
vauja dr. Kazys Ambrazaitis, Kazys Bradūnas, Ramunė 
Kubiliūtė. Jonas Mikelinskas. 
2:00 v . p.p. Aidas Palubinskas — „Žvilgsnis į partijas 
Lietuvoje". 

CLASSIFIED GUIDE 

Dainavoje vykusioje Lietuviškų studijų savaitėje dainuoja ,,Cicero grupė". Iš kairės: Česlovas 
Grincevičius. Ona Baužienė. dr. Petras Kisielius, Drilia Gaškaitė. Juozas Ardys. dr. Rožė Šomkaitė, 
Viktoras Naudžius. Šiuo metu tik dr. Kisielius t.begyvena Cicero mieste. 

Nuotr. Vytauto Maželio 

travatore'') bei kitose operose ir 
daugelyje kitų. Jai nėra sveti
mos ir modernistų operos kaip 
Barber's „Antony and Cleopat-
ra" ir Puolenc „Dialogues". 

Su C. Vaness yra padaryta ke
lių operų ir nemažai koncertinių 
įrašų su orkestrais, diriguojant 
garsiems dirigentams. 

Ji namuose (New Yorke) reta 
viešnia, nes jos darbotvarkė 
labai apkrauta. Rugsėjo mėnesį 
„I Vaspri Siciliani" operoje (7 
pastatymai) dainuoja San Fran-
cisco mieste. Spalio 18 d. New 
Yorke, Carnegie Hali, su Phila-
delphijos orekestru. Lapkričio 
mėn. Čikagos Lyric operoje — 
,,Cosi fan tu t t e " (9 pasta
tymai. Tai bus puiki proga čika-
giškiams su Carol Vaness susi
pažinti ir ją pasveikinti). Atei
nančių metų sausyje Seattle 
operoje — „Norma" (7 pasta
tymai), o Havajuose balandžio 
mėn. — ,,Der Rosenkavalier" (4 
pastatymai). Grįžus į New 
Yorką, „MET" operoje kovo 
mėn. Desdemona, Verdi, „Ote
lo", o balandyje, Ariandės 
vaidmenyje, R. Strauss — 
„Ariande auf Naxos" (abi operos 
po 3 pastatymus). Po to nebetoli 
ir birželis. Reikės pradėti 
ruoštis kelionei į Lietuvą! 

Vytautas Maželis įrodė, kad 
kartais ir peluose galima su
rasti grūdų! 

ĮDOMUS KONKURSAS 

Baigėsi tris savaites trukęs 
dienraščio „Respublika" su
rengtas konkursas . „ Je i 
prezidentu būčiau aš". Konkur
so rengėjai mano. jog įvairiau
sios kalbos, kad Lietuvoje ne
beliko vadų, išskyrus Bra
zauską, Landsbergį, Ozolą ir 
Kirki lą (LDDP ideologą), 
nepasitvirtino — dienraštis gavo 
kelis šimtus norinčių būti 
prezidentu laiškų. Nors geriau
sio vakarietiškos orientacijos 
prezidento programos konkurso 
komisija nerado, 1,000 JAV 

dolerių premija skirta Vytautui 
Stanevičiui — už lakoniškumą. 
1,000 lietuviškų litų (apie 250 
JAV dolerių) premija skirta 
moksleivei Justei Radzevičiūtei 
iš Plungės — už geriausią tau
tinės orientacijos prezidento 
programą. 1,000 rusiškų rublių 
(maždaug 1 JAV doleris) skirta 
41 metų krovėjui Albinui Visic-
kui — už geriausią rytietiškos 
orientacijos prezidento progra
mą. 

• Ištikimiausias draugas 
yra lietuviškas dienraštis. 

Maironio lituanistinės mokyklos dainavimo mokyt. Rasa Poskočimienė. 
Nuotr. Dainos Čyvienės 

CityCenter GT-International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES i 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS | DAINŲ ŠVENTE' 

SIŪLOME: 

Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville. Cadillac EI Do-ado, Audi. Ford T-Bird. mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars. Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis VILNIUJE KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais— bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILL INOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Memner 

ASTA 
Amencon Sociery 
of Trovei Agents 

0 CityCenter GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2 ? 23-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

REAL ĖSTAME 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi WMt »5th Stroot 

Tel - (708) 424-8884 
(312) 581-8884 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decky* 
Tel. 585-8824 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7181 

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. 

IEŠKO DARBO 
- 2 V 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A publii service of thls nevvspaper 

Moteris I i Lietuvos laiko darbo. 
Gali prižiūrėti ligonius, vaikus ir 
atlikti namų ruošos darbus. Šiek tiek 
kalba angliškai. Gali padėti 
besimokantiems lietuvių kalbos. Tel. 
312^81-7547. 

50 m. moteris, turinti patirtį ligonių 
slaugyme ir vaikų priežiūroj, ieško 

darbo. 
Tel. 312-523-7289 

NIGHT OF THE HAVVK 
Dalo Brown 

lt is a story of the crevv that undertook 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, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
avvay 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", is recognized as the „best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover. Published by Putnam 
Publishing, New York. Book price $22.95. Shipping & handling in 
USA $3.50. Canada — 5.00. Illinois reskJents add $2.01 sales tax. 
Send order to: Draugas, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629-5589 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol . Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol . 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Stroet, Chicago, 
IL 60629. 

TNA INTERNATIONAL TRADING CO. 

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius, 
Telšius, Mažeikius) jums kainuos tik 

$ 0 . 5 2 U Ž 1 S V A R Ą (70 svarų minimum) 

Ši kaina galioja iki š.m. GRUODŽIO 5 d. 

Apsilankę 

T N A INTERNATIONAL TRADING CO. 

skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis not Iki 8 v.v.)galite: 

* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu). 
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai). 
* užsakyti maisto siuntinį ar gelių puokštę į Lietuvą (72 vai.), 
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant 

nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį 

„Lietuvos Rytas". 

Mūsų tel. 708-852-8180 
Adresas: 8440 8. Caas Avo., Wo«tmont, IL 80559 

I 



LAIŠKAS 
REDAKCIJA RAŠO 

Mūsų dėmesys buvo atkreip
tas į vieną laišką, tvirtinant, 
kad asmuo pasirašęs slapyvar
džiu. Je igu t a i tiesa, šis 
„žaidimas" yra ne tik negar
bingas, bet taip pat pavojingas, 
nes grasina sugriauti labai 
populiarų ir naudingą skyrių 
„Drauge". Kaip pastebėjote, 
laiškus spausdiname jau dukart 
per savaitę. Jų autoriai (daž

niausiai) labai uoliai laikosi 
nustatytų gairių, ir tik retas 
laiškas nepakliūva j laikrašti. 
Daug kartų pabrėžta, kad 
anoniminių laiškų (čia įeina ir 
t ie, kurie pasirašyti slapy
vardžiais) nespausdiname: turi 
būti vardas (ne vien inicialas), 
pavardė ir vietovė. Tačiau re
dakcijai neįmanoma kiekvienos 
pavardės autentiškumą patik
rinti. Reikėtų samdyti atskirą 
žmogų, praeitų per daug laiko 
ir susidarytų nemažai nepato
gumų, todėl turime pasitikėti 
laiškų autorių gera valia ir gar
bingumu. 

Jeigu šis redakcijos pasitikėji
mas bus pradėtas piktnaudoti, 
laiškų skyrių turėsime panai
kinti, nes laiškai praras pati
kimumą (nejaugi spausdinsime 
tik pažįstamų žmonių laiškus?). 
Skyrius įvestas, kad būtų vieta 
atvirai pasisakyti net ir tuo 
atveju, kai rašančioje nuomonė 
neatitinka redakcijos pažiū
r u . Jei slepiama tikroji 
autor iaus tapatybė, persai 
išvados: 1. pateikti faktai yra 
melagingi; 2. autorius pats savo 
minčių gėdinasi, todėl vengia 
pasirašyti. 

Danutė Bindokienė 

AR MUS LAIKO 
NEIŠMANĖLIAIS? 

Perskaičius „Drauge" spalio 
27 d. laidoje apie paskyrimą 
naujo Lietuvos krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus, bai
siai supykau ir pasipiktinau. 
Atrodo, kad aukščiausia kvali
fikacija būti krašto apsaugos 
ministru yra tai, kad dirbęs 
komjaunimo centriniame komi
tete, „Tiesos" laikraštyje (Ko
munistų) ir buvęs Sovietų Są
jungos komunistų partijos 
narys, esąs inžinierius elek
trikas. Ir tai visos kvalifikacijos 
būti krašto apsaugos ministru? 

Atrodo, kad visus žmones Lie
tuvoje ir išeivijoje A. Brazaus
kas ir toliau laiko neišmanė
liais, nors būdamas New Yorke 
ir Los Angeles kone aukso kal
nus žadėjo. Nejaugi Lietuvoje 
neranda jokio žmogaus aukštes
nei pozicijai, kuris būtų neko-
munistas. Kaip ant juoko! 

Danutė Stankaitytė 
Chicago, IL 

LAMPĖDŽIU TILTAS 

„Draugo" (1993 m. spalio 23 
d.), 3 puslapyje žinutė apie 
Lampėdžių tiltą klaidingai pra
neša, kad tiltas ties Lampė
džiais yra statomas per Nerį. 
Pagal Lietuvių enciklopediją 
(XrV, 129 pusi.), Lampėdžiai 
randasi dešiniame Nemuno 
krante 7 km. į vakarus nuo 
Kauno. Jeigu Helsinkis-Var
šuva magistralė kirstų Neries 
upę, tai t i l tas nebūtų ties 
Lampėdžiais ir tuomet reikėtų 
antro tilto per Nemuną. 

Neris įteka į Nemuną Kauno 
miesto ribose netoli Kauno 
pilies. 

Tadas Palionis 
Middleton, WI 

KAS JIE TOKIE? 

Yra seniai žinoma — kas nie
kur nedirba, neaukoja ir nesi-
aukoja, t a s labiausiai kri
tikuoja. Šį rudenį atsirado Juo
zas Keršas iš Oak Lawn, II., ir 
Jonas Cironka iš Čikagos, kurie 
„Draugo" neprenumeruoja ir 
dienraščio neremia (bankete 
nedalyvavo, nes žinau visų 
svečių pavardes), lietuviškiems 
darbams neaukoja (nėra nei 
našlaičių ar kitų institucijų 
aukotojų sąrašuose), nėra Lie
tuvių fondo nariais, bet nei
giamais laiškais dienraštyje 
kritikuoja Lietuvių fondą ir 
„Draugo" renginius. Laukiame 
jų pasirodymų ir ypač stambių, 
stambių aukų „Draugo" dien
raščiui, k u r i s jų la i škus 
spausdina. 

Mari ja Remienė 
„Draugo" renginių 

pirmininkė ir Lietuvių 
fondo tarybos narė 

MUITININKAI ITALIJOJE 

Nenustebau perskaitęs Juozo 
Žygo vedamąjį apie Lietuvos 
muitininkus, dirbančius „aukso 
kasyklose" („Draugas", 1993. 
10.05). Šios vasaros gale lan
kantis Romoje, teko šiek tiek 
nugirsti apie keletą muitininkų 
iš Lietuvos, kurie su savo žmo
nomis atostogavo Italijoje. Tuo 
metu, kai mano žmona ir aš, 
prieš užsisakydami restorane 
pietus, pirmiausia apskaičiuo
davome, kiek tai kainuos kana-
dietiškais pinigais, tie muitinin
kai švaistėsi amerikietiškais do
leriais. Įdomiausia, kad Romo
je tiems muitininkams vis dėlto 
teko sumokėti dalinį „pajamų 
mokestį" — ne Lietuvos val
džiai, o Italijos „mafijai" (vagys 
žino iš ko vogti!). Tai nuostolis 
Lietuvos iždui. 

Nejaugi dabartinė Lietuvos 
vyriausybė yra bejėgė sut
varkyti sauvaliaujančius eili
nius muitininkus? 

Viktoras P r i e ščep ionka 
Ottavva, Kanada 

ŠTAI KELI PASIŪLYMAI 

Visi supranta, pripažįsta, kad 
šis lietuviškas laikraštis mums 
bū t ina i r e ika l ingas . Todėl 
r e ik i a suda ry t i t i nkamas 
sąlygas darbui ir dirbančių atly
g in imui . Svarstant, kaip 
pašalinti pinigų trūkumą, štai 
dar keli pasiūlymai. 

1) Pake l t i p r enumera tos 
mokestį. 

2) Susidarius trūkumams, 
juos turi padengti Lietuvių fon
das. Jo apimtyje kultūriniai 
reikalai. Didžioji fondo pinigų 
dalis ir palikta čia išeivių 
reikalams. Gera konkreti jo 
parama reikalingam dalykui 
gal ir naujų narių — aukotojų 
pritrauktų. Naujų steigimui 
nepritariame. Tas parodytų tik 
susiskaldymą, nepasitikėjimą, 

j au esančių neefektingumą. 
3 . Gal ima bū tų 4 lapų 

laikraštį spausdinti tris kartus 
savai tė je . T ik ra i j is ir 
atnešamas į namus 2-3 kartus 
savai tė je . Sumažėtų per
siuntimo išlaidos. 

Laikraščiu esame patenkinti. 
Leidėjų ir redaktorių darbš
tumas, sumanumas vis ką nors 
naujo pritaikyti, praplėsti yra 
pagirtinas, didelės padėkos ver
t a s . Sunkūs čia spaudos 
reikalai, pašalinkime nors pini
ginius rūpesčius. 
Vytau tas ir Angelė Gailiūnai 

Wethersfield, CT 

_. . — _ • Naujausios žinios iš Lietu-
# ^ f ™ ° n a S P a u h U S *os randamos kasdien „Drau-

mirė 1978 m. rugsėjo 29 d. ,. 
ge . 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 2 d. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
S.m. spalio mėn. 29 d., sulaukęs 84 m. amžiaus.staiga mirė 

Dipl. teisininkas 
A.tA. 

KOSTAS JOKŠA 
Gimė Lietuvoje, Jurkšių kaime, Pilviškių valsčiuje. Baigė 

teisės fakultetą Vytauto Didžiojo universitete. 
I JAV atvyko 1949 m. Gyveno Redford, Michigan. Buvęs 

ilgametis Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos ir Kultūros cen
tro administracijos komiteto pirmininkas. 

Paliko žmoną Eleną, dukrą Jūratę ir žentą John Maier, 
anūkes Lisą ir Lorą bei daug kitų giminių. 

Rožinis ir atsisveikinimas įvyko lapkričio mėn. 1 d. Har-
ris laidotuvių koplyčioj, Livonia, Michigan. Po gedulingų Šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, lapkričio mėn. 2 dieną 
velionis buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, 
Michigan. 

Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti savo maldose mūsų 
mylimą Vyrą, Tėvelį ir Senelį. 

Nuliūdę: žmona, dukra , žentas ir anūkės. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275. 

LAIŠKŲ ATPLĖŠINĖJIMAS 

Birutė Pūkelevičiūtė („Drau
gas", spalio 15 d.) rašo, kad jos 
71% laiškų, siųstų į Lietuvą, 
dingo. Visai natūralu, kad ir 
dabar dirba KGB. 

Štai ką rašo mano giminaitė 
iš Lietuvos: 

„Mes siuntėme iš darbovietės 
laišką į Vašingtoną dėl bendra
darbiavimo. Atsakymą gavome 
greit, bet laiškas buvo atplėštas. 
Nuėjau J»as pašto viršininką ir 
paklausilu, negi raudonas sau
gumas dar dirba? Iš pašto virši
ninko gavau atsakymą tokį: 
paštas laiškus skaito ir skaitys 
ir dar ieškos pinigų laiškuose". 

Jeigu toks pašto viršininko at
sakymas, tai kas yra atsakingas 
už tokį gėdingą pašto siautėjimą 
demokratinėje Lietuvoje? 

J o n a s Balbatas 
Cleveland, OH 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS GUOBUŽIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis staiga 

ir netikėtai mirė 1993 m. spalio mėn. 8 d. Palydėtas Amži
najam Poilsiui spalio mėn. 12 d. 

Dėkojame Marytei ir Juozui Plačams, pirmąją nelaimės 
minutę atskubėjusiems mums padėti, mus guodusioms 
Halinai Dilienei ir dr. Liudmilai Finkelštein, parodžiusiai 
rūpesčio Erikai Dilytei-Brooks, Dailai ir Juozui Liubinskams, 
laidotuvių reikalus padėjusiam tvarkyti Broniui Siliūnui. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišių auką ir palydėjimą paskutinėje šios žemės kelionėje. 

Ačiū Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei Julijai 
Smilgienei ir narėms už maldas koplyčioje. Nuoširdi padėka 
Stasei Paulionienei už graudžias atsisveikinimo eiles. 

Dėkojame karstanešiams suteikusiems Velioniui pasku
tinį patarnavimą. 

Ne tik mes Jį mylėjome, mylėjote ir Jūs, prisiųsdami 
nuostabiai puikias gėles, pagerbdami Velionį savo atsilan
kymu net iš tolimų priemiesčių, pareikšdami užuojautą 
spaudoje. 

Dėkojame muz. Ričardui Šokui už vargonavimą ir 
giesmes. 

Dėkojame visiems, kurie mus guodėt, raminot, pareiškėt 
užuojautą, buvot kartu su mumis tomis skaudžiomis valan
domis, aukojot šv. Mišioms ar šeimos nuožiūrai. Teatlygina 
jums Aukščiausias. 

Už rūpestingą patarnavimą dėkingi Donald A. Petkui ir 
Donald M. Petkui. 

Liūdinti šeima 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU? 

Pik. Jonas Gečas džiaugiasi siunta iš Amerikos, daugiausia iš Čikagos ir 
apylinkių, kur suorganizuota siuntinėlių siuntimas „Kava Lietuvos 
savanoriams", šiuo darbu daugiausia rūpinasi Antanas Jarūnas. 

KĄ DARYTI, JEI...? 
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomene: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. • 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietove. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime. kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., D O N A L D A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

A.tA. 
ANTANINA BUTKUVIENĖ 

Sližytė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. spalio 30 d., 3 vai. p.p., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Rusijoje, St. Petersburg. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Elena Juozapaitienė ir brolis Adomas 

Sližys su šeimomis Lietuvoje bei draugai Amerikoje. 
Velionė buvo motina a.a. Kęstučio Jeronimo Butkaus. 
Velionė buvo pašarvota pirmadieni, lapkričio 1 d. nuo 2 

iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 2 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į šv . Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimeji ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
BRONIUS KRUČAS 

Gyveno Čikagoje. 
Po ilgos sunkios ligos mirė 1993 m. spalio 30 d., 11:25 vai. 

ryto, sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Kupiškio mieste. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anelė; Lietuvoje seserys — Anelė 

Žukienė ir Julė Stankevičienė su šeimomis; taip pat krikšto 
dukros — Violeta Cleveland ir Regina Šaulienė. 

Priklausė Lietuvių Fondui ir Dzūkų draugijai. 
Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 2 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 3 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Giliame liūdesyje žmona Anelė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
BRONIUI KRUČUI 

mirus, mielai draugei ANELEI KRUČIENEI reiš
kiame širdingą užuojautą. 

Violetta, Andy, David ir 
Darą Merin 

A.tA. 
STASEI VYČIENEI 

mirus, dukterims - IRENAI KAZLAUSKIENEI, NI
JOLEI PETAJA, DANAI NAUJOKAITIENEI ir sū
nums - RIMANTUI ir ARVYDUI bei jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vanda ir Otonas Vaitai 
Algirdas Banys 

e 

CICERO LEMONT 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

E I AIR CARGO 
L3 SIUNTINIAI LAIVU 

E] DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta I E, Inc. 
12719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 

tel. (312) 434-2121 ; 1-800-775-SEND 



6 DRAUGAS, antradienis , 1993 m. lapkričio mėn. 2 d. 

R a m u n ė Kubi l iū tė dalyvaus 
svarstybose „Išeivių santykiai 
su savaisiais Lietuvoje" Ateities 
savaitgalio metu sekmadienį, 
lapkričio 7 d., 12:15 v. p.p. Atei
t i n i n k ų namuose Lemonte . 
Atei t ies savai tga l i s įvyksta 
lapkrčio 5-7 d. Čikagos Jaunimo 
centre ir Atei t ininkų namuose, 
Lemonte. 

S a v a i t i n i a m ž u r n a l e ,,Wo-
mens World", rugsėjo 21 d. lai
doje R e n a Dictor LeBlanc 
aprašė penkerių metų mergaitę 
iš Vilniaus, Ligitą Nasickaitę (o 
gal Navickaitė? rd.), kurios iš 
p r i g i m t i e s d e f o r m u o t a s 
žandikaulis, net trukdydavęs jos 
kvėpavimui , buvo operuotas 
amerikiečio gydytojo dr. Martin 
Dunn. Ša rūnas Marčiulionis 
užmokėjo jos lėktuvo bilietą iš 
Vilniaus į Bostoną, lietuvių 
į s t e i g t a g r u p ė L i t h u a n i a n 
Chi ldren 's Relief iš viso užmez
gė ryšius su tuo pasišventusiu 
57 m. amžiaus gydytoju, kurio 
dėka 27 kit i vaikai buvo operuo
jami ir 35 Lietuvos chirurgai 
pasimokė bei stebėjo operacijas 
Lietuvoje praėjusį vasario mėn. 
L ig i to s 9 va i . u ž t r u k u s i 
sudėt inga operacija pasisekė, ji 
ir jos motina Regina jau grįžo į 
Lietuvą. (RK) 

L i e t u v i ų O p e r o s šių metų 
penki laimingieji bilietai buvo 
i š r ink t i praėjusį šeštadienį 
įvykusiame pokylyje Jaunimo 
centre, stebint 250 žmonių. 100 
dol. laimėjo O. Naumanas iš 
Cleveland, OH, 150 dol. K. 
J u š k a i t i s , 250 dol. Aldona 
Olienė iš Čikagos, 500 dol. 
Adelė Grina, Oak Lawn, IL, o 
1,000 dol. laimėjo Juozas Nauja
lis iš Cicero, IL. Mūsų Operos 
vadovybė nuoširdiai dėkoja vi
siems, įsigijusiems bilietus ir 
padėjusiems surinkti lėšų „Pilė
nų" operos pastatymui, kurios 
spektaklis bus balandžio 17 d. 
Morton auditorijoje. 

Bočių m e n ė Pasau l io l ietu
vių c e n t r e , Lemonte lapkričio 
mėn. 12-14 dienomis pavirs 
meniškų rankdarbių paroda. 
Jos organizacinei komisijai 
vadovauja Irena Kriaučeliū-
nienė su grupe talkininkų. Pa
rodos a t idarymas l apk r i č io 12 
d. 7:30 v a i . v a k a r e . 

x P o 17-kos sėkmingų kon
c e r t ų JAV-bėse, prieš išvyks
t a n t į Lietuvą, „Armonika" 
koncertuos Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte, penktadienį, 
l a p k r i č i o 5 d., 7:30 v.v. Visi 
kviečiami. Bilietus galima užsi
sakyti t e l . 312-238-1536. 

(sk.) 

x P A G A L B A L I E T U V O S 
Ž E M D I R B I U I . Pristatom 6 
rūšių t rak tor ius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
r ink imas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
t ina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas . 4% už persiuntimą + 
p r i s t a tymas . Siunčiant virš 
$2,100 - 3% f pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: K A I R Y S 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fru i t -
l a n d Rd. , S toney Creek , On-
t a r io . Tel . (416) 643-3334, F a x : 
416) 643-8980. 

(sk) 

VII Mokslo ir K ū r y b o s sim
poziumo dalyvių ir k i tų svečių 
susipažinimo vakaras rengia
mas trečiadienį, lapkričio 24 d. 
7 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 Pu-
laski Rd., Čikagoje. Vakarą 
globoja Lietuvos general inis 
konsulas Vaclovas Kleiza. T a 
proga Balzeko muziejus įruoš 
specialią parodą, pavadintą 
„Lietuvių imigracija į Ameriką: 
pionierių metai i l864-1914V\ 
Paroda bus atidaroma apžiūrė
j imui šio vakaro metu. Balzeko 
muziejus turi daug įdomių ro-
dinių iš ankstyvosios lietuvių 

išeivijos veiklos. Čia taip pat 
bus galima atlikti registraciją ir 
įsigyti bilietus į visus simpoziu
mo renginius, Visuomenė ta ip 
pat kviečiama atsilankyti į šį 
renginį ir susipažinti su mūsų 
mokslo žmonėmis. 

Dainavos ansambl io laimin
gųjų bilietų t raukimas bus tuoj 
po koncerto (lapkričio 7 d.) Jau
nimo centro kavinėje. Bilietų 
šakneles dar galima grąžinti iki 
lapkričio 6 d. Ansamblis yra dė
kingas visiems, prisidėjusiems 
prie bilietėlių platinimo, o taip 
pat labai dėkingas už aukas, 
a ts iųstas kar tu su bilietų šak
nelėmis. 

Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys kviečia visuomenę daly
vau t i šv. Mišiose, p r a šan t 
Dievą, kad vienuolijos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. Mi
šios bus aukojamos trečiadienį, 
lapkričio 3 d., 7 vai. vak. vie
nuolyno koplyčioje, 2601 W. 
Marąuette Rd., Jas aukos jėzui
t as kun. Anicetas Tamošaitis. 
Malonėkite dalyvauti . 

Sofija ir S t a sys Džiugai , 
Oak Lawn. 111., Pasaulio lietu
vių centrui, Lemonte. įnešė 
anksčiau pažadėta 1000 dol. 
auką, tapdami šios institucijos 
nariais-steigėjais. 

x I e š k o m a s P r a n a s Kurse-
vič ius , Boliaus sūnus, 76-78 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kai
šiadorių raj. Skudenių kaime. 
J i s išvyko iš Lietuvos 1942 
metais . Ieško E l v y r a Kurse-
v ič iū tė , N a r i m a n t o g-vė 30, 
Žiežmaria i , K a i š i a d o r i ų ra j . , 
L ie tuva . 

(sk) 

x Už a.a. E u g e n i j o s Biels
k ienės vėlę, ketverių metų mir
ties sukaktyje, šv. Mišios bus 
atnašaujamos l a p k r i č i o 7 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių bus 
švent inamas paminklas a n t 
velionės kapo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Kviečiame 
gimines, draugus ir kolegas 
Mišiose, kapinėse ir vaišėse 
dalyvauti. D u k t ė i r sūnus . 

(sk) 
x T A L P I N T U V A I p e r 

T R A N S P A K siunčiami k a s 
s a v a i t ę . G a l i m e pervest 
d o l e r i u s per 48 vai . Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Muito nėra. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Ch icago , IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke 
l i o n ė m s į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis . Skambin t i : T. Les -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
L td . , tel . 708-526-0773. 

(sk) 

Svečių gausybė kun. Juozo Vaišnio kunigystės 50 m. jubiliejuje Jaunimo centro didžiojoje salėje 
sPa l i0 2 4 d Nuotr. J . Tamulaičio 

REALIZMAS IR VILTIS 
Čikagoje apsilankiusi dr. Vai

nauskienė buvo paklausta apie 
apleistus ir skr iaudžiamus 
vaikus Lietuvoje. Tuo metu at
sakymo negauta, nes dr. Vai
nauskienė čia lankėsi, kad per 
Mercy Lift pastangas užmegztų 
ryšius su Illinois universitetu 
dėl neonatalinės priežiūros Lie
tuvoje pagerinimo. 

Vėliausiame „Saulutės" susi
rinkime, vykusiame pas Vidą 
Maleiškienę, buvo susipažinta 
su Marijos Goštautienės ir Ma-
yos Goštautaitės vaizdajuoste 
apie vaikų namelius Lietuvoje, 
taip pat buvo aptarti M. Krau-
chunienės ats iųst i Tatjanos 
Komorskajos s t ra ipsnia i iš 
„Vakarinių naujienų". Sužino
ta, kad Lietuvoje yra arti 10,000 
našlaičių ir vaikų be tėvų glo
bos. Tėvystės teisės atimamos, 
įsitikinus, kad tėvų elgesys 
netinkamas vaiko atžvilgiu. 

Tatjana kelias dienas važinė
jo kartu su Irena Kieriene, Vai
kų teisės apsaugos Vilniaus 
Švietimo skyriaus inspektore. 
Štai ką jos rado. Vienoje vieto
je, atsiduodančioje šlapimu, pa
mazgomis ir pelėsiais, rado kaž
kada išvirtus sudžiūvusius ma
karonus ir dvokiantį sugižusi 
pieną, kuris vis dar buvo nau
dojamas. Dviejų metų vaikutis, 
nežinia kiek kar tų prisišlapin
tomis kelnytėmis, peršlapusiais 
marškinėliais. Motina tvir t ina 
negerianti, vaiką prižiūrinti, 
galvos parazitus išnaikinusi... 

Kita dviejų vaikų motina, nie
kur nedirbanti, girtauja, pašal
pą sunaudoja savo reikalams. 
Nuvažiavus pas trečią, tenka 
kopėčiomis užl ip t i . kad 
pažiūrėtų pro langą. Si motina, 
nėščia su trečiu, savo 2.5 metų 
ir 8 mėnesių vaikus palieka vie
nus. Kaimynai pasakojo, kad 
anksčiau buvo iškviesta polici
ja. „Visą dieną verkė užrakinti 
vaikai. Galiausiai vienas užsi-
ruopštė prie praviro lango, per 
išdaužtą kiaurymę iškišęs ran
kutę nuogas j is stovėjo ilgą lai
ką. Policija suradusi nuogus, al
k a n u s , suša lus ius v a i k u s , 
nuvežė juos į ligoninę". („Va
karinės naujienos" 1993.4.21, 

Mari ja Mogenis, Belleville, 
IL, prie anksčiau atsiųstų 50 
dol. „Draugo" steigiamam fon
dui, vėl atsiuntė dar kitą 50 dol. 
Jai nuoširdžiai užtai dėkojame. 

x I r ena Kai ry tė p a a u k o j o 
$45, Aldona Andriušis $35 ir 
JAV LB Marquette Parko apy
linkė $35 Aštuntajam Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumui. Dėkojam 

j jiems ir kviečiam kitus prisidėti. 
(sk) 

psl. 5). Kitoje v:etoje motina su 
devyniais vaikais. Dvylikos me
tų berniukas nelanko mokyklos, 
nemoka ne i skaityti, nei rašyti . 
Vaikas užskai tytas invalidu, 
motina paša lpą naudoja sau. Iš 
vaikų sužinoma, kad jie valgo 
„beveik kasdien ir apie „ tė tę 
dėdę", ku r i s , naudodamas k a s 
pak l iūva , , ,auklėja šeimą"\ 
Kitame b u t e nerandama nieko 
valgomo. Vaikai nušašę. Mer
gaitės p laš takos pilnos gilių 
žaizdų. P a k l a u s t a a t s a k o : 
„Skauda", — ir be garso kažkaip 
nepastebimai verkia. Motina 
aiškina, kad tai niežai. Švariau
siame ir j auk iame bute slypi 
s ta igmena. Čia ypatingai liesų 
6 vaikų motina, prieš kurią 
surinkta 17 puslapių medžiagos 
dėl motinos teisių a tėmimo. 
Kieriene pažiūrėjo į vieno vaiko 
veidą. „O a n t veido — ryškūs 
mušimo ženk la i , įb rėž imai , 
įkandimai... Nugaros apačioje — 
ryškios mėlynos kraujosrūvos, 
žymūs įbrėžimai. Du r a n k u t ė s 
pirščiukai, kaip sakoma, nu
kandžioti su mėsa iki kaulų" . 
Pasirodo, motina dažnai palieka 
vaikus vienus, a lkanus , prage
ria pašalpos pinigus. Girta su 
įtūžiu puola vaikus, muša juos 
ką nutvėrusi, t ranko į grindis a r 
daužo į sieną, kandžioja . . . 
Vaikai klaidžiojantys po rajo
ną..." Taip mūsų vaikai atsiran
da valdiškose prieglaudose... 

„Saulutė" gavo Irenos Kierie-
nės Vilniaus miesto našlaičių ir 
vaikų, l ikusių be tėvų globos, 
globojamų šeimose sąrašą. Taip 
pat Birutė Kožicienė a ts iuntė 
daugiavaikių šeimų, reikalingų 
pagalbos, sąrašą. 

Raminta Marcher t ienė supa
žindino su per Nijolę Kašubie-
nę gautu straipsniu iš „Lietuvos 
ryto" (1993, rugsėjo 17 d., psl. 
11). kur aprašomos skurstančios 
vaikų ligoninės ir vaikai , ser
gantys vėžiu. Jų mais tas pras
tas , vaistai brangūs . Sergančių 

vaikų tėvai įkūrė draugiją „Pa
guodą". 

Yra tiek daug reikalingų pa
galbos... 

Šiuo metu „Saulutės" narės 
pakuoja gausiai suaukotus žais
liukus, rūbelius, multivitami-
nus ir knygeles pasiuntimui į 
Lietuvą. Dar t rūks ta multivita-
minų. Kviečiame galinčius pra
ves t i v i t a m i n ų vajų savo 
amerikietiškose mokyklose bei 
o rgan izac i jose . V i t a m i n u s 
galima įteikti Leono Narbučio 
„Lion Frame Gallery", Čkagoje. 
arba Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre prie kondominijų korido
r iaus . Lituanist inių mokyklų 
vedėjos — Jūra tė Dovilienė Jau
nimo centre, Čikagoje, ir Eglė 
Novak — Lietuvių centre, Le
monte, sutiko mokinių atneštus 
vi taminus įteikti „Saulutei". 

Sėkmingai praėjo „Baliukas 
sodelyje". Vienam našlaičiui 
rast i rėmėjai. Marytė Cerniūtė 
tarėsi su Jū ra te Budriene apie 
galimybę, kad mašlaitį Gintarė
lį apžiūrėtų „Vaikų vilties" 
gydytojai, nuvykę į Vilnių ati
daryti operacinę. Nors „Vaikų 
vi l t is" sutiko, kažkodėl našlai
t is nebuvo atvežtas. 

Tvirtai sus i tar ta su „Bulis" 
k r e p š i n i n k u Wil l P e r d u e 
suruošti lėšų telkimo renginį 
gruodžio mėnesį. J i s atsiprašė, 
kad vasarą nespėjo, nes buvo jo 
vestuvės ir kt. Užmegzti ryšiai 
su kroatu Toni Kukoc, naujuo
ju „Bul is" nar iu , šiltai at
siliepiančiu apie Lietuvos olim
pinę krepšinio komandą. Pla
nuojama eilė lėšų telkimo ren
ginių amerikiečių tarpe. 

Laukiama žinių iš dirbančių 
su našlaičiais dėl aplinkraščio, 
kad būtų galima veiklą koordi
nuoti , ne kontroliuoti. 

„Saulu tės" pirmininkės vyrą 
išt ikus infarktui, jos kelionę į 
Lietuvą teko atidėti. Tačiau, su 
visų pagalba, vykdomos „Saulu
t ė s " pastangos padėti Lietuvos 
nekal tai kenčiantiems. 

I n d r ė 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui -
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

TAI BENT 
Spalio 24 d. Jaunimo centre 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadjja, talkininkaujant Lemon 
to skautininkių draugovei „Sie
tuva" ir Čikagos skaut in ink ių 
draugovei, suruošė kun. Juozui 
Vaišniui, SJ šaunų 50 metų 
kunigystės jubiliejaus pami
nėjimą. 

Šventė pradėta Mišiomis Jė
zuitų koplyčioje. J a s konceleb-
ravo kunigai: Jonas Kidykas, 
Anicetas Tamošaitis, Vaclovas 
Gutauskas , Petras Daugint is , 
Algirdas Paliokas, Juozas Vaiš-
nys (visi jėzuitai) ir prelatai : 
Juozas Prunskis bei Ignas Ur
bonas. Ilgą, pritaikytą progai 
p a m o k s l ą pasakė k u n . A. 
Tamošaitis. 

Po Mišių didžiąją Jaun imo 
centro salę pripildė kone 300 
svečių. Iškilmėms suman ia i ir 
sklandžiai vadovavo Leonas 
Maska l iūnas ir J ū r a t ė Va-
riakojienė. Skambant smagiai 
Ričardo Šoko pianino muzikai , 
į salę įžygiavo jubi l ia tas kun. 
Juozas Vaišnys su ilga palydos 
vir t ine. Jį papuošus tradicine 
juosta ir pasodinus prie garbės 
s t a lo , prasidėjo į p r a s t i n i a i 
sveikinimai, vadovaujant L. 
Maskaliūnui . O tų sveikinimų 
būta nemažai — p radedan t 
pačiu šv. Tėvu (ne, j is pokylyje 
nedalyvavo, tik specialų raštą 
sukaktuvininkui atsiuntė), kar
d i n o l u Joseph B e r n a r d i n , 
vyskupais — Paulium Bal takiu 
ir Juozu Žemaičiu (Marijampo
lė) ir ki tais garbingais asme
nimis. Žodžiu sveikino Sigi tas 
Miknait is — LSS Tarybos var
du, E . Korzonas — ASS Vadijos 
vardu, Jaunimo centro direk
torė Salomėja Endri jonienė, 
Ateit ininkų federacijos i r Čika
gos skyr iaus sendraugių vardu 
— Jadvyga Damušienė (kažko
dėl ne Ateitininkų federacijos 
vadas, buvęs salėje?), Skau
t i n i n k i ų d r augovės v a r d u 
Hal ina Plaušinaitienė. 

Tolimesnė programos eiga 
perduoda Jūratei Variakojienei, 
o ji supažindino su kiekvienu 
kalbėtoju, pasiruošusiu ap ta r t i 
kun. Vaišnio gyvenimą: kuni
gystę, redaktorystę, skaut išką 

IS ARTI IR TOLI 

J A V 

Sekmadienį , spalio 31 d. savo 
bute Brooklyn, NY mirė rašy
toja Nelė Maza la i t ė -Gobienė . 
Gimusi 1907 m. rugpjūčio 20 d. 
Darbėnų kaime, K r e t i n g o s 
apskrityje. Buvo beletriste, rašė 
noveles, bendradarb iaudama 
Lietuvos spaudoje „Ryte" , „XX 
Amžiuje", „Lietuvos a i d e " , 
„Vaire", „Naujojoje Romuvoje", 
„Dienovidyje" ir ki tuose laik
raščiuose bei žurnaluose. Pirmo
ji jos knyga, novelių bei legendų 
rinkinys, išleista 1929 m. Pasta
ruoju laiku Nelė Mazalai tė 
sunkiai sirgo, žurnalistės Salo
mėjos N a r k e l i ū n a i t ė s glo
bojama. 

SUDARYTA Ž U R N A L I S T O 
P R E M I J O S V E R T I N I M O 

K O M I S I J A 

x Vilniaus da i l in inko Al
gi rdo Griškevičiaus tapybos 
parodos atidarymas įvyks penk
tadienį, lapkričio 19 d., 7:30 v.v. 
Čiurlioniko Galerijoje, Jaunimo 
cen t r e . Pa roda v e i k s iki 
lapkričio 28 d. Lankymo valan
dos: šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 10 v.r. iki 2 v. p.p., 
an t radienį , t r eč i ad ien į ir 
penktadienį nuo 5 v.v. iki 8 v.v. Kun. Juozas Vaišnys apdovanojamas simboline dovanėle 50 m. kunigystės 
Informacija: 312-777-6341. jubiliejaus šventėje spalio 24 d. Jaunimo centre. Šalia dovana įteikęs E. 
Maloniai kviečiame visus. Korzonas 

(sk; Nuotr. J . Tamulaičio 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba numato šiais 
metais pagerbti iškiliuosius 
k u l t ū r i n i n k u s , j ų t a r p e ir 
žurna l i s tą . 

Žurnalisto premija sk i r iama 
už 1993 metus. Premijos dydis 
— 1000 dol. Mecenatas — Lietu
vių fondas. 

Premiją įteikti numatoma dar 
šių metų pabaigoje, New Yorke. 

Žurnalisto premijos vertinimo 
komisiją sudaro: p i rmininkas 
Vytautas Volertas ir nariai 
Jonas Daugėla ir Ju rg i s Janu-
šaitis. 

Premijai kandidatus prašoma 
siūlyti iki lapkričio 20 d. ir siųs
ti komisijos sekretoriui Jurgiui 
JanušaiČiui, 8 Talo Circle, Port 
Orange, Florida, 32118, tel. 
904-767-7755. 

ŠVENTĖ! 
ir visuomeninę veiklą. Kadan
gi ta kun. Vaišnio veikla tikrai 
plati , ta i ir aptarimai ilgokai 
užsitęsė. Gaila, kad rengėjai 
nepasirūpino tampriau koordi
nuoti kalbėjusiųjų mintis, būtų 
išvengta bereikalingų pasikar
toj imų ir ka lbos ge roka i 
sutrumpėjusios. Apie J . Vaišnio 
kunigystę ir kunigo pašaukimą 
apskritai kalbėjo kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC; apie J . 
Vaišnį — visuomenininką ir 
žurnalistą — pasakojo Vytautas 
Kasniūnas; tema „J. Vaišnys, 
skautas-akademikas" kalbėjo 
Kęstutis Ječius, o apie J . Vaišnį, 
ka ip li tuanistą-mokytoją — 
Danutė Bindokienė. 

Turėjo progos pasisakyti i r 
pats jubiliatas, gražiais žodžiais 
garbstytas, šampano taurėm i r 
„Ilgiausių metų" garsais svei
k i n t a s , s imbol ine dovana , 
sukur ta dr. Romualdo Povi
laičio, apdovanotas. Vis dėlto 
jam visa tai girdėtoji gražbylys
tė galvos neapsuko ir sukaktu
vininkas kalbėjo su humoru bei 
šiluma, pasidžiaugdamas gau
siais svečiais, kruopščiais šven
tės rengėjais ir papasakodamas 
vieną kitą epizodėlį iš savo 
gyvenimo. J i s taip pat paminėjo, 
kad iš visų darbų, atliktų il
game gyvenimo kelyje, jis la
biausiai brangina kunigystei 
paskirtus metus. 

Nors ir gerokai pavėlavusi dėl 
už s i t ę sus io s p r o g r a m o s , 
pagaliau ant stalų atsirado 
vakarienė, paruošta Aldonos 
Šoliūnienės. Prasmingą maldą 
pr ieš valgį sukalbėjo pre l . 
Juozas Prunskis. Gaila, k a d 
žmonės po vakarienės pradėjo 
spa rča i s k i r s t y t i s , nesu 
l a u k d a m i m e n i n ė s d a l i e s , 
kurią atliko sol. Dalia Eidukai-
t ė -Fane l l i ir s m u i k i n i n k a s 
Kazys Motekaitis. Tačiau d a r 
labiau gaila, kad kažkodėl 
pačiai puotos pabaigai buvo 
paliktas Lietuvos gen. garbės 
konsulo Vaclovo Kleizos sveiki
nimas... Salėje dar likusiam bū
reliui svečių tai sukėlė disonan
so jausmą šiaip labai malonioje 
ir džiaugsmingoje šventėje. 

A. T. B . 

A. a. Čes lovas J a n u s a s mi
rė spalio 30 d. Šv. Jono ligoni
nėje New Yorke. Gimęs 1907 m. 
liepos 18 d. Kryme, Rusijoje, 
reiškėsi kaip gabus dailininkas, 
teatro dekoratorius ir lietu
viškosios kaimo buities vaizduo
tojas. Laidojamas lapkričio 3 d. 
po gedulingų pamaldų Apreiš
k imo parapi jos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY, Cypress Hills 
kapinėse. 

K a s m e t i n i s S i e l o v a d o s 
t a r y b o s (Bishop Baltakis ' Pas-
toral Council) suvažiavimas 
įvyks lapkričio 27 d., šeštadienį, 
VIII Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Lemonte. Suvažia
vimo tema: „Rūpestis mūsų 
jaunimu". Suvažiavimo simpo
z iume („Rel ig i ja v a s a r o s 
stovyklose ir šeštadieninėse 
mokyklose") dalyvaus A. Sau-
laitis, SJ, Regina Kučienė, ses. 
Margari ta ir Birutė Bublienė. 
Taip pat bus ir prel. J. Prunskio 
įkurtos „Krikščioniškos spau
dos" premijos už 1992 metus 
įteikimas. 

Dailiųjų Menų k lubas , Los 
Angeles, CA, ruošia Danos 
Mickutės-Mitkienės poezijos 
knygos „Džiaugsmas nepražy-
des" sutiktuves lapkričio 14 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Tau
tiniuose namuose (3352 Glen-
dale Blvd.). Knyga neseniai 
išleista Lietuvoje. Ją — su 
autorės dedikacija ir autografu 
— bus galima įsigyti sutiktuvių 
metu. Po programos — vaišės. 
Įėjimas nemokamas; visuomenė 
kviečiama. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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