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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Ruošiamasi sutarties 
su Lenkija pasirašymui 

Vilnius, balandžio 25 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas įprastinėje kalboje 
per Lietuvos radiją pasakė, kad 
antradieni Seimo plenariniame 
posėdyje „ b a n d y s Įver t in t i 
Lietuvos ir Lenkijos santykių is
torinį etapą". Lietuvos ir Lenki
jos prezidentai kalbas pasakys 
iš karto po to, kai pasirašys 
tarpvalstybinę sutart į . 

Algirdas Brazauskas radijo 
laidoje sakė, kad sutartyje daug 
vietos skirta taut in ių mažumų 
klausimams ir pareiškė įsitiki
nimą, kad jos nuostatos „padės 
gerus pagr indus pari tet iniu 
būdu spręsti Lietuvos lenkų ir 
Lenkijos lietuvių problemas". 

Prez. Brazauskas akcentavo, 
jog iki šiol t a rp labiausiai dis
kutuojamų problemų yra švieti
mo reikalai . Ta proga jis sakė, 
jog Lietuvoje veikia 127 lenkiš
kos mokyklos, kai tuo tarpu 
atgimimo pradžioje jų tebuvo 
92 Praėjusių metų pabaigoje 
buvo 148 grupės lenkų vaikams 
ikimokyklinėse įstaigose, 1,200 
lenkų tautybės jaunuolių studi
juoja L ie tuvos aukš tos iose 
mokyklose, dar apie 400 kasmet 
išvyksta mokytis Lenkijos uni
versitetuose ir institutuose. 

Prezidentas priminė, kad per
nai Vilniaus universitete įkurta 
l enku kalbos ir l i tera tūros 
katedra. į dvi šios specialybės 
grupes pr i imta 40 vaikinų ir 
merginų. Vilniaus pedagoginia
me universitete lenkų kalba 
galima įsigyti šešias specialy
bes. Kauno kunigų seminarijo
je kl ier ikams iš Vilniaus ar
kivyskupijos privalomas lenkų 
kalbos kursas . Toks reikala
vimas yra ir prieš metus pradė
jusioje veikti Vilniaus kunigų 
seminarijoje. 

Iš aštuonių lenkų kalba Lietu
voje leidžiamų periodinių lei
dinių ketur is išlaiko valstybė. 
Beveik visoje Lietuvoje gir
dimos kasdieninės radijo laidos 
lenkų kalba bei „Polonijos" 
televizijos programos. 

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 261,500 lenkų tautybės 
žmonių, a rba 7% visų šalies gy
ventoju. Lenkijoje lietuvių yra 
35,000. 

Lenkijos l ie tuviai , pasakė 
prezidentas, irgi tur i kelias 
savas mokyklas, leidžia dvisa
vaitinį žurnalą, iš Bialystok 
transliuojamos radijo valan
dėlės. „Aš nenoriu supriešinti 
vienų su k i ta is" , pabrėžė A. 
Brazauskas, tačiau problemų 
kultūrinio gyvenimo srityje jie 
tur i gerokai daugiau. Svarbiau
sias iš jų tikiuosi aptarti po
kalbiuose su Lenkijos preziden
tu, pasakė prezidentas Brazaus
kas. 

1920-1931 okupac i j a 
n e s u t e i k i a Lenki ja i teisių 

Devyniolikos partijų, visuo
meninių organizacijų, draugijų 
ir klubų vadovai bei atstovai pa
sirašė pareiškimą dėl Lenkijos 
ir Lietuvos sutar t ies . Jis adre
suotas Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentams Algirdui Brazaus
kui ir Lech Walęsa bei Lietu
vos Seimo pirmininkui Česlovui 
Juršėnui . 

Pare i ik ime be k i ta ko sako
ma, jog „Lietuvos rytinės dalies 
ir ilgaamžės istorinės sostinės 
Vilniaus 1920-1931 m. okupaci

ja ir aneksija nesuteikia Len
kijos Respublikai jokių teisių ir 
neprideda Lietuvai jokių teisi
nių įsipareigojimų. Jeigu tokios 
deklaracijos gerbiamieji prezi
dentai nepasirašytų, jį turės pri
imti Lietuvos Respublikos Sei
mas" . 

S u t a r t i e s v e i k s m i n g u m a s 
p r ik l ausys n u o to, a r j ą lydės 

poli t inė valia 

Lenkijos soc ia ldemokra tų 
laikraštis „Trybuna" išspausdi
no pokalbį su Lenkijos užsienio 
re ikalų ministerijos pirmojo 
Europos skyriaus departamen
to d i rektor iaus pavaduotoju 
S t a n i s l a v u Mele r iu , k u r i s 
dalyvavo rengiant tarpvalsty
binę Lie tuvos ir Lenki jos 
sutart į . 

Laikraščio korespondentui S. 
Meleris pasakė: „Pokalbiuose 
su l ie tuvia is pastebėjau jų 
pagrįstas abejones ar iš tikrųjų 
su tar t i s pakeis mūsų šalių san
tykius, ar tai bus tik popieriaus 
pluoštas. Viskas priklausys nuo 
to, a r sutartį lydės „politinė 
valia". 

„Visi sutar t ies straipsniai 
apie taut ines mažumas sudaro 
labai rimtą ir gerą pagrindą 
mūsų santykių normalizavimui, 
ypač psichologiniu aspektu. 
Sutartyje išvengta formuluočių, 
kurios galėtų sukelti susier
zinimų arba parodytų vienos iš 
šalių pranašumą. 

Šios sutarties likimas, kuri 
bus pasirašyta 15-ai metų, o po 
to bus automatiškai pratęsta 
dar penkeriems metams, jos 
realizavimas priklausyus nuo 
abiejų šalių politinio geranoriš
k u m o " — sako Meleris. 

Straipsnyje rašoma, kad su
tar t ies rengimas su Lietuva — 
paskutiniuoju kaimynu, su ku
riuo Lenkija neturi tokio doku
mento — buvo be galo sunkus ir 
ilgas. Jis užsitęsė dėl to. jog 
lietuviai reikalavo joje pasmerk
ti vadinamąją lenkų Vilniaus 
krašto okupaciją tarpukario lai
kotarpiu. 

K o n s e r v a t o r i a i k re ips i s į ET 
dėl Se imo r i n k i m ų į s t a tymo 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius žada 
apskųsti Europos Tarybai Sei
mo rinkimų įstatymą. Apie tokį 
ketinimą jis pranešė pirmadienį 

spaudos konferencijoje. 
Priežastis, dėl kurios Andr ius 

Kubilius ruošiasi prašyt i , k a d 
Europos Tarybos teismo insti tu
cijos pat ikrintų, a r Seimo rin
kimų įs ta tymas a t i t i nka t a rp 
tautinius standartus, yra t a , jog 
Vyriausioji r inkimų komisija, 
juo remdamasi, neį regis t ravo 
Tėvynės Sąjungos kelto Liud
viko Sabučio kandidatu į Seimo 
nar ius Kaiš iadorių r i n k i m ų 
apygardoje. 

Aukščiausioji Taryba p r i ėmė 
Seimo rinkimų įstatymą 1992 m. 
liepos mėnesį. Pagal jį tų pačių 
metų spalio ir lapkričio mėne
siais buvo išr inktas 141 Seimo 
narys. 

Spaudos konferencijoje An
drius Kubilius sakė , jog pir
malaikius Seimo r i nk imus pa
ankstins nuolat blogėjanti ūkio 
padėtis. Tačiau frakcijos vado
vas neatmetė galimybės, kad 
„ūkio sunkumai gali pe raug t i į 
priešrinkiminį pagerėjimą šį 
rudenį". 

L ie tuvos Į m o n i ų R e g i s t r a s 

E k o n o m i k o s m i n i s t e r i j o s 
Skaičiavimo centre s u k u r t a 11 
valstybių informacijos s is temų. 
Verslininkus labiausiai domina 
Lietuvos Įmonių Regis t ras . Šio 
registro duomenimis gali nau
dotis k iekvienas , sumokėjęs 
atitinkamą mokestį. Nemokama 
informacija te ikiama ministeri
joms, jų depa r t amen tams , ki
toms, žemesnio rango "Valstybi
nėms tarnyboms. 

Įmonių registro duomenimis 
Lietuvoje šiuo metu įregistruota 
114,110 įmonių, iš kurių ve ik ia 
t ik 96,623. Yra 3,959 užsienio 
investicijų įmonės. Reg i s t ro 
sistemą sudaro 23 įmonių rūšys. 
Daugiausia įregistruota indivi
dualių įmonių, netur inčių jur i 
dinio asmens s tatuso — 77,090, 
uždarųjų akcinių bendrovių — 
21,090, žemės ūkio bendrovių — 
5.024. 

D a u g i a u s i a ž m o n i ų k l a u s o s i 
r ad i jo 

Praėjusių metų Lietuvos radi
jo reklamos skyriaus m e t i n ė 
apyvarta sudarė 300,000 litų. 
Paklausa didėja. Daugelis firmų 
reklamuojasi vien tik per radiją. 
Nors pasaulyje radijo r e k l a m a 
tėra ketvirtoje vietoje — po 
televizijos, spaudos ir rek lamos 
paštu, Lietuvoje kol kas ji užima 
pirmą vietą. Stat is t ikos duo
menimis Lietuvos radijo klauso
si 80%-86% kraš to gyventojų. 
Nuo gegužės 1 d. kyla radijo 
reklamos įkainiai. Brangiaus ia 
eterio minutė kainuos 118 lt., 
o p i g i a u s i a — 47 .20 l i t ų . 

Seimo sprendimas duoti 
Lietuvos pilietybę Rusijos 

kariams — neteisėtas 

Penktadienio vakarą ligoninėje New Yorke, 81 metų sulaukęs mirė buvęs 
JAV prezidentas Richard Nixon. Nors jis priklausė Respublikonų partijai, 
jo stambų įnašą tarptautinėje politikoje ypatingai vertino prezidentas Bill 
Clinton, kuris čia su Niksonu nusifotografavo, susitikęs su juo 1993 metais. 
Po jų susitikimo, prez. Clinton dažnai konsultavosi su R. Nixon, o Niksonas 
gerbė ir jaunąjį prezidentą. B. Clinton sekmadienį pranešė, kad vyks į 
Kaliforniją buvusio prezidento laidotuvėms, o apie jį kalbėdamas pasakė, jog 
Richard Nixon „paliko savo ženklą, kaip mažai kas mūsų istorijoje". 

Seimo nariai 
protestuoja prieš 

premjero elgesį su 
tremtiniais 

Velykų dieną buvusiuose KGB rūmuose budintis būrelis buvusių politinių 
kalinių ir tremtinių šventė velykas, kartu su jais dalyvavo ir buvęs politinis 
kalinys prelatas Alfonsas Svarinskas. 

Vi ln ius , balandžio 21 d. — 
Dvidešimt septyni Seimo nariai 
praėjusį ketvirtadienį paskelbė 
pareiškimą, kuriame protestuo
ja prieš ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus savavališką 
elgesį su buvusiuose KGB rū
muose budinčiais politiniais ka
liniais ir t remtiniais . 

Pare iškime jie primena, jog 
Lietuvos Seimo „1993 m. liepos 
16 d. nu ta r ime nustatyta, kad 
Lietuvos Gyventojų Genocido 
ir Rezistencijos Tyrimo Instituto 
darbo vie ta yra buvusiuose 
Sovietų Sąjungos KGB rūmuose 
Vilniuje. Taip buvo nuspręsta 
bendru su ta r imu" . 

J ie pastebi, jog Lietuvos spau
doje pasirodė informacija, jog 
premjeras abejoja, ar Genocido 
centro ins t i tu tas turėtų būti 
buvusiose KGB patalpose ir 
nurodo dabar gautą informaci
ją, kad „A. Šleževičius abejojąs, 
a r Centro institutas turėtų būti 
buvusiose KGB patalpose. Da
b a r gau ta informacija, kad 
minis t ras pirmininkas davęs 
nurodymą Centrui patalpų ieš-
kotkne KGB archyvų saugojimo 
vietoje". 

„Pirma, tai yra veikiančių 
teisinių ak tų tyčinis nesilai
kymas . Antra , nenorėdamas 
rasti bendros kalbos su Lietuvos 
rezistencijos dalyviais, vyk
dančiais akciją preiš jų teisių 
paniekinimą ir garbės pažemi
nimą, premjeras imasi senų 
komunist inių metodų, prime
nančių Kauno kapinių iškėli
mą, kad t e n negalėtų vykti pa
sipriešinimo susibūrimai". 

Prezidentui Algirdui Brazaus
kui ir premjerui Adolfui Šle
ževičiui adresuotame pareiški
me „Dėl tęsiamų provokaci
jų prieš Lietuvos politinius 
kalinius ir tremtinius" pareiš
kimą pasirašę Seimo nariai 

pabrėžia: „KGB rūmai yra šven
ta Lietuvos kankinių vieta, ir 
savališkas Centro išvarymas, 
visiškai nesitariant su Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijomis, yra akivaizdus 
antipatriotinis akibrokštas ir 
žuvusiųjų bei gyvųjų Lietuvos 
rezistencijos dalyvių , dau
giausia nusipelniusiųjų Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymui , eilinis ir planingas 
niekinimas". 

„Niekur Europoje niekad 
nebuvo taip ciniškai tyčiojamasi 
iš rezistentų. Tai įvertiname 
kaip LDDP dar vieną provoka
ciją ir remiame visas rezistenci
jos dalyvių akcijas ginant savo 
ir Lietuvos garbę". 

Seimo nariai baigia pareiš
kimą reikalavimu: „Ministras 
pirmininkas tur i besąlygiškai 
vykdyti Lietuvos Respublikos 
įstatymus, o ta ip pat ta i paaiš
kinti raštu". 

ES padės 
modernizuoti 

telefonų tinklus 
Vilnius, ba landžio 21 d. 

(AGEP) - Europos Sąjungos 
įstaiga Europos komisija pa
skelbė, kad ji skirs 5.6 milijonus 
ekiu programai, pagal kurią 
Centrinės ir Rytų Europos te
lefono tinklų personalas bus 
mokomas dirbti šiuolaikinėje te
lekomunikacijų sistemoje. 

Kaip rašo „Lietuvos aidas", 
projektas bus įgyvendinamas 
dešimtyje šal ių: Albanijoje, 
Bulgarįjoje, Čekijoje, Vengrįjoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Slovakijoje ir 
Slovėiujoje. Programos tiksės — 
padėti šioms šalims plėtoti savo 
telekomunikacines sistemas, 
kad jos pas iektų Europos 
Sąjungos lygi. 

Vilnius, balandžio 15 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos Kons
titucinis Teismas balandžio 13 
d. paskelbė nutarimą, k u r i u o 
pripažįstama, kad Seimo nu ta 
rimas pakeisti Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
nutar imo dėl Pilietybės įsta
tymo įgyvendinimo tvarkos 5 
p u n k t ą pagal t u r in į p r i e š 
tarauja Pilietybės į s ta tymams 
bei Konstitucijos 28 straipsniui, 
o pagal formą — Konstitucijos 
12 straipsniui, rašoma „Lie
tuvos ry te" . 

Pareiškėjas, kuriam atstovavo 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijai pri
k lausan t i Seimo narė Vilija 
Aleknaitė-Abramikienė, savo 
prašymą grindė tuo , kad minė
tame nu ta r ime nusta toma nor
ma, jog asmenys, tarnavę So
vietų Sąjungos ginkluotosiose 
pajėgose ir iki 1992 m. kovo 1 
d. nu t r aukę tarnybą bei iki 
1991 metų lapkričio 4 d. gavę 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pažymėjimus arba apsispren
dimo dėl pilietybės liudijimus, 
įgijo Lietuvos pilietybę ir j i ems 
gali bū t i išduoti pasai. 

Siūlys santaupas 
kompensuoti iš 
valiutos rezervu 

V i l n i u s , balandžio 23 d. 
(AGEP) — Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai) j au 
pradėjo rinkti parašus, re ika 
laujant surengti referendumą 
dėl konstitucinio įstatymo „Dėl 
neteisėto privatizavimo, nuver
tintų indėlių ir akcijų bei pa
žeistos teisėsaugos". 

įstatymo projektas paskelbtas 
penktadienio „Lietuvos a ide" . 
Pagal šj projektą siūloma tai
kyti koeficientą, ne mažesnį 
kaip 100, indeksuojant indėlius, 
sukaup tus iki 1991 m. vasar io 
26 dienos. Iš valiutos rezervo 
siūloma skirti milijonus dol. 
visiškai kompensuoti žmonių 
val iut iniams indėliams, laiky
tiems bankrutavusio Sovietų 
Sąjungos Ekonominių ryšių su 
užsieniu banko Lietuvos sky
riuje kur į 1992 m likvidavo 
Rusija. 

Vandens elektra 
pigesnė, nei atominė 

V i l n i u s , balandžio 21 d. 
(AGEP) — Sustabdyta Ignalinos 
Atominė elektrinė, tačiau ne dėl 
to, kad sugedo, o dėl to, kad labai 
pakilo vandens lygis Dauguvo
je, ir elektra iš vandens pigesnė, 
nei iš atomo. 

Latvija nutarė parduoti Lie
tuvai vandens (hidroelektri
nėse) jėgainėse pagaminamos 
elektros energijos perteklių. Ši 
energija pigesnė už gaminamą 
a tominėse elektrinėse, todėl 
latvių pasiūlymas buvo priim
tas . Kol vanduo Dauguvoje 
nuslūgs, tikimasi sutaupyti šiek 
tiek branduolinio kuro Ignali
nos elektrinei. 

— R u s i j o s , L i e t u v o s i r 
Baltarusijos geležinkelininkai 
susitarė dėl bendro krovinių 
tarifo Kaliningradui. J i s įsi
galiojo nuo pirmadienio. Kali
ningrado srities administracijos 
in ic ia tyva įvestas bendras 
ištisinis tarifas tranzitiniams 
kroviniams į Kaliningradą ir 
atgal. J i s kur kas mažesnis už 
ankstesni. Dėl to pervežimai 
Rusijai bus rentabilūs. (AGEP) 

Pareiškėjo nuomone, Konsti
tucijos 12 straipsnyje nurodoma, 
kad pilietybė įgyjama gimstant 
ir kitais įstatymo nustatytas 
p a g r i n d a i s , kad p i l i e tybės 
įgijimo ir ne tekimo tvarką 
nustato įstatymas, o Seimas šį 
klausimą išsprendė nutar imu. 
P a r e i š k ė j a s t e ig i a , jog š is 
nu ta r imas prieštarauja Kons
titucijos 12 straipsnio antrajai 
daliai , kurioje norodoma, kad, 
išskyrus įstatymo numatytus 
a tskirus atvejus, niekas negali 
būti kartu Lietuvos Respublikos 
ir kitos vasltybės pilietis. O 
minėt ie j i asmenys , t a rnavę 
sovietų kariuomenėje, privalėjo 
būt i ir buvo Sovietų Sąjungos 
piliečiai. 

Konstitucija neleidžia 
dv igubos pilietybės 

Lietuvos Respublikos pilie
tybės įs tatyme ir jo papildy
muose numaty ta , kad dviguba 
pilietybė gali būti suteikta t ik 
išimties tvarka , vėliau nutarta, 
kad Lietuvos pilietybės neten
kama, įgijus kitos valstybės 
pilietybę, o išimtis padaryta t ik 
asmenims, iki 1940 metų bir
želio 15 dienos buvusiems Lietu
vos piliečiais. Pagal įstatymą 
asmenims, gimusiems ne Lietu
voje (išskyrus atvejus, kai bent 
vienas iš tėvų ar seneliai buvo 
gimę Lietuvos teritorijoje arba 
buvo šios šalies piliečiai), būtina 
sąlyga Lietuvos pilietybei įgyti 
buvo jų nuolatinis gyvenimas 
Lietuvos teritorijoje i r nuola
t inės darbo vietos arba legalaus 
pragyvenimo šaltinio turėjimas 
Lietuvoje. 

Konstitucinis Teismas konsta
tavo, kad tokia registracijos 
t va rka buvo diskriminacinio 
pobūdžio todėl, kad okupacinės 
kar iuomenės kariškiams ir ki
t iems okupacinio režimo parei
gūnams suvaržymai nebuvo tai
komi, be to , kariškiai patys 
negalė jo l a i sva i p a s i r i n k t i 
buvimo vietos.nes buvo dislo
kuojami ir periodiškai kilnojami 
aukš tesnės kar inės valdžios 
sprendimu. 

Konsti tucinis Teismas pažy
mėjo, kad minėto nutarimo bu
vęs 5 punk tas turėjo būti tai
komas tik neteisėtai Lietuvoje 
buvusiems svetimos valstybės 
okupacinės kariuomenės kariš
k iams bei asmenims, tarnavu
siems svetimos valstybės re
presinėse struktūrose. Teismas 
nesutiko su aiškinimu, kad 
okupacinės kariuomenės ver
t in imas galįs būti skirtingas 
laiko atžvilgiu, ta ip pat ne
pr i tar ta teiginiui, kad Lietuvos 
Respublikos įstatymai leido So
vietų Sąjungos kar iams būti 
Lietuvos piliečiais ir kad šiems 
buvo leista iki 1992 metų kovo 
1 dienos būt i tokiose tarnybose. 
Vadinasi, ka i sovietų kariškiai 
gavo Lietuvos Respublikos pa
žymėjimą arba pažymėjimą apie 
apsisprendimą tapti Lietuvos pi
liečiu ir tol iau tęsė karinę tar
nybą, remiant is teismo nutari
mu , buvo du kartus pažeisti 
įstatymai: neteisėtai gautas pa
žymėjimas ir įgyta dviguba pi
lietybė. 

KALENDORIUS 

Balandžio 26 d.: Marcelinas, 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

CHOLESTEROLIO RIBA 
D. DEGESYS 

1972 metais bendro choles
terolio riba kraujuje buvo lai
koma normali , jeigu neviršijo 
300 mil igramų. 1986 metais 
Valstybinis širdies, plaučių ir 
kraujo ins t i tu tas nutarė , kad 
300 mil igramų cholesterolio 
riba y r a pe r a u k š t a ir ją 
nužemino iki 200 miligramų. 
Nauja riba sveikatos atžvilgiu 
nebuvo ideali, bet ji buvo priim 
ta, ka ip kompromisas ta rp 
idealios ir prakt iškos ribos. 
Jungtiniu Amerikos Valstijų 
gyventojų cholesterolio vidurkis 
yra per 200 miligramų. Apie 
5 0 ^ visų suaugusių žmonių 
'20-74 metų) cholesterolis yra 
apie 210 miligramų. Sumažinus 
cholesterolį iki 200 miligramų., 
mirtini širdies koronarinių ligų 
susirgimai ryškiai sumažėjo. 
Todėl ši nauja riba šiuo metu ir 
y r a l a i k o m a n o r m a l i a 

holesterolio riba. 
Kai kurie žymūs kardiologai 

sako, kad 200 miligramų riba 
yra per aukš ta . Dr. Costelli, 
F r a m i n g h a m š i rd ies ligų 
klinikų kardiologas, tvirtina: 
jeigu nori. kad žmonės nesirgtų 
Airdies ligomis, tai cholesterol} 
reikia mažinti ne iki 200 bet iki 
150 mil igramų. Framingham 
k l in ikų i l g a m e t ė s studijos 
daugiau, negu 5,000 pacientų) 

rodo. kad tie pacientai, kurių 
cholestrolis buvo 150 mili
g ramų, nei v i enas nemirė 
širdies liga. Du Oxford univer
siteto kardiologai, Z.Chen ir R. 
Peto. t ryl ika metų studijavo 
S h a n g h a j a u s mies to 9.000 
darbininkų cholesterolį. Kinijos 
gyventojų cholesterolis natūra
liai (genetiniai) yra žemesnis, 
negu Vakaru pasaulio gyven
tojų, todėl jų ir mirt ingumas 
nuo širdies ligų yra mažesnis. 
Didžiausias mir t ingumas nuo 
širdies ligų buvo tu darbininkų. 
<urių cholesterolis buvo 170 
miligramų riboje. O tų, kurių 
cholesterolis buvo 130 mili
gramų, nei vienas nemirė nuo 
š i rd ies l igos. Tokį žemą 
cholesterolio kiekį Kinijos gy
ventojai gali pas i ek t i , nes 
dauguma jų valgo vegetarinį 
maistą, daug fiziniai dirba ir jų 
dieta neturi daugiau, kaip 1 5 ^ 
riebalų. Tuo tarpu Amerikos gy
ventojų dieta tur i 35-40% rie
balų, kurių daugumas yra gy
vulinės kilmės. Todėl taikyti 
tokią žemą cholesterolio ribą 
Amerikos žmonėms atrodo nere
alu ir m r m s ji sunkiai pasiekia
ma. 

San Francisko mieste žymus 
Kalifornijos universiteto kar
diologas dr. Ornixh galvoja 
kitaip. 1990 metais jis paskelbė 
savo pacientų cholesterolio ma
žinimo programą ir pasiektus 
rezultatus. Jo pacientų grupė 
buvo sudaryta iš vyrų ir moterų, 
turinčių širdies koronarinių 
indų pakitimus-susiaurėjimus. 
Jų gydymas susidėjo iš griežtai 
kontroliuojamos dietos, fizinės 
mankštos ir meditacijos. Pacien
tams buvo leidžiama valgyti 
kiaušinio baltymus, liesą pieną 
ir jogurtą, daržoves, vaisius ir 
riebalų ne daugiau, kaip 10%. 
Po metų laiko tų ligonių, kurių 
koronariniai indai prieš gydymą 

buvo susiaurėję dėl susikaupu
sio juose cholesterolio, dėl to 
gydymo cholesterolio depositai 
82% pacientų pradėjo mažėti. 
Taigi dr. Ornich įrodė, kad 
mažinant cholesterolį, galima 
ne tik sumažinti jo susikaupimą 
kraujo induose, bet ir juose 
susikaupusį galima ištirpinti. 
Tokią griežtą dietą ir visą tokio 
gydymo eigą ne visi gali pakelti. 
Mažai žmonių sut ik tų tokį 
gydymo būdą tęsti visą gyve
nimą. Be to, kai kurie tyrinėto
jai mano, kad cholesterolio 130 
arba 115 miligramų ribą tokiu 
būdu siekti nėra tikslu ir never
ta, nes, sumažinus cholesterolį, 
atsiranda kitos bėdos. Dr. E. 
Rapaport San Francisko Kali
fornijos universitete sako, jog jo 
stebėjimai rodo, kad, sumažinus 
cholesterolį žemiau 160 mili
gramų, padidėja mirt ingumas 
nuo vėžio ir kitų ligų. Be to, 
sumažinti cholesterolį vien tik 
dieta iki tokios ribos yra gana 
sunku ir ne visada tai pavyksta. 
Žmogui, turinčiam 250 miligra
mų cholesterolio, sumažinti jo 
kiekį žemiau 200 miligramų 
vien tik dieta nėra lengva. 
Reikia vartoti vaistus, o vaistų 
toksinis ir pašalinis veikimas 
kai kada nusveria jų gerą vei
kimą. 

dama savo laiką, dėsto: šeimos 
evoliucijos vystymosi ciklus, so
cialinės rūpybos teoriją ir prak
tiką. Šios disciplinos ypač rei
kalingos mūsų s tudentėms ir la
bai malonu, k a d a mūsų studen
tės, a t l ikdamos vasaros prakt i
ką Danijoje a r Švedijoje, gali 
rast i bendrą kalbą š ia is klau
simais. I. Lukoševičienė ypač 
sugeba sudomint i s t u d e n t e s 
savo dėstomu dalyku, n e t 4 stu
dentės, baigusios mūsų fakulte
tą, d a b a r jau mokosi Vy tau to 
Didžiojo universiteto socialinės 
rūpybos magistratūroje ir ruo
šiasi b ū t i šios disciplinos dės
tytojomis. 

Lithuanian Mercy Lift darbuotoja Lidįja Ringieoė su JAV Kongreso atstovu l v e d a m e i savo programą ir 
iš Indianos, Peter Vicloscky, LML nariams lankantis Vašingtone pagalbos k l t u s naujus dalykus: katal i

kiškąją etiką i r filosofiją, kur ią 
sėkmingai dėsto kun. R. Repšys 
stažavęsis Londone. Ta ip pat ir 
naujus slaugos dėstomus daly
kus: slaugos procesą, mirš tan
čiojo ligonio slaugą, motinos ir 
kūdikio rūpybą, onkologinių 
ligonių slaugą. 

Šiais metais išleidome pirmą
ją diplomuotų med. seserų laidą. 
Buvusios mūsų diplomantės 
sėkmingai d i rba ligoninių a r 
skyrių adminis t ra torėmis , ope
racinėse, slaugos darbuotojomis, 
kur re ikia nuolatinio ligonių se
kimo, o kitos — dėstytojomis 
medicinos mokyklose. Viena 

Lietuvos medicinai reikalais. 

MEDICINOS SESERŲ AUKŠTOSIOS 
STUDIJOS LIETUVOJE 

Užsienio lietuvių spaudoje muose, šeimos centruose, moti-
dažnai pasirodo straipsniai , ku- nų ir kūdikių rūpybos cent-
riuose keliamas k laus imas dėl ruose, taip pat moksliniame-ti-
būtinybės pradėti kur t i me- r iamajame d a r b e . Mokymo 
dicinos seserų aukštąjį mokslą programos yra sudarytos pagal 
Lietuvoje ir visiškai neužsi- vakariečių atit inkamų universi-
mena, kad jau 4 metai veikia tetų ir kolegijų programas, ku-
medicinos seserų aukštųjų stu- rias konsultavo Bodeno (Švedi-
dijų (bakalauro laipsnio) fakul- ja), Odense (Danija), Edenburgo 
t e t a s Kaune. Pirmą kar tą Lie- (Škotija), Espoo (Suomija) kole-
t u v o s m e d i c i n o s i s tor i jo je gijos, o taip pat ir Pasaulinio 
medicinos seserų aukštųjų stu- Sveikatos apsaugos organizaci-

1992 metais Edinburgo uni
v e r s i t e t a s ir He ls ink io 
Sveikatos insti tutas paskelbė 
bendro stebėjimo rezultatus. Jie 
stebėjo dvi grupes žmonių: viena 
grupė laikėsi griežtos ir mažai 
riebalų turinčios dietos, kita 
grupė buvo gydoma vien tik 
vaistais ir dietos nesilaikė. 
Žmonės, kurie buvo gydomi 
vien tik dieta, turėjo mažiau 
širdies komplikacijų ir jų mirė 
mažiau nuo širdies ligų. Tos 
grupės žmonės, kurie vartojo tik 
vaistus ir nesilaikė dietos, mirė 
daugiau nuo vėžio litų. Kito 
panašaus stebėjimo rezultatai 
buvo paskelbti Archives of In-
ternal Medicine. Dvi grupės, 
tu r inč ios 350,000 vidutinio 
amžiaus žmonių, buvo stebimos 
dvylika metų. Grupėje, kurioje 
cholesterolis buvo žemesnis 
negu 160 miligramų, nei vienas 
žmogus nemirė nuo širdies ligų, j 
bet už tad jie turėjo dvigubai 
d a u g i a u kraujo išsi l iej imų ' 
smegenyse, dvigubai daugiau 
savižudybių ir penkis kartus 
daugiau jų mirė nuo alkoholiz
mo. Taigi, tą ką jie laimėjo ap
saugodami širdį, tiek pralaimė- ; 

jo kitose ligose. Kai kurie 
žmonės, mažindami cholestero
lį, eina į kraštutinumus. Pavyz
džiui, turintieji 200 miligramų 
arba 180 miligramų cholestero
lio turi mažą galimybę gauti šir
dies smūgį, todėl jiems mažinti 
cholesterolį nėra reikalo. Būtų 
labai neprotingajeigu žmogus, 
40 metų amžiaus, turėdamas 
190 miligramų cholesterolio, 
imtų vaistus cholesterolio suma
ž in imui iki 150 arba 115 
miligramų. Bet, tur int galvoje 
t a ip greitai kintančias cho
lesterolio normas, kas gali 
pasakyti , kokia cholesterolio 
riba bus laikoma idealia po 
dešimties metų. 

dijų fakultetas buvo įku r t a s jos, Kopenhagos regiono med. ruošiasi magistratūrai Škotijoje 
Ateinančiais meta is m ū s ų fa
kul te te ruošiamasi pr i imt i j 
s l augos m a g i s t r a t ū r ą . Š iuo 
klausimu konsultuoja kolegos iš 
Danijos ir Škotijos. 

Labai vertingą knygų siuntą, 
skirtą medicinos seserų moky
mui, gavome iš Amerikos kata
likų šalpos fondo, už kur i ą dė
kingi i r s tudentai , ir dėstytojai. 
Su užsieniečių pagalba i r mūsų 
a tkak l iu bei planingu darbu, 
lyg bičių korys, po trupinėlį lip
domas Lietuvoje medicinos se
serų aukš tas is mokslas, kur is 
j au duoda ir vaisius. 

Dr . A r v y d a s Š e š k e v i č i u s 
Kauno medicinos akademija 

1990 m. rugsėjo mėn. K a u n o seserų departamento ekspertai, 
medicinos akademijoje. Pa- St. Louis universiteto (Ame-
grindinisjo t ikslas yra su te ik t i rika), Islandijos kolegijos, In-
galimybę medicinos seselėms dianos universteto (Amerika) 
įsigyti aukštąjį mokslą, j ų ekspertai, 
paruošimą priart int i prie vaka- Persiorentuojant į vakariečių 
riečių, keisti medicinos seselių mokymo programą ir sistemą, 
mąstyseną ir požiūrį į ligonį, mes kviečiame daug dėstytojų iš 
ka ip į žmogų, o ne kaip į daiktą. Vakarų Europos. J i e dirba 4-5 

Asmenys pri imami konkurso savaites, dėstydami visą kursą, 
tvarka, baigę medicinos mo- Tai jie formuoja s tudentų mąs-
kyklas. Mokslas t runka trejus ir tyseną ir supratimą apie ligonio 
pusę m. Baigę šį fakul te tą . tur i slaugą. 
teisę dirbti medicinos mokyk- Ypač mums džiugu, kad jau 3 
lose dėstytojomis, administruo- metai pastoviai dirba socialinės 
t i : ligoninėse, hospiuose, se- rūpybos magistrė I. Lukoše-
nelių, invalidų namuose, reabi- vičienė (Kanada), kuri savo 
litacijos centruose, globos na- pasišventusiu darbu ir, auko-
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f t a c (312) 770-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 antr t? 6. penkt 10-12 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t a i . (312) 776-2880 

Namų 700-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (312) 588-7755 

ARA6 ŽLIO0A, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Semsrltan Mldicai Cantar-

W p W R l # CftftiptM 
1020 B. Oeeen Ava., 8vtte 310, 

NeaenHsJe IL 60663 
Tai. 700-6274000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 660-3168 
Namu. (700) 361.3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 Weat 6 3 * Street 
Vai.: pirm. antr. ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



NUO STRASBŪRO IKI 
KAIŠIADORIŲ 

EGIDIJUS KLUMBYS 

(1994 m. balandžio 11-17 d.) 

Trečiadieni Lietuvos balsą iš
girdo visa Europa. Prezidentas 
A Brazauskas Strasbūre aiškiai 
išdėstė Lietuvos poziciją n e 

vienu Europai rūpimu klausi
mu, užtikrintai atsakinėjo į 
klausimus. Mano nuomone, an
troji prezidento pasirodymo 
dalis (atsakinėjimas į klausi
mus) buvo kur kas geresnė už 
pirmąją. Vargu, ar reikėjo A. 
Brazauskui kalbėti angliškai. 
Kokios bebūtų apystovos, kokie 
bebūtų susitikimai, Lietuvos 
Respublikos prezidentas privalo 
kalbėti tik valstybine kalba. 
Galbūt tuo norėta parodyti 
artumą Vakarų Europai, galbūt 
nenorą būti tapatinamiems su 
buvusia sovietija. Tačiau pirmą 
dalį su kaupu atsvėrė antroji, 
kuomet A. Brazauskas, atsaki
nėdamas į parlamentarų klau
simus, parodė, kad puikiai 
orientuojasi visuose vidaus 
gyvenimo ir užsienio politikos 
klausimuose. Deramai buvo at
sakyta į pakankamai provokuo-
jantį Lenkijos delegacijos 
atstovo klausimą apie lenkų 
padėtį Lietuvoje. Šis klausimas 
dar kartą parodė Lenkijos poli
tikos pirmumus ir tikruosius 
tikslus Lietuvoje. Labai aiškiai 
prezidentas savo kalboie ivprti. 
no santykius su Rusija, paro
dydamas jos pretenzijų nepa
grįstumą. Kalbą, ypač jos dalį 
apie santykius su Rusija, 
teigiamai įvertino ir buvęs 
Lietuvos vadovas, kuris pirmą 
kartą palankiai atsiliepė apie A. 
Brazausko pasisakymą. 

Vyriausybes premjeras A. Šle
ževičius baigė savo kelione po 
turtinguosius Kuweitą ir Jung
tinius Arabų Emiratus. Labai 
norėtųsi, kad Lietuvos delegaci
jai parodyta pagarba ir vaišin
gumas realizuotųsi mūsų kas
dieniniame gyvenime, o žadėtie
ji milijoniniai kreditai pasiektų 
Lietuvą. Dar didesnę svarbą ir 
mums, ir šiandieniniam pasau
liui, turi turėti mažųjų valsty
bių tarpusavio bendradar
biavimas ir parama. Manau, 
kad taip pirmiausia turėtume 
vertinti Lietuvos premjero 
vizitą. Juk pagaliau prisiminki
me, kad nelengvais mūsų atkur
tos valstybės tarptautinio 
pripažinimo raidos laikais pir
moji tą atsakingą žingsnį žengė 
mažoji Islandija, o ne viena iš 
turtingiausių bei didžiausių 
valstybių — JAV. Didžiosios 
valstybės turi savus interesus, 

kurie, nežiūrint į tarpusavio 
konkurenciją ir prieštaravimus, 
vis tik daugiau jungia, negu 
skiria. 

Prabėgus ketveriems metams 
po valstybės nepriklausomybės 
atstatymo, Lietuva pagaliau 
nutarė betarpiškai prisistatyti 
ir Pietų Amerikai. Aukšto mūsų 
valstybės pareigūno vizitas į 
turtingas Pietų Amerikos val
stybes, ypač tas, kurios nuo seno 
yra priglaudusios nemažai lie
tuvių, jau seniai buvo būtinas. 
O turint tokį aktyvų mūsų 
ambasadorių kaip V. Dam 
brava, tai buvo galima padaryti 
kur kas anksčiau. Tik labai 
gaila, kad Lietuvos žmonės 
negauna jokios tikslesnės infor
macijos apie šį mūsų užsienio 
reikalų ministro vizitą. 

Kaip labai teigiamą faktą bū
tina paminėti Švedijos ginkluo-
tojų pajėgų vado B. Gustafson 
vizitą į Lietuvą. Dėmesys, kurį 
skiria Skandinavijos šalys Bal
tijos valstybių karinėms pajė
goms, yra suprantamas. Ir skan
dinavai, ir baltiečiai yra suinte
resuoti saugumu ir taika Balti
jos jūros srityje, o pagrindinis 
kliudantis veiksnys yra Rusija. 
Tad būtina koordinuoti pastan
gas, teikti pagalbą vieni kitiems. 
Antra vertus, čia akivaizdžiai 
realizuojasi mažų valstybių ben
dros veiklos galimybės ir svar
ba. Be to, labai reikšminga, jog 
lietuviai įgaus patyrimo, tar
naudami Taikos palaikymo 
korpuse. 

Su Lietuvos užsienio po
litika susijęs vienas nema
lonus dalykas, gresiantis 
Vilniuje. Artėjant Lenki
jos Respublikos prezidento L. 
Valensos vizitui į Lietuvą, iš 
dviejų ne pelno siekiančių jau*. 
nimo organizacijų ruošiamasi 
atimti pastatą, kuriame jos 
įsikūrė konkurso keliu ir į kurį 
jau investuota nemažai energi
jos, sielos ir pinigų. Tą pastatą 
ruošiamasi atiduoti ne bet kam, 
o savo antilietuviška veikla 
pagarsėjusiai Lietuvos lenkų 
sąjungai ir tuo būdu padaryti 
palankumo mostą Lenkijai. Sis 
žingsnis rodytų visišką mūsų 
valdžios minkštakūniškumą ir 
nesiorientavimą. Pirmiausia, 
atimamas pastatas iš jaunimo, 
kuris yra mūsų ateitis. Antra — 
iŠ jaunimo, kuris kol kas visai 
apolitiškas ir yra pakankamai 
negatyviai nusiteikęs bet kokios 
valdžios atžvilgiu. Šis žingsnis 
dar labiau padidintų nemažos 
jaunimo dalies negatyvų požiūrį 
valdžios atžvilgiu. Trečia, kaip 
galima pasitikėti tokia valdžia, 

Danutė Bindokienė 

Neverta pilstyti „iš 
tuščio į kiaurą" 

Dalis Denver, CO, „Rūtos" tautinių šokiu grupės šokėjų po Vasario 16-sios programos. Priekyje 
iš kairės: Debbie Lepo, Vida Senkutė ir Laima Jarašienė; II eil.: Juozas Kalėda, Algis Liepa, 
Tadas Mikelevičius, Arvidas Jarašius ir Petras Kažlas. 

kuri iškrausto iš teisėtai užimtų 
patalpų, visai paneigdama įdėtą 
dvasinį ir materialinį darbą. 
Ketvirta, ir turbūt svarbiausia: 
susidaro vaizdas, kad tų patalpų 
skyrimas yra tam tikra kom
pensacija už tuos pastatus, 
kuriuos pastatė lenkų visuome
nines organizacijos Vilniaus ir 
Vilniaus krašto okupacijos 
metu. Bet užmirštamas pats pa
grindinis dalykas — tuos pasta
tus pastatė okupantas. Ir nėra 
jokio skirtumo, kas tas okupan
tas buvo — rusas, lenkas ar 
vokietis. O jei mūsų valdžia 
ruošiasi taikyti vienus kriteri
jus rusui okupantui, antrus — 
lenkui okupantui, o trečius — 
vokiečiui okupantui, tai jau 
galas. 0 gal Rusijai prieš kurio 
nors jos prezidento vizitą 
atiduosime kokį nors pastatą ir 
žemės gabalą, kompensuodami 
tai, ką sovietai pastatė Lietuvo
je per 50 viešpatavimo metų? 

Didelį rezonansą sukėlė Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
sprendimas neregistruoti L. 
Sabučio, buvusio Lietuvos TSR 
Generalinio prokuroro, konser
vatorių kandidatu rinkimams į 
Seimą Kaišiadorių apygardoje. 
Šį sprendimą konservatorių va
dovai supolitizavo ir įvilko į 
LDDP baimės prieš rinkėjus 
marškinius. Bet juk įstatyminė 
registravimo tvarka buvo pa
žeista, ką pripažino kai kurie 
prokonservatoriškai nusiteikę 
teisininkai, Vyriausiosios 
rinkimų komisijos nariai, bet 
čia pat neužmiršo pridurti, kad 
reikia gyventi pagal įstatymo 
dvasią. O jeigu pagal tą dvasią 
nusiteikę gyventų daugiau 
Lietuvos žmonių, nekreipdami 
dėmesio į konkrečias juridines 
normas? Juk tai tiesioginis 
kelias į chaosą valstybėje. 

Nemalonu, kuomet savo pačių 
aplaidumą konservatorių sąjun
ga siekia pridengti kitų kaltini
mu ir menkinimu. Juk jeigu 
būtų L. Sabutis užregistruotas 
pagal visas juridines normas, 
jokių konfliktų nebūtų kilę. 
Maža to. konservatorių vadas V. 
Landsbergis ragina Lietuvos 
prezidentą, kad jis kreiptųsi į 
Konstitucinį teismą ir užprotes
tuotų šį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimą. Iš esmės 
tai opozicijos vado pasiūlymas, 
kad prezidentas sulaužytų Lietu
vos Konstituciją. Pagal ją pre
zidentas iš viso neturi tokios 
teisės ir tik Seimas savo spren
dimu gali kreiptis j Konstitucinį 
teismą, prašydamas pateikti 
išvadas, ar nebuvo pažeistas 
Seimo rinkimų įstatymas. O 
pagal šį įstatymą patys konser
vatoriai turi teise per tris dienas 
kreiptis į aukščiausiąjį teismą, 
pateikdami ieškinį Vyriausi.'-i: i 
rinkimų komisijai dėl netei
singo jos sprendimo. Bet kol kas 
neteko girdėti, kad konser
vatoriai būtų tą padarę. O tai, 
kad Kaišiadorių rinkiminėje 
apygardoje LDDP neįvedė savo 
kandidato yra labai simp
tominis dalykas. Jau turbūt 
nebeliko LDDP stovykloje nei 
žmonių, norinčių patirti rinki
mų maratoną, nei vilčių LDDP 
laimėti rinkimus buvusio vado 
tėvonijoje. 

IŠLEIS PROGINES 
MONETAS 

DAINŲ ŠVENTEI 

Lietuvos monetų kalykla įs
teigta 1990 metais. Pirmosios 
monetos nukaltos 1992 metų ru
denį, o intensyvi gamyba prasi
dėjo 1993 metais. Vienas kalyk

los presų pritaikytas proginėms 
10 litų vertės monetoms gamin
ti. Jau yra pagamintos monetos 
su Dariaus ir Girėno portretais, 
taip pat skirtos Lilehamerio 
olimpinėms žaidynėms ir Pa
saulio lietuvių dainų šventei. 50 
kalyklos darbuotojų pagamina 
120 milijonų monetų per metus. 
Steigiant kalyklą, specialistų, 
bankų ir ministerijų atstovų 
komisija buvo nutarusi, jog 
kiekvienam gyventojui turėtų 
būti nukalta 300-400 monetų, o 
bendras monetų skaičius siektų 
1.6 milijardo. Lietuvos monetų 
kalykla gamina ir valstybinius 
ordinus, gauna užsakymų poli
cininkų, karių ir aviatorių 
ženklams gaminti, neseniai įsi
gytomis šveicariškomis kibirkš-
tinėmis ėsdinimo staklėmis da
romos klišės pašto antspau
dams, pasirengta priimti užsa
kymus klišėms popieriui su 
vandens ženklais gaminti. 

„UTENOS GĖRIMAI" 
RUOŠIASI DARBYMETEI 

Šių metų liepos 6-10 d. Vilniu
je, vyks Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Viena pagrindinių šios 
šventės rėmėjų bus „Utenos gė
rimų'" akcinė bendrovė. Pasau
lio lietuvių dainų šventės direk
torius Juozas Mikutavičius ir 
„Utenos gėrimų" generalinis 
direktorius Eugenijus Šaltis 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
uteniškiams suteikiama išimti
nė teisė aprūpinti šventės 
dalyvius ir svečius alumi bei 
nealkoholiniais gėrimais. Ta 
proga įmonėje Lietuvos žinia-
sklaidos žurnalistams buvo 
surengta spaudos konferencija. 

„Utenos gėrimų" akcinė bend
rovė yra ne tik didžiausia 

Pavasaris — pasikeitimų ir 
audrų metas. Nors kartais 
audros būna ypač siautulingos 
ir sukelia baimę, į jų taką 
pakliuvusiems, bet jos taip pat 
nuskaidrina orą, išsklaido 
žiemos sustingimą ir pažadina 
gamtą iš naujo kurti, klestėti, 
žydėti. 

Šį pavasarį „audra" įsisuko ir 
į lietuviškojo gyvenimo kasdie
nybę. Visko buvo: ir aštrių žo
džių krušos, ir įsikarščiavimo 
viesulų, ir jausmų perkūnijos. 
Nors įsisiūbavimas toli gražu 
nenurimo (dar ilgai jis nenu
rims) ir ratilų ratilais tebeban
guoja mūsų visuomenėje, laikas 
nukreipti dėmesį į kitus rei
kalus —juk nemažai jų turime. 

Tą šurmulį užsienio lietuvių 
tarpe sukėlė neseniai iš spau
dos išėjęs, pirmasis ,Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" tomas, 
kai buvo apsižiūrėta, kad jame 
išspausdinti tekstai neatitinka 
tikrovei. Nepaisant leidėjų tvir
tinimo kad iš tikrųjų ten viskas 
taip, kaip turi būti, o visi, kurie 
prieštarauja, nežino, ką kalba, 
nori sugriauti svarbų projektą 
ir galbūt pačią Lietuvių bend
ruomenės struktūrą, priekaištai 
nenutilo. 

Nuo tų įsiliepsnojimų pradžios 
jau praėjo kelios savaitės. Per tą 
laiką mėginome išklausyti visų, 
kas tik savo nuomonę rinitai ir 
logiškai norėjo pareikšti. Kalbė
jomės su mūsų bendruomeni-
ninkais, veikėjais ir eiliniais 
žmonėmis. Girdėjome pasisaky
mų, plaukiančių iš širdies, 
nudažytų stipriais jausmais, bet 
taip pat giliai išmąstytų, pa
remtų šaltu protu. Argi tenka 
stebėtis, kad lietuviai taip stip
riai reagavo į šios knygos do
kumentus? Turbūt retas nėra 
asmeniškai susidūręs su trė
mimų siaubu. Tie šimtai tūks
tančių ištremtųjų buvo mūsų 
šeimos nariai, giminės, myli
mieji, pažįstami, kaimynai, 
bendradarbiai, auklėtojai... Ne
jaugi pakanka 50 metų, kad 
anie vaizdai, įspūdžiai ir skaus
mas išnyktų iš atminties? 

Tačiau, kaip minėta, šio tomo 

pasirodymo tema „Drauge" jau 
išsemta. Ja išsamiais straips
niais pasisakė žmonės, kuriuos 
mūsų visuomenė pažįsta ir ger
bia. Buvo nurodytos knygos 
klaidos ir padaryti pasiūlymai, 
kaip jas atitaisyti. Ar leidėjai į 
tai atkreips dėmesį, tai jau jų 
reikalas. Nuomonės buvo vie
ningos, vienbalsės: sis .Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" tomas 
negali būti tų įvykių liu
dininkas, nes jo liudijimas yra 
vienapusiškas, tendencingas. 
Per tą trumpą laiką su redakcija 
susisiekė (laiškais, telefonu, fak-
sais, asmeniškais vizitais, 
straipsniais) per 300 asmenų, ne 
vien iš Čikagos ir apylinkių, bet 
iš įvairių vietovių, todėl 
laikome, kad tai geras užsienio 
lietuvių nuotaikų ir nuomonių 
matas. Tolimesnės diskusijos te
būtų — kaip liaudis sako — ne
gyvo arklio plakimas. Galbūt 
ateityje, įdomumo dėlei, spaus
dinsime kai kuriuos laiškus, ku
rių iki šiol turime per 40. 

Nei vienas iš pasisakiusiųjų 
netiki, kad pastabos dėl klaidų, 
padarytų leidžiant šią knygą, 
turėtų būti palaikytos noru su
ardyti Lietuvių bendruomenę ar 
pagaliau Kančių istorijos 
projektą. LB yra užsienio lietu
vių stiprybės ramstis, o istorijos 
knygos — apdairiai ir nuosekliai 
leidžiamos — paliks įspūdingą 
paminklą skaudžiausiam mūsų 
tautos gyvenimo laikotarpiui. 
Tačiau leidėjai turėtų prisiminti 
ir kitus liaudies posakius — apie 
spjaudymą prieš vėją, apie žodį 
(ypač rašytą), kuris išlekia 
žvirbliu, o sugrįžta jaučiu... 

Žinome, kad ginčai dar ilgai 
nepasibaigs, bet mūsų dienraš
tyje jie užbaigiami šiandien. Per 
ilgos diskusijos pasidaro „pils
tymas iš tuščio į kiaurą" ir veda 
į dar karštesnį jausmingumą, 
skaldymąsi. 

Linkime Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės valdybai sėk
mingai išspręsti susidariusią 
painiavą ir vėl įsijungti į kon
struktyvų darbą visų lietuvių 
bei mūsų tėvynės gerovei. 

Lietuvos gėrimų gamybos įmo
nė, bet ir žymių Vokietijos, Šve
dijos, JAV bei kitų šalių gėrimų 
gamybos firmų distributorė. To
dėl šventėje bus siūloma apie 40 
pavadinimų alaus, nealkohol
inių gėrimų, mineralinio van
dens, vaisių ir uogų sulčių. 

E. Šaltis sakė suprantąs, kad 
didelio pelno iš Dainų šventės 
bendrovė neturėsianti, bet ir 
nuostolių nebūsią. Jau dabar 
užsakyta daug alaus ir kitokių 
gėrimų pilstymo automatų, nu
pirkta reikalingo inventoriaus 
ir indų. 

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS 

INDRĖ 

Pirmadienį Viktoras nuveža į 
PLB įstaigą Seimo rūmuose, 
kur susitinku ii JAV grįžusį 
Juozą Gailą. Kadangi gavau 
praneSimą, kad į Sveikatos 
ministerijos sandėlį atėjo 176 
„Saulutės" siuntiniaLsu Vikto
ru nuvažiuojam tuos siuntinius 

, surasti. Susitariam antradienį 
vėl grįžti, iidėstyti dėžes 
alfabetine tvarka. PLB dar
buotoja Virginija Grybaitė 
praneša adresatams, kad pagei
daujama, kad trečiadienį savo 
siuntinius atsiimtų. Antradienį 
su Sigita ir Viktoru lediniame 
sandėlyje rūšiavome dėžes, kad 
trečiadienį būtų lengviau išda
linti. Rytojaus dieną su įgalio
jimais atvyko man jau pažįsta
mi adresatai atsiimti jiems skir
tas dėžes. Patyriau, jog nėra 
tikslu reikalauti, kad žmonės 
dėl kelių dėžių važiuotų į Vilnių 
ii įvairių Lietuvos kraštų. Per 
brangu, sunku rasti transpor-
tacįjos priemonę, susigaišta 

daug laiko. Į sandėlį geriau ap
simoka siųsti, siunčiant didelę 
siuntą į vieną vietą. 

Nuvažiuojam į Trakus, į Tra
kų int. mokyklą ir vaikų globos 
namus. Direktorius Virmantas 
Steponavičius. Čia gyvena ir 
mokosi 143 vaikai, i i kurių 26 

našlaičiai, 49 prilygstantys 
jiems. Direktorius pasakojo apie 
motiną, gyvenusią Vilniaus-
Trakų sąvartyne (šiukšlyne), 
pardavusią savo dukterį 
čigonams ir patarusią jai iš tų 
čigonų pabėgti. Dabar ta 
mergaitė ir jos broliukas Trakų 
internate. Direktoriui liūdna, 
kad beglobiams vaikams ne
įstengiama sudaryti „aplinkos, 
prilygstančios namams, kuriuo
se vaikas galėtų sukurti savo 
jaukų kampą." Gauna labdaros 

iš Olandijos arba Švedijos, bet 
tai dažniausiai vasariniai rūbai, 
o žiemai nieko neturi. Trūksta 
žieminių batų (ypač mergai
tėms), kepurių, pirštinių, paltų, 
švarkų. Bendrabučio pastatas 
nepritaikytas vaikų globai, 
daugiau primena kareivines, ta
čiau negauna lėšų remontui ar
ba kito pastato statymui. 
Steponavičius nori iš visos 
Lietuvos surinkti į „krūvą visus 
trakiečių išmėtytus vaikus... 
grąžinti vaikus prie tėvų 

Platai meta Vaikų globos namuose Teliiuoae. Nuotr Indre* Ttjunelienėn 

namų"*. Trakuose nori sukurti 
atskirus vaikų globos namus. 
Nėra lėšų. Mokytojų mėnesinis 
uždarbis — apie 135 litai. 
„Nepaisant to, mūsų žmonės 
yra stiprūs savo rūšies specialis
tai, visą save atiduodantys 
našlaičiams. Tie, kurie bijo 
sunkumų, išeina iš mūsų"'. 
Kokie vaikai prieglaudose? Ste
ponavičius duoda pavyzdžių — 
„motina vaiką pametusi sene
lei, pati trankosi girtuokliauja. 
Arba vaikai buvo palikti ligoni
nėje; motina užmušė tėvą ir 
dabar kalėjime. Arba tėvai 
sunkūs ligoniai. Iš tokių šeimų, 
vaikų sudarkyta psichika, nak
ties metu nelaiko šlapumo. Turi 
apie 90% vaikų, kuriems reikia 
gydyti dantis, bet rajono stoma
tologas per daug apkrautas dar
bu. Reikia priemonių prieš utė
les, nes po apsilankymo namuo
se vaikai grįžta utėlėti. Kiemo 
žaidimui nėra. Direktorių jaudi
na išeinančių iš mokyklos 
našlaičių problema. Tai univer
sali problema Lietuvoje. „Jie 
neturi nei lėšų, nei kur prisi
glausti. Visomis išgalėmis 
ieškau žmonių arba organizaci
jų, kurios finansiškai paremtų 
vaikus. Todėl nuo mažens esu 
atidaręs jiems sąskaitėles tau

pomajame banke, kur laikas 
nuo laiko įplaukia nedidelės 
sumelės. Vis bus iš ko juodai 
dienai atstumti". Šiemet mo
kyklą baigia Ana, gera, drovi 
mergaitė. Jos motiną Stepona
vičius savo rankomis įdėjo į 
karstą. Ji turi didelius gabumus 
mokslui ir dėl lėšų stokos negali 
jo siekti. Ieško žmonių, kad ją 
išleistų į mokslus arba bent 
paremtų. „Vaikų fondo" ir „Gel
bėkime vaikus" veiklos kryptis 
teisinga, bet jiems patiems 
trūksta pinigų. Virmanto Stepo
navičiaus svajonė — „rasti 
galimybę pasistatyti namą, pa
siimti 5-7 našlaičius iš mažens 
ir juos išauginti. Tada vaikas 
nesijaučia vienišas, gauna gerus 
darbo įgūdžius, tampa kultūrin 
gesnis, nuoširdesnis, iš
mokomas gerbti kitus". 

Gyvenant Trakų pilies šešėly
je, gal likimas suteiks galimybę 
kai kurioms vaikų svajonėms 
išsipildyti. 

ŠVENČIONĖLIAI, 
PABRADĖ IR UTENA 

Jau ketvirtadienis ir pasku
tinė savaitė, atstovaujant „Sau
lutei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, Lietuvoje rieda į pabai

gą. Visą mėnesį lankiau vargs
tančius Lietuvos vaikus. 

Su Viktoru ir Gene vykstam 
į Švenčionėlius ir Pabradę. 
Švenčionėliuose aplankome Ge
nės 81 metų tėvelius, gyvenan
čius tame pačiame kaime, toje 
pačioje trobelėje, kurioje gyve
no tėvo tėvai, toje trobelėje 
gimęs Genės tėvas, jo brolis ir 
sesuo. Dar turi jie karvutę, viš
telių ir prieš savaitę papjovė 
kiaulę, kurią dabar medinėje 
geldoje sūdo. Trobesiai senelių 
statyti, įrankiai taip pat medi
niai — pačių ar prosenelių dary
ti. Arkliu dalinasi trys savinin
kai, kas savaitę paeiliui šeriant. 
Arklys laikomas kaimynų tvar
te ir, atėjus eilei, Genės tėveliai 
tris kartus per dieną nesą sieną, 
pasiėmę kibirą vandens, brenda 
per sniegą šerti arkliuką. Pir
kioje didžiulė krūsnis: ji šildo, jo
je kepama ir verdama. Sode obe
laitės. Praeitis, šeimos istorija 
ir jos tęstinumas branginamas 
Todėl Genė, visą savaitę dirbusi 
Vilniuje, Šeštadienio 4 vai. ryte 
palieka miegančius vaikus ir 
traukiniu ir autobusu pasilsi-
džia į savo numylėtus Švenčio
nėlius, kur jos laukia aibė ūkiš
kų darbų. 

(Bus daugiau) 
o 
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Prof. Vytautas Landsbergis kovo 18 d. Detroite susitiko su AFL-CIO ir UAW 
vadais. Iš k. — Leslie S. Hough. Wayne universitete archyvų, darbo ir urbanis
tikos skyriaus direktorius, prof. V. Landsbergis ir Irvin Bluestone, vienas 
iš UAVV unijos vadų N u o t r j , Urbono 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
KALBASI SU LIETUVIŲ 

ŽINIASKLAIDA 
LILDA Rl GIENIENĖ 

(Pabaiga) 

Saulius Šimol iūnas : ..Mes 
Amerikoj savo Kongreso narių 
prašėm, kad būtų Lietuvos kraš
tui ekonominė parama. Iš dalies 
ir valdžios pasikeitimas įvyko 
dėl to, kad žmonės dėl sunkios 
ekonominės padėties nematė 
a te i t i es . Kokia y ra jūsų 
nuomonė, ar Amerika atlieka 
savo uždavinį?" 

V. Landsbergis: „Aš ne 
galėčiau taip formuluoti, kad 
Amerika atlieka ar neatlieka 
kokių savo pareigų, nes gali pa 
sakyti, kad ji jokių pareigų jo
kiems vargšams pasaulyje netu 
ri. Jeigu nori, tegul jie sau stato 
komunizmą, tegul daro revoliu
cijas, ką nori, tegu daro. Bet tai 
nėra nei Amerikos, nei pasaulio 
naudai ir interesui. Amerika į 
atsiskyrimo politiką neina. Ji 
norėtų vaidinti vadovaujanti 
vaidmenį pasaulyje, kad pašau 
lis kryptų geresne kryptim. 
Dabar t in i s nus i t e ik imas . 
sakykim?pirmiausia viską daryt 
su Rusija ir nuolaidžiaujant 
Rusijai, pataikaujant jai ir 
nesiimant atsakomybės už Vi
durio Europos šalis, prie kurių 
reiktų kiekviena proga pri-
skaityt ir Lietuvą. Jūs turite 
minėti Lietuvą, kaip Vidurio 
Europos šalį, kad būtų sulau
žytas stereotipas, jog mes bu
vusi Sovietų Respublika. į kuria 
Rusija dar gali pretenduoti. 
Mūsų įtaka labai maža ką nors 
padaryti. Jūs . kaip šito krašto 
piliečiai, bendraujantys su 
Kongreso nariais, senatoriais, 
dalyvaujantys partijų veikloje. 
galbūt galėtumėte veikti ta 
kryptimi, išryškindami Vidurio 
Europos, įskaitant ir Lietuvos, 
pavojingą padėtį". 

Algis Zaparackas: Vieš
nagės metu Detroite susiti
kote su unijų vadovais ir 
buvusiu Kongreso nariu Bmom-
field. Jaučiu , kad Lietuva 
perima vis daugiau iniciatyvos 
savo politikoj. Ar teisybė, kad 
ne tiek išeivija rūpintųsi Lie 
tuvos politika, kad jau jūsų par 
tija ir jūsų grupė patys žiūrite 
savo reikalų?" 

V.L.: „Aš manau, kad mes 
visi turime atlikti tam tikras 
pareigas. Jūsų atveju tai yra 
moralinis įsipareigojimas, yra 
širdies įsipareigojimas Lietuvai 
Aš galiu pasakyti apie mūsų pa 
reigas Lietuvos atžvilgiu — 
kiekvieno savo vietoj ir savo 
įgaliojimuose. Suprantu, kad 
dabar išeivijai sunkiau kalbėti 
Lietuvos tautos vardu, kada yra 
valstybė pripažinta, ir jums gali 
lengvai pasakyti, kad jūs neturit 
kalbėti už Lietuvą. Kadangi jūs 
Lietuvos reikalus pažįstate kur 
kas geriau, negu šitos šalies 
administracija ir galit padėti tai 
administracijai geriau suprast, 
kas ten darosi, kad nepadarytų 
klaidų, tai būtų dviguba pareiga 
ir Lietuvai, ir jūsų, kaip Ameri
kos piliečių, kad ši šalis neda 
rytų klaidų ir vestų teisingesnę 
politiką". 

A.Z.: „Ministras pirmininkai 

A. Šleževičius praeitą pavasarį 
Detroite taip pat susitiko su uni
jomis. Po to jos yra gavusios vie 
nintelį laišką iš Lietuvos vy
riausybės. Jūsų atsilankymas 
paskatina, kad reikėtų tuos 
kontaktus plėsti, o nemažinti, ir 
gal. kaip opozicijos pareiga, 
reikėtų aiškinti, kodėl nėra 
tęsiami tolimesni kontaktai, 
kuomet išeivija padeda pramin 
ti tuos takus?" 

V.L.: „Man sunku vertinti. Aš 
ir informacijos neturiu, kaip čia 
tie kontaktai buvo įgyvendina 
mi anksčiau ir kaip dabar, ko
kios yra kliūtys, kodėl nesuran 
darni nauji keliai, kad tie. kurie 
kalba valstybės vardu būtų pa 
pildomi taip pat Lietuvos opozi 
cijos balsu. Demokratinės šalys 
vertina mažumos balsą ne taip. 
kaip Lietuvoje. Mažuma yra 
struktūra, institucija, kuri turi 
savo politinį balsą ir savo svorį 
Kai jūs padėjote man čia — Phi 
ladelphijoj ir Clevelande — su 
sitikti su labai svarbiais Ame 
rikos politikų rateliais, organi
zacijomis, tai pasitarnaujama 
bendram reikalui. Iš Lietuvos 
turėtų būti girdimi du balsai, 
jūs galit padėt, kad taip būtų. 
Valstybinės vyriausybės žinios. 
Eltos žinios nesudaro viso vaiz 
do apie Lietuvos politinį gyve
nimą ir problemas. Čia mums 
reiktų rasti kokį kitą papildomą 
kanalą, siuntinėti Tėvynės Są 
jungos biuletenius. Čia jie ga
lėtų būti platinami" 

L i u d a Rugien ienė : ..Ar 
galite plačiau paaiškinti dėl pi 
lietybės atstatymo įstatymo. A. 
Šleževičius ir dr Bobelis mums 
per radijo laidas kalbėjo, kad 
dešinieji balsavo prieš? Kaip iš 
tikrųjų ten buvo?" 

V.L.: Dėl pilietybė? yra tekę 
daug kartu kalbėti, net ir kai 
Detroite buvau prieš dvejus 
metus. Čia buvo susijaudinimo 
ir priekaištu, bet, man atrodo, 
kai tokiam nedideliam ratelyje 
kalbėjomės, žmonės kažkaip ap 
rimo ir suprato mūsų proble 
mas. ko mes norim ir kokiu ke 
liu mes einam į pilietybės klau 
simo sureguliavimą, kad būtų 
sureguliuota su išeivija ir ne
sudarytu mums pavojaus kitur. 
Kaip ir tada buvom numatę, 
paskiau keitėm ir dar sykį 
keitėm pilietybės įstatymą, vis 
didindami privilegiją lietu
viams, kas. žinoma, mums gali 
būti prikišama ir kartais būna 
prikišama, kaip per daug tau 
tinė. nacionalistinė politika, 
išskirianti lietuvius. Pataisymą, 
kad ne tik Lietuvos piliečių 
vaikams būtų lengvata gauti 
pilietybe, bet ir vaikaičiams, 
valdanti partija atmetė. O dėl 
to, ką sako p. Šleževičius ir p. 
Bobelis tuo klausimu, tai sako 
netiesą grynai propagandiniais 
tikslais. Iš tikrųjų buvo vienas 
balsavimas, kai buvo pateikta 
įstatymo pataisa, blogai sure 
daguota, netobula, negera ir 
galų gale nebuvo pateikta raštu, 
likus tik penkiolikai minučių 
iki sesijos pabaigos. Mes 
bandėm padaryti pertrauką ir 

duoti tekstą, arba kitaip - turim 
susilaikyti. Jie vis tiek balsavo 
už šito klausimo sprendimą, 
norėdami gauti tokių politinių 
punktų, apie kuriuos dabar 
kalba. Iš tikrųjų buvo blogai 
paruoštas klausimas". 

L. Rugienienė: „Ką manote 
apie Vytauto Skuodžio paskyri
mą Lietuvos Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centro 
vadovo pareigoms? Kodėl yra 
pasipriešinimas iš politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos?" 

V. L.: „Iš tikrųjų yra ne Skuo
džio problema, o pasitikėjimo 
pripažinimo politiniams kali
niams ir tremtiniams, jų or
ganizacijoms tam tikros teisės 
tarti savo žodį, turėti savo balsą, 
sprendžiant tokius klausimus, 
kaip Genocido tyrimo centro 
statutas ir vadovas. Mes tikrai 
džiaugėmės, kai pas prezidentą, 
nuėjus politinių kalinių organi
zacijoms, atrodė šiuo klausimu 
buvo susitarta. Genocido įstaty
mą priėmėm jau 1992 metų ru
denį, matydami, kad dalykai 
keičiasi ir gali būti blogai su 
KGB archyvais. Propagandi
niais tikslais rinkiminėj kompa
nijoj Brazauskas kalbėdavo, kad 
geriausiai juos būtų apskritai 
sudeginti ir pan. Tuomet buvo 
priimtas Genocido įstatymas, 
įsteigtas Genocido centras. Kai, 
gavus valdžią, LDDP tą įstaty
mą keitė, išėmė nuostatą, kad 
vadovo kandidatūra turi turėti 
pritarimą politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijų, bet galų 
gale paliko nutarime dėl įstaty
mo vykdymo. Nutarimą yra 
lengviau keisti, negu įstatymą. 
Mes matėme tą pavojų, bet ma
nėme, kad yra geranoriškas su
sitarimas. Kai reikėjo vykdyti 
tą {Statymą ir kandidatūra į Ge
nocido centro vadovus buvo ski
riama, tai visos politinių kalinių 
ir tremtinių organizacijų siūlo
mos kandidatūros buvo atmeta
mos, kaip politinės, politiniai 
angažuotos, nepriimtinos val
dančiai partijai, nors ten buvo 
mokslininkai, istorikai, žinomi 
žmonės, kuriems neturėtų būti 
jokių objektyvumo ar neobjekty 
vumo priekaištų. Jie buvo atme
tami, ir LDDP turėjo tik vieną 
kandidatą, vienintelį visoj Lie
tuvoj, V. Skuodį. Reikėjo ieško
ti tokio asmens, kuris būtų pri
imtinas ir vienai, ir kitai pusei. 
Valdančioji partija nuėjo kitu 
keliu ir tiesiog atmetė susita
rimą. Paprastu daugumos bal
savimu pakeitė nutarimą, iš-
ėmė iš jo tą mintį, kad kandida
tūrai turi pritart politinių ka
linių ir tremtinių organizacijos. 
Pasidarė ne tik politinis, bet ir 
moralinis konfliktas. Jūs galit 
suprasti, kad politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, daugiau negu kiti, 
ne visais klausimais pasitiki bu
vusia komunistų partija. Būtų 
geriau siekti pasitikėjimo, ne 
vien spręsti reikalą konfronta
cijos keliu. 

Jonas Urbonas: „Ar nebando
ma politinėms partijoms susi
jungti į vieną bloką? Kai jūs 
esate susiskaldę, tikrai nieko 
nelaimi t. Ar yra ieškoma gali
mybių, kad tos grupės, kurios 
nors iš dalies sutaria, susijung
tų?" 

V. L.: ..Kai ėjom į rinkimus 
1992 metais, tarėmės dėl gali
mybės turėti vieną bendrą sąra
šą, arba gal du. Krikščionys de
mokratai labai aiškiai tada 
buvo nusistatę — jie turi eiti 
kaip atskira partija ir įrodyti 
savo buvimą, kad nedrumstųjų 
vaizdo ir nepainiotųjų tarptau
tinės pozicijos kokia negausi ir 
nereikšminga grupė, pasivadi
nusi Krikščionių demokratų są
junga, tai lyg antra partija tuo 
pačiu pavadinimu. Jie tikslą 
pasiekė, laimėdami nemažai vie
tų savo atskiru sąrašu. Krikščio
nių demokratų sąjunga kartu su 
jaunalietuviais , nei vienos 
vietos nelaimėjo Seime. Dr. 
Bobelis laimėjo individualiai 
savo rinkiminėj apygardoj. Mes 
norėjom, kad būtų du sąrašai, o 
išėjo trys. Bet mes vis dėlto bu
vom sutarę ir viešai pasižadėję 
savo rinkėjams, kad sudarysim 

bloką. Mes tai įvykdėm. Seime 
yra opozicijos, koalicijos blokas, 
kuris mane išrinko opozicijos 
vadovu, nors to nepripažįsta val
danti partija, bet faktiškai taip 
yra. Viešoji nuomonė — spauda 
tą pripažįsta ir užsienis tarp
tautiniuose santykiuose pripa
žįsta mane. Vėl bus rinkimai ir 
kils klausimai dėl sąrašų, ar 
opozicijos sąrašas eina vienu 
bloku, ar ne vienu, o gal prie to 
sąrašo gali prisidėti ir kiti. Yra 
Centras. Centro sąjunga šiuo 
metu neturi tiek narių, kad ga
lėtų įsiregistruoti kaip partija, 
tačiau kai kuriuose miestuose 
jie turi rėmėjų tarp inteligenti
jos. Liberalai turi intelektualų, 
tačiau įtakos neturi, nes žmonės 

jų nemėgsta nuo Aukščiausios 
Tarybos laikų, kai liberalų frak 
cya labai blokavoai su LDDP. 
Jie galėtų prisidėti ir mes tą 
esam jiems pasiūlę. Tėvynės 
Sąjunga yra pasiūliusi, einant 
į miestų savivaldybių ir vėliau 
į Seimą, daryti bendrą sąrašą, 
jeigu norėtų prisidėti Centras 
arba liberalai. Krikščionys de
mokratai nepasisakė už. Iš mū
sų pusės labai aišku. Mes pasi
sakome už kuo platesnę koali
ciją ir bendrą sąrašą, bet kai ku
rių kitų partijų interesai eiti ir 
savo taškus rinkti savarankiš
kai, arba prarasti, kaip tada Sei
mo rinkimuose buvo prarasta 
15%. Balsai buvo ne už komu
nistus. 

CLASSIFIED GUIDE 
U B 

HELP VYANTED REAL E * t A T E 

Washington, D.C. „landtcaping" 
kompanija ieško darbininko. 

Pradžiai alga $6 į vai. 
Skambinti 

Aleksui Škirpai, tel 202-244-2373 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas j 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 
Aušros Vartų Madona 

MOTINŲ DIENOS NOVENA — 
balandžio 29 - 30 ir gegužės 1 - 8 d. 

MARIJONU VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena j V iJniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo ir 

Nepaliaujančios Pagalbos Svč. Dievo Motiną Mariją bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, jungiu 
ją j šv. Mišių noveną 

Motinos vardas gyva mirusi 

Novenai aukoju 

Vardas, pavarde 

Adresas 

MISCELLANEOUS 

• ^ 
10%—20%—30<&pigiau mokė- • 

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3 2 0 * V, W M t t 5 t h t t r * « f 

TeL - (706) 4 2 4 * 6 5 4 
(312) 561-6654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ REMONTAI 
Užkalam „siding". remontuojame: stogus, 
langus, duris „porches", rūsius; dedame 
keramikines plyteles, atliekame Įvairius 
mūrijimo darbus. 
Kreipkitės: tmt. 312-439-1478 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

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

H. Deckys 
Tai. 585-6624 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn A ve , Chkaga, IL 60629 

U.S. SAVINOS BONOS 
FHE GREAI AMERICAN INVESTMENT 

tome" Ook Lavn, IL; 2 mieg. 
kamb., oro vėsinimas; 14'x56'; skaJbimo-
džtovinimo masinos, virykla; šaldytuvas. 
$16,000 arba geriausias pasiūlymas. Kreip
tis 706-636-21S6 arba 703-346-3146 

FOR RENT 

I šnuomojamas butas Cicsro, IL: 5 
kamb, 3 mieg.; 2-as a., šviesus, kam
pinis; nuomininkas moka už šilumą; 
yra „car-port"; $450 į men. Kreiptis: 
706-652-4166. 

Suminsi Rofrtel — 
Un ion Plsff MIcfNOSAt 

Lake Shore & Berrien Rd. 
2 bedroom furnished duplex 

Seasonal $2,600 or monthry rantais. 
M . 706-836-6456 

: . 

Making a big world smailei: 

A passion for perfection.* 

What difference does it make that Lufthansa fttes 
to more International destmations than any other 
single airhne9 Or that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the world9 The point is that cr^er the 
years every expenence with every traveter. from 
every corner of the workj. has helped us 
understand you VVe've come to know cultures 
and customs from around the globė. Ali the better 
to help you feel at home everyvvhere, on the 
ground. and m the air Even m many cities we 
dont fly to. you II find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Experience that's vwxtdw»de 
and worldwise. lt s a difference that's helped us 
make fnends wth a vvorkj fuM of traveters. 
And that can make this big wodd feel very 
small indeed 

Lufthansa 
F06 f#safvaw6)6t# 06 lH6aC^^6W»aW CS6J T-̂ ^^P-4J4J -̂i 
yOVf "6/VO Î A f f A I LVf<n6ll66 16 6 6>a* IVC Ifpavlf IW 
^ T O j f l f l i O* Wf1lf6/6I, U6I16 ••fOl V*Wtv. 



LAIŠKAI 
„LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS" 
SĄVOKOS NESUPRATIMAS 

Kartas nuo karto atsiranda 
žmogus, kuris pasako: „Už tave 
mielai pabalsuočiau, bet kad aš 
nepriklausau lietuvių bendruo
menei". Na ir tenka aiškinti, 
kad kiekvienas lietuvis yra 
lietuvių bendruomenės dalis, 
todėl kiekvienas turi teisę ir net 
pareigą dalyvauti LB rinki
muose. Tik tokiu būdu jis/ji gali 
turėti balsą lietuvių visuomenės 
gyvenime. Lietuvių bendruome
nė (sutrumpintai LB) yra lyg 
šerdis, iš kurios auga mūsų 
tautinis gyvastingumas, lyg 
ašis, apie kurią sukasi lietuvio 
tautinė sąvoka. Atitrūkę nuo 
jos, patenkame į tautų mišinio 
srovę ir joje prapuolame. Tie, 
kurie palieka savo tėvynę, kad 
prapultų pasaulyje, to ir ieško. 
Taigi, grįžtant prie kvietimo da
lyvauti JAV LB Tarybos rinki
muose, tikiuosi, kad dabar jau 
daugiau nebus lietuvių bend
ruomenės sąvokos nesupratimo. 
Juk kuomet angliškai būna sa
koma ar rašoma „Lithuanian 
community", o tai nereiškia 
lietuvių sukurtų struktūrų ar 
organizacijų, bet apskritai visus 
lietuvių kilmės žmones. 

Sa lomėja Daulienė 
Chicago, IL 

ATSAKYMAS APVILTAI 
PONIAI 

Neseniai gavau „Draugo" 
(1994.1.7 d.) iškarpą su Onos 
Voverienės straipsniu, apžvel
giančiu VIII simpoziumo darbą. 
Straipsnio autorę, jos žodžiais, 
„nustebino ir apvylė" mano 
„nostalgiški padejavimai". Nors 
nelabai suprantu, kokią prasmę 
ji deda į pastaruosius du žo
džius, bet tiek jau to. Nepatiko 
ir baigta. Jeigu ji tik tiek būtų 
pasakiusi, jokio mano rea
gavimo nebūtų sukėlusi. Bet ji 
nutarė paaiškinti — kodėl, ir tas 
subjektyvus paaiškinimas mane 
verčia atsiliepti. 

Pirmiausia, negaliu sutikti, 
kad aš padariau „pasimetusios, 
purvinos, „apatiškos" literatū
ros apžvalgą". Tiesa, aš kalbėjau 
apie apatiškas rašytojų nuo
taikas ir bandžiau paaiškinti, 
kodėl jos atsirado. Bet apie 
„apatišką" literatūrą nekalbė
jau, nes jos pavyzdžių nežinau. 
Juo labiau apie „purviną". Iš 
kur tokį literatūrą įžeidžiantį 
epitetą straipsnio autorė ir iš
traukė. O „pasimetusios" iš viso 
negali būti. Jau vien dėl to, kad 
tokio žodžio vartojimas netai
syklingas. Galima bent sakyti 
„sutrikusi" literatūra, bet tai 
irgi daugiau tinka rašytojui, o 
ne literatūrai. O. Voverienė ka
butėmis išskiria labiausiai jai 
nepatikusias pranešimo frazes, 
bet visa bėda, kad dauguma jų 
— ne mano. „Skausmingas tuš-
tymetis sieloje" — J. Apučio žo
džiai, kuriuos citavau. „Rašy
tojas neteko vertybių, kuriomis 
tikėtų", — tokio sakinio prane
šime iš viso nebuvo. „Kultūra 
negali sutaikyti brazauskinės 
Lietuvos ir landsberginės 
Lietuvos", — V. Kubiliaus tei
ginys, kuriam oponavau. „Lais 
vės lozungas nešvarių politikų 
rankose", — V. Rubavičiaus žo
džiai. „Nepriklausomybė išmag-
netino literatūrą", — štai čia tai 
jau mano žodžiai, bet ar galima 
juos be konteksto pateikti? 

O. Voverienė mane priskiria 
prie „sovietmečio lepūnėlių". 
Pasakysiu jai tik tiek, kad iki 
1988 metų sovietinė valdžia 
šiam „lepūnėliui" neleido nė ko
jos iš Sovietų Sąjungos iškelti. 
„Lepino" uždarius. O apie kitus 
„ lep in imus" gal autorei 
papasakos kas iš mano pažįsta
mų Amerikoje, kur jų turiu 
nemažą būrelį. 

A lber tas Zalatorius 
Vilnius 

MUMS TRŪKSTA 
DEMOKRATIŠKUMO 

Sveikinu „Draugą" ar kitus 
l ie tuviškus la ikrašč ius už 
įvedimą laiškų skyriaus. Tačiau 
ne visiems patinka individų 
pasisakomos nuomonės. Man 
tenka parašyti laiškus į įvairius 
laikraščius, leidžiamus Lietu
voje, Kanadoje ar JAV-se. 
Tačiau mūsų tautiečiams trūks
ta kultūringumo. Pradeda pulti 
laikraščių redakcijas ar ir laiš
kus rašančius į laikraščius, 
pateikiančius savo nuomones. 
Ar tautiečiams nėra supranta
ma demokratija šiuose kraš
tuose, ar trūksta supratimo, ar 
išsilavinimo visuomenės reika
luose? Stasys Prakapas 

Toronto, Ont. Canada 

SKIRTINGOS NUOMONĖS 
OMAHOJE 

Š.m. metų Vasario 16-ios mi
nėjime Omahoje garbės svečias 
ir paskaitininkas buvo Šiaulių 
miesto tarybos pirmininkas dr. 
Alfredas Lankauskas. Garbės 
svečias rodė skaidres apie 
Šiaulių miestą. Kai kurios 
skaidrės buvo iš tarybinių 
laikų. Jose matėme sovietų pa
statytus paminklus Leninui ir 
kitiems mūsų tautos kankin
tojams. Dr. Lankauskas pa
minėjo, kad tie paminklai jau 
nebestovi Šiauliuose, bet jie 
nesunaikinti. Dr. Lankauskas, 
būdamas mokslo žmogus, matė 
šių paminklų mokslinę vertę. 
Jisai paminėjo, kad tie pamin-
lai gali būti eksponatai isto
riniuose muziejuose. Kitos kar
tos neturi pamiršti ir tą skaus
mingą dalį Lietuvos istorijos, 
nes išjos galima pamokyti kitas 
kartas, kodėl reikia ginti tėvynę 
nuo tokių atsitikimų ateityje. 

Visos tautos nori turėti tiks
lią istoriją. Žydai neseniai pa
statė didelį muziejų apie jų tau
tos kančias nacių rankose. Tai 
nereiškia, kad jie šaukiasi tų 
laikų, kai juos naciai varė į kon
centracijos stovyklas. Tokie mu
ziejai yra kaip malda žuvu
siems. Mes irgi neturime mūsų 
tautai padarytos neteisybės pa
miršti. 

Kažin, ar Lietuvos didvyriai 
neužsigautų, jeigu jiems pa
minklai būtų pastatyti iš suly
dinto Lenino ar kitų „krauge-
į ių" statulų? 

Dr. Alfredas Lankauskas yra 
gimęs Sibire ir kalėjo okupan
tų „rojuje" iki jis buvo šešerių 
metų. Jo šeima yra jam įskiepi
jus stiprią tėvynės meilę. Būtų 
labai gera, kad visi valdininkai 
Lietuvoje puoselėtų tėvynės 
meilę, kaip tas mūsų garbės 
svečias. 
Dr. Gediminas Murauskas, 
Algirdas Mackevičius, Nyolė 
Sudaviciūtė MacCallum, Eu
genijus Radžiūnas, Aušre lė 
Sakalaitė 

Omaha, NE 

NAUDINGA INFORMACIJA 

Paskutiniu metu mūsų spau
doje su savo straipsniais daž
niau pasisako Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone, A. Eidintas, 
jo Spaudos skyrius. Tai yra svei
kintinas dalykas, informuoti 
užsienio lietuvius ir su jais 
palaikyti nuolatinį ryšį per 
spaudą. 

Kitas teigiamas veiksnys yra 
neseniai įvykęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės iniciatyva 
surengtas pasitarimas Lietuvos 
užsienio politikos klausiniais su 
ambasadorium A. Eidintu. Ši 
abipusė informacija yra nau
dinga išsiaiškinti ir painformuo
ti užsienio lietuvių visuomenę 
apie nepartinės Lietuvos užsie
nio politikos formavimą ir 
vykdymą. Juo mažiau bus pa
slapčių šioje srityje, tuo pagerės 
ir užsienio lietuvių pasitikė
jimas. 

Užsidarymas į kevalą lietuvių 
politikų tarpe visuomet yra 
kenksmingas ir Salintinas 
veiksnys. 

Sveikintina PLB iniciatyva 
iio dialogo pradėjimu, kuris, 

jeigu bus periodiškai tęsiamas 
ir vykdomas, atneš abipusią 
naudą. Amb. A Eidinto žodžiais 
šis „Smegenų centro" darbas 
labai re ikal ingas Lietuvos 
ambasadai ir visai Lietuvos 
diplomatijai. 

Vytautas Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

KAD SUSIDARYTUME 
TIKRESNI VAIZDĄ 

Leiskite prisidėti prie daug 
kitų „Draugo" skaitytojų ir iš
reikšti tikrą savo pasitenkinimą 
Jūsų dienraščio redagavimu. 

Paskutiniu metu matyti vis 
daugiau straipsnių, rašytų 
Lietuvoje visokio nusistatymo 
asmenų. Ne tik įdomu skaityti 
J. Gailos pastabas, bet ir dr. E. 
K l u m b y s dažnai ta ik l ia i 
apžvelgia politinę padėtį ir 
asmenybes. Tokiu būdu mes, 
užsienio lietuviai, galime labiau 
suprasti , kas darosi mūsų 
tėvynėje. Pagaliau, tik pasiskai
tę visokių nuomonių, kad ir 
mums kartais nepriimtinų, 
susidarysime patys tikresnį 
vaizdą, kaip mūsų tėvynai
niams sekasi gyventi ir ką jie 
galvoja. 

Jonas P a b e d i n s k a s 
Westchester, IL 

KODĖL NESIRŪPINAMA? 

Ką tik gavau laišką iš Aust-
ros Puzinienės, dail. Povilo Pu 
žino našlės. Ji mini, jog siunčia 
vyro paveikslus į Rygos dailės 
muziejų. Yra nusivylusi, kad 
paveikslai (apie 20, tarp jų gar
sioji „Dvidešimto amžiaus Ma
dona"), kuriuos dail. Puzinas 
savo t e s tamente perleido 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad jie būtų perkelti į Lietuvą, 
jai atgavus nepriklausomybę, 
dar tebeguli užrakinti kažkokioj 
galerijoj ir niekas apie jų siun
timą į Lietuvą nekalba. Iki šiol 
dar nebuvo Amerikoje surengta 
nei viena tų paveikslų paroda. 
A. Puzintenė bijo, kad lietuvių 
visuomenė, jos vyro palikimas ir 
Lietuvos muziejai gali būti žiau
riai nuskriausti. 

Valentinas Ramonis 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
i.m. balandžio 24 d. 2:02 vai. p.p. staiga mirė sulaukės 69 
metų. 

A.tA. 
STASYS MERKEVIČIUS 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajavonyje. 

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Juzė Brigita Kumetienė su šeima ir 

brolių šeimos Lietuvoje. Pusseserė Valeria Krasauskas su 
šeima, pusbrolis Vytautas Kačinauskas ir kiti giminės JA Y 
bėse ir Kandoje. 

Velionis pašarvotas trecadienj, balandžio 27 d. nuo 4 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 28 d. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Krasauskų šeima. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: sesuo su šeima ir kiti giminės Lietuvoje, 

pusseserės šeima, pusbrolis ir kiti giminės. 

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

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. balandžio mėn. 26 d. 

A.tA. 
ANTANINA RAČIŪNIENĖ 

Didžbalytė 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. balandžio 23 d., sulaukusi 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Vyšpinių kaime. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Onutė, žentas Zenonas ir anūkas Gin

tas Buinevičiai; brolienė Onutė Didžbalienė. Mirusių brolių 
ir seserų vaikai: a.a. Juozo Didžbalio-Valentina, Zigmas, Julija 
ir Juozas; a.a. Marcelės Rugienės — Antanas, Česė, Jonas ir 
krikšto sūnus Feliksas; a.a. Agotos Mačanskienės — Gividas; 
a.a. Petrės Tumosienės — Zigmas ir Birutė; a.a. Adomo 
Didžbalio — Jūra, Adomas, Vida ir krikšto duktė Onutė. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 26 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkas, brolių ir seserų vaikai. 

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

A.tA. 
VLADAS DALIBOGAS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
ilgos ir sunkios ligos, šių metų balandžio mėn. 24 d. šią 
žemišką kelionę baigė mūsų brangus Vyras, Tėvelis, Senelis 
ir Prosenelis. 

Gimė 1906 m. spalio 15 d., lietuvių, 1863 metų sukilimo 
tremtinių .šeimoje, Tolovkoje, Rusijoje. Sugrįžęs į Lietuvą, 
gyveno Vilkaviškyje ir Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 44 
metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Zinaida, duktė 
Regina Sereika Hobson su vyru Tomu, anūkai: Violeta 
Sereika Pikoulas su šeima, Vida, Marius ir Viktoria Sereikai, 
Ronaldas Sereika su žmona, ir proanūkas Aleksas Pikoulas. 
Taip pat kiti giminės su šeimomis Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 26 d. nuo 6 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos gedu
lingos šv. Mišios už jo sielą. 

Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, anūkai ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
MARIJA GURĖNIENĖ 

Gyveno Haywood, WI, anksčiau Chicagoje, Westlawn, 
apylinkėje. 

Mirė 1994 m. balandžio 22 d., 6 vai. vakaro, sulaukusi 74 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: vyras Bronius, giminės — Sofija Blažienė ir 

jos sūnūs su šeimomis, krikšto duktė Indrė Toliušyte ir kiti 
giminės. 

Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 27 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 28 d. Iš lai
dojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras ir giminės. 
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

312-476-2345 arba 1-800-924-7600. 

A.tA. 
JOSEPHINE 

MASILIONIENĖ 
Gyveno VVichita, Kansas, anksčiau Chicagoje 
Mirė 1994 m. balandžio 23 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: duktė Adrienne Wojtowicz, žentas Jim, 

gyv. Wichita; sūnus Kenneth Simon, gyv. Arizona; septyni 
anūkai, penki proanūkai; brolis Tony Paukštis, sesuo Min 
Ochaba su vyru Frank. 

Velionė buvo žmona a.a. Paul. 
Velionė pašarvota antradienį, balandžio 26 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojmo namuose. 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo ir ki
ti giminės. 

Laidotuvių direkt. 
312-523-0440. 

Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel. 

Mylimai Žmonai 

A.tA. 
LUISE DARGIS 

mirus, jos vyrą, mūsų mielą draugą, dail. ALFONSĄ 
DARGI užjaučiame ir kartu liūdime. 

Joana ir Vytas Grybauskai 
Irena ir Stasys Ilgūnai 
Jurgis Jankus 
Liucija ir Juozas Laukaičiai 
Aldona ir Algis Oliai 
Gertrūda ir Henrikas Žemeliai 

KPASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

ongresas 
PLJK Ruošos Komitetas Įvertino Jūsų nuomonę 
Norit Lt m i užtikrinti kiek <r;ilim gausesni liitmiu j.iunimo 
<l.il\\.i\im.i ši.mic pasauliniame jaunimo sąsknchjr. su <l/iain>smu 
pranešame, k.id koni'icso kainos Mtni.ižinios nei 25'/i (apir S4o.">)! 

Pasirinkite 9 . 11 ar 19 d i e n ų kongreso programą 
k\ii< ianu- pasirinku: I | <lic-nti I.irimojt'. 9 dienas Anglijoje, 
.iib.i pilna 19 <li<-nu pio^i.mia I irtmojr ii Aniįlijoji. 

Lietuvos programa pratęsta - ke l i onė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant į daugelio l'I | Sąjungos n.iriu nuomone, nutarta 
pio^iainos dali I.ieimoje pratęsti, atšaukiant laivo kelionę Baltijos 
jūra. kon<_;ieso l.ietmos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tiki uoju Lietuvos ic\vcnimu. Bendrausime su savo 
profesijos LokTjj< tmis arba savo speeiahbės siu<lent.iis: pra
leisime diena I .ietuvos kaime ir susipažinsime su jo gvventojais: 
įsijungsime i LtbtLtrosbei savanoriškos veiklos d,ubus. 
Bus pmųiĮ pasilinksminti, pažinti Lietuvos kultūrinesverrvbes 
bei senovės papu K itts. Praleisime "pagoniška vakarą" 1 takuose, 
bus lolkloto vakaronė. I'i ieš išvvkstani į Londoną l'l.JK Studijų 
Dienoms ir ekskursijoms, turėsime progos pailsėti tkiltijos 
pa|ūrv j< -juodkiantėje. pamąstvti apie Lietuvoje ig\tas žinias. 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje. 

Papiginti skrydžiai p e r K o n g r e s o kel iones agentūrą 
Skambinkite PI |K ot'uialiai kelionės agentūrai IKVNSKAIR 
įsigvti papigintus bilietus į Vilnių ii namo iš Londono. Skam
binant iš JAV. TRANSKAIR telefonas (darlx> valandomis): 
1-800-666-4901 (užJAV ribų: 2<r2-3624>100). 

Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas 
P.O. Box 2812. SprinĮrfiekl. VA 22152-0812, USA 
td fax. Itrndmi l'l.JK informuoja) - 703-569-5370 
H Pl.JK ngntoMJjn klausimais - 703-425-9273 
Pateiktos Kainos gali keistis be pranešimo ir neiškarto skrydžių i Europa ir algai 
PLJK programa gali keistis be pranešimo Aukos paremti VII! Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresą yra mielai pnimamos Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas" 
ir "Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra pelno nesiekiančios organizacijos. 

us$1385 
PLJK Atstovo Kaina 

1994 m liepos men. 11-29 dd. 
19 dienu 18 naktų 

• / kaina Įskaityta: • 
Lietuvos Programa (11 dienu) 
Skrydis iš Vilniaus i Londoną 

Studijų Dienos Anglijoje (9 dienos) 
Apgyvendinimas ir maistas 

Transportas tarp programos dahų 
Susitikimai, seminarai ir vakarones 

PUK atidarymo ir uždarymo banketai 
Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje 

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagal pastnnktą kategorija) 

Lietuvoje: liepos men 11-21 d. 
Anglijoje: liepos men. 21-29 d. 

Pasinnkite 11 dienų programa Lietuvoje 
arba 9 dienu programą Dtdž B'.tanijoje 

Galite taip pat dalyvauti pilnoje PLJK 
programoje (19 dienų/18 naktų) 

Daug Gimtinh}, 
Tėvynė -Viena! 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Draugo fondo atstovu Flo

ridoje sutiko būti Medys Šil-
kaitis, 8889 Baywood Park 
Drive, Seminole. FL 34647, tel. 
(813) 399-0265. J is yra uolus 
lietuviškos spaudos rėmėjas ir 
aktyvus lietuviškos veiklos dar
buotojas, daugumai gerai 
žinomas Čikagoje. Kalifornijoje, 
Floridoje ir kitur. Jo pareiga 
pagyvinti Draugo fondo lėšų 
telkimą bei atstovauti fondui 
Floridoje. Šiuo metu jis yra St. 
Petersburgo lietuvių klubo 
valdybos pirmininkas. 

Arvydas ir J ū r a t ė Vilčins
kai, sėkmingai koncertavę ryti
niame pakraštyje ir Floridoje, 
gegužės 8 d., 4 vai. p.p., atliks 
koncertą Čikagoje, Jaunimo 
centre. Rengia ir visus kviečia 
LB Socialinių reikalų taryba ir 
Margutis. 

„ Ž i b u r ė l i o " Montessori 
židinio vardu Irena Ivanauskai 
tė-Senkevičienė mums rašo: 
„įvertindami ,.Draugo" svarbų 
darbą lietuviškoje veikloje, ski
riame 100 dol. auką lietuviško 
žodžio išlaikymui paremti. Ti
kime, jog mūsų mažieji „Žibu
rėlio" mokinukai paaugę įstos j 
„Draugo" skaitytojų gretas. 
Neužmiršdami to brangaus 
atžalyno, linkime „Draugui" 
dar ilgai ilgai gyvuoti!" Nuošir
džiai dėkojame už labai pras
mingą auką. 

Antanas Gudonis iš St. Pe-
tersburg Beach, FL. lanky
damasis Chicagoje atvykęs j 
„Draugo" įstaigą pratęsė toliau 
dienraščio prenumeratą ir kar
tu įteikė dar ir 100 dol. auką 
mūsų laikraščio išlaikymui. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką! 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų rėmėjų metinė šven
tė prasidės šv. Mišiomis gegužės 
15 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje. 4 vai. Jaunimo 
centro salėje bus metinė vaka
rienė, seselių pasveikinimas ir 
meninė programa. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti ir pa
bendrauti. Savo dalyvavimu su
teiksite paramą seserų dar
bams, kurie ski r t i mūsų 
jaunimui ir senesniems išei
vijoje ir Lietuvoje. Pakvietimus 
bus galima gauti pas rėmėjų 
valdybos nares ir talkininkus. 

x Ateitininkų Federacijos 
Fondo loterijos laimingieji: 
dail. Galdiko paveikslas - R. P. 
Kulbiai, H.; $300 - kun. R. Kra
sauskas. Putnam, CT: $200 — 
A. Baltrušaitis. Bolmgbrook, EL; 
$100 - dr. R. Sidrys, Streeter, 
IL. 

(sk) 
x TALPINTUVAI P E R 

TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Pinigai doleriais pasieks 
jūsų gimines greičiausiai, jei 
siųsite juos per Baltia Express. 
Teiraukitės dėl naujų sumažin 
tų kainų pinigu pristatymui 
nemokamu tel. 1-800-SPAR
NAI (1-800-772-7624) arba 
siųskite pinigus adresu 3782 W. 
79 St., Chicago, II 60652. 

(sk) 

L ie tuv ių Operos rengtas 
koncertas praėjusio sekma
dienio popietę Jaunimo cent
re vos sutalpino klausyto
jus — dar teko pristatyri ir 
kėdžių takuose. Koncerto pro
gramą atliko svečiai- solistai 
iš Lietuvos ir Operos choras. 
Programa buvo įvairi ir žmo
nėms labai patiko, nes buvo 
palydėta gausiais plojimais, 
prašymais pakartoti. Po koncer
to buvo iškviestas į sceną 
kompozitorius Vytautas Klova, 
kurio keli kūriniai buvo atlikti 
koncerto metu. 

P rae i t a i s metais An t ram 
kaimui sukako 30 veiklos metų 
sukaktis. Šį garbingą }vykį 
švęsdami, jie pasirodys ne tik 
Čikagoje, bet ir Lemonte. 
Spektakliai vyks gegužės 21-22 
d. Playhouse salėje, o Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte — 
birželio 11 12 d. 

Balandžio 29 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vakaro Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
Valdas Adamkus skaitys pa
skaitą: „Išeivija ir Lietuva. Nuo 
žmonių tarpusavio santykių iki 
gamtosaugos" . Prelegentas 
palygins lietuviškumo bruožus 
Lietuvoje ir išeivijoje. Paskaitos 
centre bus nušviesti skirtumai 
tarp dviejų mentalitetų — išei
vijos ir Lietuvos, dažnas san
tykių Įtempimas net ir aštrūs 
susikirtimai. Valdas Adamkus 
taip pat bandys numatyti kaip 
atrodys ateities santykiai tarp 
šių dviejų lietuvybės centrų. 
Taip pat tyrinės išeivijos egzis
tencijos problemą Po paskaitos 
vaišės. 

Inž. J o n a s J u r k ū n a s , ži
nomas visuomenininkas, supa 
žindins ir plačiai apibūdins 
Represijų Lietuvoje tyrimų cen
tro išleistą „Lietuvos gyventojų 
genocidas, 1939-1941" knygą 
gegužės 1 d., sekmadienį. 2 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje. Iš-

Itraukas iš įvardinės-dokumenti-
nės dalies skaitys dr. Laima 
Simulienė. Šios knygos prista
tymą visuomenei rengia Lietu
vių Tautinio Kultūros fondo 
valdyba. Visi yra kviečiami at
silankyti ir po programos kartu 
pabendrauti prie šiltos kavutės 
bei užkandžių. 

x A. a. Mot i e j aus Mik-
naičio atminimui , jo duktė 
Marytė Pileckienė ats iuntė 
giminių ir draugų suaukotus 
$300 ,,Saulutei". Lietuvos naš
laičių globos būreliui. Lietuvos 
vargstančių vaikų vardu „Sau
lutė" dėkoja ir užjaučia a.a. Mo
tiejaus Miknaičio artimuosius. 

(sk) 
x P a r d u o d a m e bilietus ke

l ionėms į Lietuvą ir j visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
n iausk iene i . T rave lCen t re , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x Už a.a. Aliną Petrauskai

te Skrupskel ienę bus atnašau 
jamos šv. Mišios šeštadienį, 
gegužės 14 d. 9 v.r. Tėvų Jėzui
tu koplyčioje. Šeima kviečia 
buvusius bendradarbius, „Auš
r o s " mergaičių gimnazijos 
mokines, ateitininkus ir visus 
pažįstamus atsilankyti. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St.. Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

.Draugas" dažnai sulaukia mielų ir garbingų svečių - tiek iš tėvynės, tiek iš šiapus Atlanto. 
Penktadienį, balandžio 15 d., mus aplanke „Pilėnų" operos kompozitorius Vytautas Klova su 
svečiais ir viešniomis. Iš kairės: Danutė Barienė, komp. Vytautas Klova, redaktorė Danutė 
Bindokienė, Jūratė Klovienė ir „Draugo" administratorius Vytautas Radžius. 

LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖ 

Kovo 26 d., Čikagos lituanis
tinė mokykla suruošė Lietu
viško žodžio šventę, kuri įvyko 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Šventę pradėjo mokyklos 
direktore Jūratė Dovilienė, o 
plačiau apie šventę kalbėjo 
Danutė Mikužienė. Ši šventė 
apjungė tris įvykius, kurie buvo 
žymiai anksčiau: tai — dekla
mavimo, rašymo ir skaitymo 
konkursai. 

Rašymo ir eilėraščių konkur
sai buvo suskirstyti į keturias 
grupes. Į pirmą grupę pateko 9 
ir 10 klasės mokiniai. Laimė
tojai: Kovas Norvilas I R, 
Karina Turnerytė II R, Marius 
Vygantas III R, Daina Lukaitė 
IE. Nina Padalino II E. Paminė
t in i : Alissa Kosmopoulos, 
Megan Hauptman ir Edmundas 
Brooks. 

Antrą grupę sudarė 7 ir 8 kla
sės mokiniai Laimėtojai: Ste-
futė Utz I R. Tadas Mikužis II 
R. Laura Dainytė III R, Dalia 
Šataitė III R. paminėtini: Biru
tė Ankutė. Adelė Ročytė ir And
rius Adamczyk. Petras Plačas 
I E. Eglė Milavickaitė II E, 
Adelė Ročytė III E ir Stefutė Utz 
III E. Paminėtini: Birutė Jur-
jonaitė ir Darius Norvilas. 

Į trečią grupę įėjo 5 ir 6 
skyriaus mokiniai: Indrė No
reikaitė I R. Ada Valaitytė II R, 
Juliana Martini III R. Rytas 
Vygantas III R. Paminėtini: 
Tomas Mikužis, Karolis Užgiris 
ir Antanas Adamczyk. Ada 
Valaitytė I E, Tomas Mikužis II 
E, Rasa Dovilaitė III E ir Ma
rius Andrijauskas III E. 

I ketvirtą grupę pateko 3 ir 4 
skyr iaus mokiniai: Lina 
Dovilaitė I R. Darius Sutrina-
vičius II R. Audra Brooks III R. 
Paminėtini: Vilija Pauliūtė ir 
Andreja Deksnytė. Milda 
Bunikytė I E. Aris Dumbrys II 
E, Darius Sutrinavičius III E. 
Paminėtina Alina Meilytė. 

Sutrumpinimai reiškia: romė
niškas skaitmuo, kurią vietą 

x ALIAS, Chicagos skyriaus, 
pavasario golfo va ržybos 
įvyksta š.m. gegužės 1 d., sek
madienį. Paios Country Club 
golfo laukuose. 131 St. ir South-
west Hwy. kampas. Pradžia 9 
vai. ryto. Registracija pas J. 
Barį, tel. 708-790-1399. 

(sk) 
x A.a. Aleksandros Vidugi-

rienė.s atminimui. Aldona ir 
Kostas Eidukoniai paaukojo 
$100 ..Saulutei'', Lietuvos naš
laičiu globos būreliui. „Saulutė" 
dėkoja už parama vargstan
t iems vaikams ir reiškia 
užuojautą a.a. Aleksandros 
Vidugirienės artimiesiems. 

(sk) 
x ( ikagiečiai, kurie pernai 

girdėjo sol. Stasio Povilaičio 
koncertą Čikagoje, sako, kad tai 
yra pats geriausias estradinės 
muzikos atlikėjas Lietuvoje 
Tie, kurie jo tada negirdėjo, 
turės gerą progą įsitikinti 
bal andžio 30 d. 7:30 v.v. Jau 
nimo centre įvyksiančiame kon 
certe. Tik reikia iš anksto užsi
tikrinti vietas, nusiperkant 
bilietus Vaznelių prekyboje 

(sk) 

laimėjo, o raidės R — rašymas, 
E — eilėraščiai. Konkursą su 
pagalbininkais pravedė Danutė 
Mikužienė. 

Knygų skaitymo konkursą 
pravedė Vakarė Valaitienė su 
talkininkėmis: Virginija Bu-
žėniene, Audrone Užgiriene 
ir Lidija Griauzdiene. Konkur
se dalyvavo 54 mokiniai, kurie 
iš viso perskaitė 19.879 
puslapius. Konkurso dalyviai 
buvo suskirstyti į 3 grupes: A, 
B ir C. Pirmą grupę sudarė 1, 2 
ir 3 skyriaus mokiniai. Sutrum
pinimai: romėniškas skaitmuo 
— užimamoji vieta, S — skyrius, 
K — klasė, P — puslapiai ir T — 
taškai. B grupė — 4, 5, 6 skyriai. 
C grupė — aukšt. m-la. 

A grupės laimėtojai: Audra 
Brooks I, 3 S, 1574 P, 157 T. 
Milda Bunikytė II, 3 S, 1282 P, 
128 T. Alina Meilytė III 3 S, 552 
P. 66 T. 

B grupės laimėtojai: Živilė 
Bielskutė I, 5 S, 2947 P, 147 T. 
Aušra Brooks II, 5 S, 2623 P, 
131 T, Audra Adomėnaite III, 6 
S. 1050 P. 52 T. 

C grupės laimėtojai: Eglė 
Milavickaitė L 7 K. 300 P, 10 T, 
Edmundas Brooks, I. 9 K 300 P, 
10 T, Laura Dainytė II. 7 K. 298 
P, 9 T, Adelė Ročytė III. 7 K. 291 
P. 9 T. 

Geriausius perskaitytų knygų 
aprašymus atliko: Aušra Bužė-
naitė gr. A, 2 sk. Darius Sutri
navičius gr. B, 4 sk. ir Stefutė 
Utz gr. C, 7 kl. 

Daugiausia puslapiu perskai
tė: Daina Adamczyk I sk. 64 p.. 
Tara Mikužytė. 2 sk. 300 p.. 
Audra Brooks 3 sk.. 1574 p.. 
Andreja Deksnytė dvik. A, 167 
p., Aris Dumbrys 4 sk., 907 p., 
Živile Bielskutė 5 sk. 2947 p., 
Audra Adomėnaitė 6 sk. 1050 
p., Antanas Adomczyk dvik. B., 
108 p.. Eglė Milavickaitė 7 kl. 
300 p.. Edmundas Brooks, 9 kl. 
300 p.. Aigis Paulius dvik. C, 
113 p. 

Daugiausia taškų surinko: 3 
sk. - 434 t.. 5 sk. - 3551., 6 sk 
— 166 t. Gausiausiai konkurse 
dalyvavo: 1 ir 3 skyrius ir dvi
kalbė klasė. 

Dailiojo žodžio šventė ap

vainikavo visų trijų konkursų 
darbus. Indrė Noreikaitė, Daina 
Lukaitė, Milda Bunikytė, 
Kovas Norvilas perskaitė savo 
darbus. Penkto skyr iaus 
mokiniai, mokytojo Sigito 
Gūdžio paruošti, atliko pro
gramėlę. Visiems laimėtojams 
išdalintos premijos, paraginta 
visiems įsigyti vaizdajuostę, 
,,Mes dainuojame" Dailiojo žo
džio šventę, tapusią jau tra
dicine, stebėjo ir mokinių tė
veliai bei svečiai. Ne vien moki
niai, bet ir mokytojai daug va
landų paaukojo šventės pasi
ruošimui bei pravedimui. 

J . Plačas 
Dail. R iman to Dichavi-

čiaus, svečio iš Vilniaus, Sibi
ro našlaičio, paroda atidaroma 
balandžio 29 d., penktadienį 7 
vai. vak., Čiurlionio galerijoje. 
Po atidarymo galerijoje 
dailininkas kalbės apie savo 
gyvenimą Sibire, apie kūrybą, 
ir dabartines Lietuvos aktua
lijas. Visus kviečiame į parodos 
atidarymą ir pasiklausyt i 
įdomių šio dailininko pasako
jimų. 

„Draugas" organizuoja kelio
nę po tris Baltijos valstybes. Su
sipažinę su Estija, jūs keliausi
te po Latviją, turėsite progą pa
sivaikščioti po pajūrio kurortą, 
pasimaudyti Baltijos jūroje, ap
lankyti 18 amžiuje Rastrelli sta
tytus rūmus Bauskėje. Tą pa
čią dieną jūs pabuvosite įspū
dingajame Kryžių kalne ir pa
sieksite Šiaulius. Kitų dienų 
eigoje jūs keliausite po Lie
tuvą, dalyvausite Dainų šven
tės renginiuose. Kreipkitės į 
G.T. INTERNATIONAL (708) 
430-7272. 

„Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio narėms Ni
jolei Kašubienei ir Ramintai 
Marchertienei supažindinus su 
vargstančių Lietuvos vaikų 
padėtimi, Arlene Patton ir ses. 
Dorothy Dempsey sutiko pra
vesti rūbu ir žaislų vajų St. 
Patrick's parapijoje St. Charles, 
IL miestelyje. Benius Grigaliū
nas sutiko talkinti, pervežant 
suaukotus daiktus į Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte, kur 
daiktai pakuojami. 

Nyka Alfonso DarRio parkoje Pasaulio lietuvių centrp, Lemonte 
Nuotr Dalios ŠlenJenės 

DAINININKAS STASYS 
POVILAITIS AMERIKOJE 

Kai kovo mėnesio pabaigoje 
žymusis Lietuvos estrados atli
kėjas Stasys Povilaitis išskrido 
iš Vilniaus, ten dar buvo daug 
sniego ir šalčio. Bet kai jis „Luf-
thansos" lėktuvu atkeliavo į 
Miami tarptautinį aerodromą, 
pasitiko karsta saulė, kuri kar
tais net per daug kaitindavo ir 
tuomet dainininkas galėjo pasi
slėpti palmių pavėsyje. Tokių 
gražių vaizdų, kokius regėjo Flo
ridoje, kaip jis sako, niekada 
savo gyvenime dar nebuvo 
matęs. 

Tačiau ne pramogauti sol. 
Povilaitis į Ameriką atvyko, 
nors laisvalaikiu ir šie malo
numai yra verti dėmesio. Jis jau 
Velykų sekmadienį turėjo 
pirmą koncertą Miami ir apy
linkių lietuviams tenykščio 
lietuvių klubo salėje. Susirinko 
apie šimtinė tautiečių, (o tas 
mažai vietovei buvo daug), 
kurie buvo patenkinti koncertu. 

Po koncerto S. Povilaitis 
pasuko šiek tiek į vakarus ir į 
šiaurę, kai buvęs čikagietis 
(tiksliau — cicerietis) Narcizas 
Kreivėnas jį atsivežė pas save į 
Edgevvater miestelį, ne per 
toliausia nuo Daytona Beach. 
Ten jis išbuvo iki koncerto, kurį 
rengė St. Petersburgo Lietuvių 
klubas, vadovaujamas Mečio 
Šilkaičio. Ir čia, balandžio 8 d. 
įvykusiame koncerte, sol. 
Povilaitis susilaukė didelio susi
domėjimo. 

Šiek tiek dar pasisvečiavus 
pas St. Petersburgo lietuvius, 
vilnietis dainininkas pajudėjo į 
tolimesnę kelionę Baltimorės 
link, nes ten laukė vietinio 
lietuvių choro jam rengiamas 
koncertas, kurio pagrindiniu 
iniciatoriumi buvo tenykštis 
dainos entuziastas Justinas 
Buivys. 

Iš ten, JAV LB Krašto valdy
bos p*?rn. Vytauto Maciūno 
kviečiamas, jis koncertavo 
Philadelphijos lietuviams, o iš 
čia jau atvyksta į Čikagą ruoš
tis vienam didžiausiųjų pasi
rodymų Amerikoje — Čikagos 
Jaunimo centre balandžio 30 d. 
įvykstančiam koncertui. Beje, 
jis čia savo trumpo vizito metu 
JAV jau yra koncertavęs praėju
sį rudenį. Visur kitur jis pasiro
dė pirmą kartą. 

Čikagoje įvykstantį koncertą 
organizuoja VI. Ja kube no vardo 
draugija, kuri, plėsdama savo 
veiklą, neapsiriboja vien tik šio 
kompozitoriaus kūrybos po
puliarinimu. 

Beje, kas yra sol. St. Povilai
tis šiandien jau nereikia daug 
aiškinti, nes apie jį, ypač pasku
tiniais mėnesiais, daug rašė 
Lietuvoje, ryšium su jo ap
dovanojimu didžiausia premija, 
kuri skiriama už „lietuvių na
cijos formavimą" ir kuri yra 
įteikiamas pirmą kartą (vėliau 
ji žada būti metinė). Taigi sol. 
Povilaičiui tenka garbė būti 
tokios premijos laureatu. Per 
ketvirtį šimtmečio sol. Povilai
tis yra davęs tūkstančius kon
certų, jo plokštelės bei muzikos 
kasetės buvo gausiai perkamos 
visoje Lietuvoje. Taigi ir Ameri
kos lietuviams yra dabar gera 
proga iš arčiau pažinti šį lietu
vių tautai daug nusipelniusį 
dainininką, o čikagiečiams 
tokia proga bus balandžio mėn. 
30 d. Jaunimo centro didž. 
salėje. Šioje vietoje bus galimy
bė įsigyti ir jo naujai įdainuotą 
kasetę, kuri vadinasi „Aidi, 
aidi", iš kurios kai kurie kūri
niai jau skambėjo „Margučio" 
radijo programoje, rekla
muojant šio dainininko kon
certą Čikagoje. 

E. S. 

LMKF ČIKAGOS KLUBAS 
VEIKIA 

Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos paskirtis yra suburti 
l ietuves moteris, išlaikyti 
lietuvybę, palaikyti lietuviškus 
papročius bei parodyti mūsų 
kultūrą. Todėl prieš Kalėdas 

įvyko visų Čikagos klubo narių 
šventinis susirinkimas, kur, ap
svarsčiusios e inamuosius 
reikalus, narės išklausė Birutės 
A. Vindašienės paskaitos apie 
Kalėdų švenčių datos nusi-
stovėjimą ir lietuviškus kalė
dinius papročius, kuriuose dar 
yra daug senovės pagoniškų 
žymių. 

1994 m. kovo 20 d. Čikagos 
klubo valdyba sukvietė abi
turientų motinas, kad ir šiais 
metais būtų išlaikyta tradicija 

j pagerbti vidurinę mokyklą bai
gusius jaunuolius, pristatant 
juos lietuviškai visuomenei. 
Motinų komiteto pirmininke 
buvo išrinkta Austė Vygan-
tienė. Abiturientų pristatymo 
pokylis įvyks PLCentre, Le-
mont, IL, birželio 4 d., šešta
dienį. 

Ta pačia proga LMKF Čika
gos klubas skelbia rašinio 
konkursą tema „Kodėl man 
svarbu būti pristatytu(ta) lietu
vių visuomenei". Geriausiam 
rašiniui skiriama 300 dol. 
premija, kuri bus įteikta abi
turientų pokylio metu. 

Visi rašiniai siunčiami Biru
tei A. Vindašienei, 11129 
Northwest Road, Palos Hills, IL 
60465, iki gegužės mėn. 15 d. 
(pašto data). Rašinys turi būti 
ne trumpesnis, kaip vienas 
mašinėle rašytas puslapis. 

LMKF Čikagos klubas balan
džio 8 d. pravedė vakaronę, 
kurios metu inž. Povilas Juod
valkis rodė vaizdajuostę apie 
Lietuvos partizanų veiklą ir 
kaip ji buvo įrašyta komunisti
niuose archyvuose. 

LMKF Čikagos klubas įstojo 
nariu į Draugo fondą ir nutarė 
pasiųst i maisto s iun t in ių 
seneliams Lietuvoje. 

Ateityje numatyta ruošti 
meno parodą, o dabar tikimės, 
jog atsilieps daug jaunų, pager
bimo vertų, abiturientų, kurie 
ateityje tęs brangias lietuviškas 
tradicijas ir išlaikys savo kalbą 
bei lietuviškumą. 

Birutė A. Vindašienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

TARPTAUTINĖ BALTIJOS 
PAJŪRIO APSAUGOS 

KONFERENCIJA 

Gegužės 3-8 d. Rygoje, Klaipė
doje ir Karaliaučiuje susirinks 
daugiau kaip 100 mokslininkų 
iš dvylikos valstybių persvars
tyti Baltijos pajūrio apsaugos 
metodus. Ši konferencija, pava
dinta „Pakrančių konservacija 
ir apsauga Baltijos regione", yra 
remiama EUCC-WWF. Moksli
nė dalis bus atlikta Klaipėdoje 
gegužės 4 ir 5 dieną. Iš viso bus 
57 paskaitos: lietuviai skaitys 
20 pranešimų, vokiečiai — 10, 
rusai — S, latviai — 7, danai — 
5, olandai — 3; po vieną paskai
tą skaitys prelegentai iš JAV, 
Estijos, Prancūzijos, Balta
rusijos, Lenkijos ir Švedijos. 
Taip pat bus išstatyta 19 pa
rodomųjų lentų. Amerikiečius 
reprezentuos ir skaitys paskai
tą prof. dr. Jonas Genys iš 
Maryland universiteto Aplinko
tyros centro. Jis yra anksčiau 
lankęsis Lietuvoje kaip Ameri
kos Fulbright stipendininkas. 

Ekskursijų metu bus parodyti 
Slitere ir Pape ežerų rajonai, 
Kuršė (Latvijoje), gamtos apsau
gos parkai Kuršių Neringoje 
(Lietuvoje) ir Karaliaučiaus 
pajūris, įskaitant Sambijos pu
siasalį ir gintaro kasyklas Jan-
tarnyje. Šiai konferencijai vado
vauja tarptautinis komitetas, 
kuriame didelį darbą atliko dr. 
Ramūnas Povilanskis iš Klaipė
dos. Paskaitų ciklą atidarys 
Lietuvos, Latvijos ir Ka
raliaučiaus srities pareigūnai. 
Daugumas lietuvių prelegentų 
yra geologai, geografai ir ekolo
gai, įskaitant dr. Kazį Ėringi, 
kur is grįžo i i Amerikos i 
Lietuvą. Moksliniai pranešimai 
bus daromi anglų ir rusų kalba. 

Jonas Genys 


