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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baltijos šalių ministrai 
susitiko Taline 

Vilnius, birželio 13 d. (Elta) 
Pirmadienį prieš pietus Lietu
vos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius specialiu 
reisu atskrido į Taliną daly
vauti Baltijos šalių ministrų pir
mininkų susitikime. Kartu su 
juo atvyko Baltijos Asamblėjos 
prezidiumo pirmininkas Egidi
jus Bičkauskas, ministrai Linas 
Linkevičius, Rimantas Karazi
ja, Socialinės apsaugos ir 
Užsienio reikalų ministrų pava
duotojai, kiti oficialūs asmenys. 

Estijos parlamento rūmuose 
Toompea pilyje Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vyriausybinės 
delegacijos, vadovaujamos mi
nistrų pirmininkų Adolfo Šleže
vičiaus, Maart Laar, Valdis Bir-
kavs aptarė Baltijos šalių susi
tarimus dėl Rusijos kariuome
nės išvedimo. Tai buvo vienas 
svarbiausių klausimų. 

Susitikime buvo paskelbtas 
bendras Baltijos šalių vyriau
sybių vadovų pareiškimas dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Latvijos ir Estijos. Jame 
teigiama, kad Rusijos armija iš 
šių Baltijos valstybių besą
lygiškai turi būti išvesta iki 
rugpjūčio 31 d. ir prašoma, kad 
šį Baltijos vyriausybių spren
dimą paremtų Europos visuo
menė. 

Diskusijose kalbėta apie Bal
tijos taikos palaikymo bataliono 
.sukūrimą, laisvos prekybos su
tartį tarp Estijos, Latvijos. 
Lietuvos ir Europos Sąjungos. 
Diskusijose pareikšta, kad 
Baltijos šalių ministrai pir
mininkai turi pasirašyti laisvos 
prekybos sutarties protokolą ir 
pateikti jį ratifikuoti savo šalių 
parlamentams. 

Aptartas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimas 
kontroliuojant sienas; derinant 
muitinių darbą. 

Konkrečių susitarimų nepasi
rašyta, tačiau po to įvykusioje 
spaudos konferencijoje pasa
kyta, kad dokumentai jau pa
rengti ir artimiausiu metu bus 
pasirašyti. Taip pat aptartas 
Baltijos šalių bendradarbia
vimas su tarptautinės prekybos 
sutarties GATT gairėmis, daly
vavimo tarptautinės reikšmės 
parodose. Kalbėta ir dėl alter
natyvaus dujotieko iš Šiaurės 
jūros per Baltijos šalis į Lenkiją 
tiesimo. 

Po diskusijų pasirašytas tri
šalis susitarimas dėl Baltijos 
šalių tarpparlamentinio ir tarp
vyriausybinio bendradarbiavi
mo, deklaracija dėl Baltijos Mi
nistrų Tarybos įsteigimo ir jos 
nuostatų patvirtinimo ir bendra 
deklaracija. Baltijos Ministrų 
Taryba bus steigiama panašiai 
kaip ir Šiaurės Valstybių Mi
nistrų Taryba ir bus veikianti 
institucija, koordinuojanti visų 
trijų Baltijos valstybių, vyriau
sybių ir kitų žinybų veiklą. 

Konservatoriai siūlo keisti 
rinkimini suskirstymą 

Seimo Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) frakcijos 
vicepirmininkas Kęstutis Skre
bys kalbėjo apie savivaldos re-
forn)4 ir siūlymą patikrinti pasi
tikėjimą vyriausybe, pareikšda
mas, jog LDDP siekia destabili
zuoti šalį. Jo teigimu, jau seniai 
planuojama teritorinė reforma 
artimiausiu laiku nebus vykdo

ma, o bus atliekama tiktai 
administracinė reforma. Išliks 
tas pats teritorinis suskirsty
mas, o rajonai bus vadinami 
valsčiais arba savivaldybėmis, 
teigia Kęstutis Skrebys. Kalbė
damas apie rinkimų į savivaldy
bes įstatymą, pagal kurį įveda
ma proporcinė rinkimų sistema, 
jis pažymėjo, kad Tėvynės 
Sąjunga buvo už mažoritarinę 
sistemą. Jie taip pat siūlė, kad 
proporcinės rinkimų sistemos 
atveju rajonai būtų suskirstyti 
į keletą rinkiminių apygardų, 
kuriose būtų po 5-6 kandidatus. 

Tėvynės Sąjungos frakcijos 
nariai abejoja ir tuo įstatymo 
punktu, pagal kurį rinkimai lai
komi įvykusiais, jeigu juose 
dalyvauja 25% rinkėjų, nes, 
nesurinkus reikiamo skaičiaus, 
būtų įvedamas tiesioginis val
dymas. 

Kadangi šiame įstatyme nu
matyta, jog rinkimuose gali 
dalyvauti tik partijų keliami 
kandidatai, į prezidentą Algirdą 
Brazauską kreipėsi įvairių 
sąjungų ir visuomeninių orga
nizacijų atstovai, prašydami 
nepasirašyti šio įstatymo, teigia 
konservatorių atstovas. 

K. Skrebys taip pat pažymėjo, 
kad LDDP siekia destabilizuoti 
šalį ir provokuoja dešiniuosius 
nekonstituciniams veiksmams. 

Trėmimų aukas prisimins 
paslaugomis tremtiniams 

Vilniuje, buvusiame karinia
me miestelyje, planuojama sure
montuoti keletą namų ir kitais 
metais laikinai apgyvendinti 
150-170 šeimų, kurios planuoja 
grįžti į Lietuvą iš tremties, 
pirmadienį per Lietuvos radiją 
pasakė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Lietuva niekada 
nepamirš trėmimo aukų ir val
džios bei visų Lietuvos gyven
tojų rūpestis yra jiems sudaryti 
kuo geresnes gyvenimo sąlygas. 

Prezidentas taip pat pažymė
jo, kad, remiantis Socialinės ap
saugos ministerijos nutarimu, 
persikėlimo į Lietuvą išlaidos 
bus finansuojamos, bus moka
mos vienkartinės pašalpos, pa
dedama susirasti darbą, persi
kvalifikuoti, finansuojama 50% 
savarankiško verslo sukūrimo, 
išlaikomos socialinės globos 
įstaigos — numatyta tam skirti 
daugiau kaip milijoną litų. 
Tremtinių Grįžimo Fondui leis
ta išnuomoti pastatą Vilniuje, 
kur turėtų būti įsteigti senelių 
namai. 

Šakiuose — pirmoji dujų 
apskaitos stotis 

Penktadienį Šakių rajone 
pradėjo veikti pirmoji Lietuvo
je ir Baltijos valstybėse dujų ap
skaitos stotis. Kaip pasakė 
valstybinės įmonės ..Lietuvos 
dujos" statybos ir ūkio departa
mento direktoriaus pavaduoto
jas Petras Germanavičius, šis 
objektas yra pajėgus per parą 
apskaičiuoti iki 2.4 milijono ku 
binių metrų gamtinių dujų, per 
Lietuvą tiekiamų Kaliningrado 
sričiai. Tuo tarpu pastaraisiais 
metais didžiausio naudojimo 
metu Kaliningrado sritis per 
parą naudodavo maždaug 1.6 
milijonus kubinių metrų gamti
nių dujų. 

Dujų apskaitos stotis iškilo po 

Japonijos imperatorius Akihito ir imperatorienė Mičiko sekmadienį atvyko i Atlantą, Georgia, 
pradėdami dviejų savaičių kelionę Amerikoje. Jų kelionės tikslas — Amerikoje sukurti Japoni
jos draugiškumo nuotaiką šiuo metu, kai tarp JAV ir Japonijos yra įtempti santykiai dėl prekybos 
nesutarimų. Aerodrome jie šnekučiavosi su moksleiviais, po to pietavo su buvusiu JAV prezidentu 
Jimmy Carter ir dalyvavo jų priėmime Martin Luther King Centre. 

Lietuvos įnašas NATO 
partnerystėje 

Vilnius, birželio 11 d. (AGEP) 
— Uždarame Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto posėdyje 
birželio 6-7 dienomis buvo 
svarstomas politinis dokumen
tas, apibrėžiantis Lietuvos 
pageidavimus, vykdant „Part
nerystės taikos labui" prog
ramą. 

Anot savaitraščio „Amžiaus" 
perduotų žinių iš ,,Respublikos" 
laikraščio, šiame jungtinės 
Krašto apsaugos ir Užsienio 
reikalų ministerijų darbo 
grupės parengtame projekte iš 
NATO pageidaujama techninės 
pagalbos, ekspertų konsultacijų 
aukštiems Lietuvos pareigū
nams, kalbos mokymo. Taip pat 
tikimasi pagalbos rengiant 
Lietuvos karininkus, paramos 
perkant ir standartizuojant 
Lietuvos ginkluotę, saugant 
sienas ir oro erdvę, kovojant su 
tarptautiniu terorizmu stebint 
ginkluotės gabenimą per Lietu
vos teritoriją. 

Planuojama rengti bendras 
karines pratybas, įrengti 
tiesioginę ryšio liniją su NATO, 
standartizuoti informacines ir 
komunikacijų sistemas. 

Lietuvos indėlis į šią prog
ramą yra toks: NATO Informa
cijos biuro bei patalpų NATO 

to, kai 1993 metų sausio mėnesį 
dėl tokių objektų statybos buvo 
sutarta Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro ir Rusijos 
įmonės Gazprom vadovų susiti
kime. 

Pradėjus veikti dujų apskaitos 
stočiai, Kaliningrado sritis už 
gamtines dujas mokės pagal 
sutartį su Lietuvoje Dujų įmone. 
Tarifas bus nustatytas atsižvel
giant į tai, kokiomis kainomis 
Gazprom tiekia dujas Kalinin
grado sričiai ir kokį mokestį 
Lietuva ima už tranzitą. 

Šakių gamtinių dujų apskai
tos stoties projektavimas ir sta
tyba kainavo 2.7 milijono 
dolerių. Visas išlaidas padengė 
Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Bankas. Projektavo ir 
statė Švedijos firma Elajo 
Mekanik AB, jai padėjo akcinė 
bendrovė Vilkasta. Projektuoti 

komandiruotiems asmenims ir 
seminarams Vilniuje įrengimas 
ir išlaikymas, nuolatinės darbo 
grupės „Partnerystės taikos 
labui", programai koordinuoti 
sukūrimas, nuolatiniai atstovai 
ryšiams su NATO. Nurodoma, 
kad finansiniai įsipareigojimai 
šiai programai bus atskirų 
derybų objektas. 

Kaip vienas iš Lietuvos įnašų 
į šią programą yra planuojamas 
karinių centrų Lietuvoje kūri
mas. Jungtinių Tautų mokymo 
centrams planuojama skirti 
karinį poligoną Pabradėje, 
centrą Alytuje, karinį jūrų 
pajėgų ruošimo centrą Klaipė
doje, karo ligoninę Kaune, 
Kazlų Rūdos aerodromą. 

Kai kurie Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto nariai išsakė 

įvairių abejonių dėl šių centrų 
kūrimo, kadangi prie „Part
nerystės taikos labui" progra
mos prisijungus buvusioms sovie
tinėms respublikoms bei Ru
sijai, kyla pavojus, kad kaip tik 
šios šalys ir bus aktyviausios, ir 
jų kariai bus mokomi Lietuvos 
centruose. Todėl norima, kad 
jokios valstybės kareiviai 
negalėtų atvykti į Lietuvą be 
Seimo sutikimo. 

Komiteto posėdyje taip pat 
buvo svarstomas jokiai frakcijai 
nepriklausančio Seimo nario 
Kęstučio Gaškos elgesys. Jis 
kaltinamas tuo, kad supažin
dino vieno iš dienraščių žur
nalistą su programa, kuri buvo 
pažymėta „Slaptai". Tai jau an
tras kartas, kai Gaška skelbia 
slaptus dokumentus. Abu kar
tus jį užstojo Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas 
Vytautas Petkevičius. 

Gamtos svarinimo seminaras 
Lietuvos įmonėms 

Vilnius, gegužės 27 d. (LR) -
Paskutinę gegužės savaitę Pa
langoje vyko konferencija, ku
rioje buvo svarstomi pramonės 
įmonių atliekų tvarkymo klau
simai. Konferenciją surengė 
New Yorke įsikūręs Pasaulio 
Aplinkosaugos Cent ras — 
VVorld Environment Center 
(VVEC). 

Kaip rašoma „Lietuvos ryte", 
VVEC yra nepriklausoma ir pel
no nesiekianti organizacija. Ji 
kuria pasaulio aplinkosaugos 
sistemą, stiprina įvairių šalių 
pramonės ir miestų aplinkosau
gą, formuoja sveikatos ir gy
vybės apsaugos politikos ir 
praktikos kryptis. Prieš dvi
dešimt metų įkurtas centras da
bar finansuojamas vyriausybių, 
tarptaut inių organizacijų, 
korporacijų bei privačių fondų. 

Kaip papasakojo Pasaulio Ap
linkosaugos Centro programų 
vadovė Vidurio ir Rytų Europo
je Gretchen Mikeska, ši konfe 
rencija yra prieš metus pareng
tos programos sudėtinė dalis. 
Pagal ją buvo dirbama dviejose 
Lietuvos įmonėse — Jonavos 
„Azote" ir Kėdainių chemijos 

Walęsa vėl 
kandidatuos į 

prezidentus 

įtrauktos dar penkios Lietuvos 
įmonės: Akmenės „Cementas", 
Kauno . .Inkaras", Plungės 
„Litoda", Vilniaus „Plasta" bei 
„Buitinė chemija". 

Kaip papasakojo WEC progra
mos koordinatorius Lietuvoje J. 
Kapurauskas, Palangoje su
rengtoje konferencijoje da
lyvauja 35 septynių įmonių 
atstovai bei būsimieji vietiniai 
konsultantai. Konferencijos 
metu dalyviai išsiaiškino, kokie 
atliekų mažinimo projektai 
jiems reikalingi, bus bandoma 
juos suplanuoti ir numatyti tiks
lus 6-8 mėnesiams. Vėliau VVEC 
specialistai ir ekspertai lankysis 
šiose parinktose įmonėse ir pa
dės įsigyti reikalingos įrangos 
taršos kontrolei bei išmokys 
darbuotojus įvertinti, kokį efek
tą galima pasiekti. 

Pranešimus taršos mažinimo 
variantų, įvertinimo principų, 
JAV pramonės įmonių atliekų 
mažinimo politikos, taršos ma
žinimo' valdymo klausimais 
skaito konsultantai iš New 
Yorko J. Stouch, G. Grova, P. 
Schmid* 

Vilnius, birželio 3 d. (LR) -
Lenkijos prezidentas Lech Wa-
lesa , nepaisydamas apklausų 
duomenų, kurios rodo, kad jo po
puliarumas labai sumažėjo, 
birželio 1 d. pareiškė, kad jis 
sieks būti išrinktas dar vienai 
penkerių metų kadencijai, rašo 
„Lietuvos rytas". 

„Pirmą kartą aš tai viešai pat
virtinu", buvęs Solidarnošč 
vadovas pasakė Lenkijos žinių 
agentūrai PAP po kelių savaičių 
gandų apie jo ketinimus daly
vauti kitų metų rudenį vyksian
čiuose prezidento rinkimuose. 

Lech VValęsa, kuris vadovavo 
kovai prieš komunistinę sis
temą Lenkijoje, aiškiai pareiš
kė, kad jis laiko savo pareiga vėl 
mesti iššūkį atsinaujinusiam 
kairiųjų jėgų blokui, kuris 
laimėjo praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį vykusius parlamento 
rinkimus. „Pokomunistai ir visi 
tie, kurie mane puola, mane pa
drąsino vėl kovoti", pasakė L. 
VValęsa. 

Viešas prezidento pareiškimas 
atvėrė perspektyvą ilgos ir 
įnirtingos kovos su reformuotos 
Lenkijos komunistų partijos va
du Aleksander Kwasniewski. 

Walęsa nebėra populiarus 
A. Kwasniewski, 39 metų, 

nuolat pirmauja visuomenės 
nuomonės apklausų sąrašuose 

Gabenamos prekės 
aplenkia Lietuvą 

Vilnius, birželio 2 d 'AGEP) 
— Prieš keletą metų buvo tiki
masi, kad Lietuva gaus nema
žas pajamas už tranzitu gabe
namas prekes į Skandinaviją ir 
Rusiją. Tačiau paskutiniu metu 
firmos vis dažniau gabena kro
vinius aplenkdamas Lietuvą. 
Pagrindinė priežastis — didelės 
eilės pasienyje ir labai aukštos 
kainos už krovinių vežimą Lie
tuvos teritorija. Pagal vyriau
sybės nutarimą, sunkvežimiais 
vežami tranzitiniai kroviniai 
turi būti lydimi policijos. Už 
kiekvieną kilometrą imamas 70 
JAV centų mokestis. Už apsau
gą maršrutu Klaipėda-Kaunas-
Medininkai sunkvežimio vai
ruotojas turi sumokėti 230 do
lerius. 

. . . — ,. ~ Lietuvos vyriausybė pa-
gamykloje. Programa reahzuo- skyrė amb. Vytautą Dambravą 

ir statyti šį objektą Švedijos fir- jama keliais etapais. Pirmajame atstovauti Lietuvai AntrokV 
ma įgijo teisę laimėjusi tarp- buvo parengtas atliekų maži- naujų ir atkurtų demokratijų 
tautinį konkursą, kuriame, be nimo projektas, o Šiuo metu tarptautinėje konferenciio 
jos, daly vavo dar penkios užsie- pradėtas šio projekto įgyven- Nikaragvos sostinėje Manaaru 
nio firmos. dinimaa. J projektą papildomai liepos 4-8 dienomis. ^ i a ' 

Lietuvos atstovai 
dalyvavo JT 
apklausoje 

New Yorkas, birželio 12 d. -
Jungtinėse Tautose birželio 6-10 
dienomis vyko Vystymosi klau
simų pasaulinė apklausa, kurio
je dalyvavo Misijos patarėjai 
Gintė Damušytė ir Darius Su
žiedėlis. Tarptautiniai ekspertai 
analizavo balansuoto vystymosi 
aspektus ir pateikė rekomen 
dacijas, siekiant pilnutinio 
žmonijos vystymosi ekonominė
je ir socialinėje plotmėje. 
Apklausą surengė Generalinės 
Asamblėjos pirmininkas JT Ge
neralinio sekretoriaus Vysty
mosi programos (Agenda for 
Development) išleidimo proga. 

JT valstybės-narės svarstys 
šios programos siūlymus ekono
miniam ir socialiniam vysty
muisi skatinti ateinančioje 
Ekonominės ir Socialinės 
tarybos sesijoje šią vasarą bei 
49-toje Generalinės Asamblėjos 
sesijoje Šį rudenį. 

ir yra realiausias kairiųjų jėgų 
kandidatas prezidento rinki
muose, tačiau kol kas ofcialiai 
jis dar nėra paskelbęs, kad kan
didatuos. 

Lech VValęsa, 50 metų am
žiaus, pasaulyje laikomas lenkų 
kovos su komunizmu simboliu, 
tačiau pačioje Lenkijoje jo popu
liarumas smarkiai sumažėjo. 

Po VValęsos pareiškimo ne
priklausomo visuomenės nuo
monės tyrimų kompanijos 
CBOS surengtos apklausos 
duomenimis, 16% rinkėjų dabar 
balsuotų už Aleksander Kwas-
niewskį. VValęsa prezidentu vėl 
rinktų tik 6% lenkų; jis pa
gal populiarumą yra tik ket
virtojoje vietoje, į priekį praleis
damas ne tik Kwasniewskį 
kį, bet ir dar du politikus. 

„Lech VValęsa neturi jokių 
galimybių. Jis prarado po
puliarumą ir neturi politinės 
paramos", pareiškė įtakingas 
kairiųjų jėgų koalicijos narys. 
Tačiau kiti politikai ir apžvalgi
ninkai mano, kad VValęsa dar 
gali laimėti, nes daugelis 
rinkėjų yra neapsisprendę, o 
rinkimai įvyks daugiau negu po 
metų. 

Walęsa įsitikinęs pergale 
Pats dabartinis prezidentas, 

kuris įrodė, kad yra puikus 
kovotojas politikoje, sugebėjęs 
atsigauti po daugelio nesėkmių, 
mėgina įrodyti, jog yra įsitiki
nęs savo pergale. 

Praėjusį savaitgalį įsikėlęs į 
naujus prezidento rūmus, jis 
žurnalistams pareiškė: „Aš 
liksiu čia dar dvejus metus ar
ba geriau septynerius. Tada 
ateis kas nors kitas". 

L. VValęsos prezidentavimas, 
kuris trunka nuo 1990 m. gruo
džio mėnesio, pasižymi nesuta
rimais ii su dabartine kairiąja 
vyriausybe, ir su buvusiais są
jungininkais. Jo autoritarinis 
valdymo būdas yra vis didėjan
čios prezidento izoliacijos prie
žastis. 

Daugelį lenkų, kurie iš pra
džių labai mėgo ir gerbė 
prezidentu tapusį buvusį laivų 
statyklos elektriką, dabar vis 
labiau erzina prezidento VValę
sos pareiškimai ir veiksmai, 
kuriuos jie laiko netinkamais 
valstybės vadovui. Nemažai 
gyventojų taip pat yra nusivylę 
gyvenimo lygio smukimu, kuris 
prasidėjo lygiagrečiai su pir
mosiomis ekonominėmis rinkos 
reformų sėkmės apraiškomis. 
Dar kiti baiminasi L. Walęsos 
reikalavimu padidinti preziden
to įgaliojimus. 

L. VValęsa tikisi, kad paprasti 
darbininkai balsuos už jį, tačiau 
pareiškė, jog Lenkijai reikia 
naujų idėjų. 

„Mes turime peržiūrėti prog
ramą, kurią turėjome iki šiol, ir, 
remiantis pastarųjų ketverių 
metų patirtimi, sukurti naują", 
pasakė jis. 

KALENDORIUS 

Birželio 14 d,: Rufinas. Vale
rijus, Bazilijus, Digna, Alka, 
Almina. JAV šventė — Vėliavų 
diena. 1941 m. prasidėjo masi
niai lietuvių trėmimai į Sibirą. 

Birželio 16 d : Vitas, Jolanta, 
Tanvilas, Bergailė. Sovietų Są

junga okupuoja Lietuvą 1940 
metais. Lietuvos vilties ir 
gedulo diena. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

APIE MEDICINIŠKUS 
PRIETARUS 

R. SIDRYS, M.D. 

Vienas ankstyviausių mano 
vaikystės prisiminimų yra ser
ganti sesuo, apie kurią nepažįs
tama senyva moteris mosikavo 
smilkstančia žąsies plunksna. 
Aitrūs dūmai erzino akis ir 
gerkle. Moterėlei išėjus, paklau
siau mamos, ką ji darė. „Ji 
atėjo, norėdama mums padėti. 
Ji manė. kad aprūkyta Nijolė 
greičiau pasveiks". 

Tai buvo mano pirmas ir be
veik vienintelis susitikimas su 
..kaimo daktare". Nors buvau 
tik žemesniame mokyklos sky
riuje, jau tada pajutau, kad čia 
kažkas netvarkoj. Kaip gali 
žąsies plunksnos dūmai pagy
dyti Nijolę? Mama, apie tai 
paklausta, taip pat sutiko, jog 
dūmai pagydyti negali, bet būtų 
negražu ats tumti gerą mo
teriškę, kuri atėjo padėti... 

Nesu tikras, ar tas patyrimas, 
nuslinkęs į pasąmonę, paska
tino mane pasirinkti mediciną 
gyvenimo tikslu. Greičiau jis tik 
padėjo blaiviai vertinti terapeu-
tines priemones. Pasirinkus me
diciną, nes ji atrodė moksliš-
kiausia iš visų prieinamų pro
fesijų, buvo nemalonu matyti to
je moksliškoje dirvoje daugybę 
usnių. 

Dar vaikystėje, įsigilinus į įdo
mią knygą, skaitymą nutrauk
davo susirūpinęs tėvo balsas: 
..Vaikeli, ką darai, negalima 
-kaityti tamsoje. Pagadinsi 
akis!" O buvo tada žibalinės 
lempos era ir norėdavosi prie
blanda išnaudoti. Lempos pa
ruošimas ir įnešimas į kambarį 
būdavo visos šeimos sujun
gimas. Visi susirinkdavome 
apie stalą, kiekvienas su savo 
darbais. Vėliau mygtukas, ku
rį paspaudus užsižiebdavo švie
sa, tą junginį nutraukė, bet bent 
;au žinojom, kad regėjimui pavo
gus žemesnis. 

Kitas „baubas", grasinantis 
akims, buvo skaitymas atsi
gulus. Visi žinojo, kas laukia 
tokių neapdairių skaitytojų: jei 
skaitysi lovoj, pirmiausia turė
si gauti akinius, o paskui akys 
taip ?u?ilpnės, kad visiškai 
skaityti nebegalėsi. Turėjo 
praeiti daug metų. kol studijuo
damas akies fiziologiją, 
patyriau, jog nei skaitymas prie
blandoj, nei atsigulus, akių ne
gadina. Abiem atvejais akių 
raumenims užduodama truputį 
daugiau darbo, bet ar nuo to 
akys silpnėja? Niekuomet. 

Tas pat tinka ir skaitymui, 
tekstą arti prisikišus. Nors toks 
ska i tymas daugel iui tėvų 
„pagadino daug nervų", skai
tančius vaikus drausminant, 
skaitymas prisikišus trumpare
gystės nesukelia. Ją sukelia 
chromozonai ir genai. Tai aps
prendžiama gyvybės užsimezgi
mo momentu. 

Priežastis ir pasekmė dažnai 
sumaišoma, kalbant ir su vidu
tinio amžiaus žmonėmis. Kaip 
dažnai tenka išgirsti: „Visą 
gyvenimą turėjau geras akis, iki 
d a k t a r a i prikalbėjo gau t i 
akiniu? Nuo to laiko nebegaliu 
be akinių skaityti. Jie man akis 
pagadino". Priežastis, žinoma, 
yra kita. Tokia jau gamtos tai
syklė, kad akies lęšiuko audinys 
pamažu rumbėja, praranda elas-
tiškumą ir nebegali sutelkti 
šviesos spindulių iš artimojo 
taško Tas procesas vyksta visą 
gyvenimą, bet tik penktoje am
žiaus dešimtyje pasiekia laips
nį, kad pasidaro sunku skaityti. 
Jei toks žmogus akinių neprisi
ima, rambėjimo procesas vyksta 
toliau kaip vykęs. Žmogus tik 
apsunkina savo gyvenimą, 
akims tuo nieko nepadėdamas. 

Kitoje padėtyje, aišku, yra 
trumparegiai. Jų akys visą 
laiką nustatytos žiūrėjimui iš 
arti, užtat j ie negali gerai 
matyti į tolį. Kartais tenka iš
girsti apie senuką ar močiutę, 
kurie, sulaukę 80 metų, visą 
laiką gerai matė ir akinių ne
vartojo. Gamta išimčių nedaro. 
Pa t ik r inus tokią močiutę, 
visuomet paaiškėja, kad ji arba 
į tolį, arba arti nelabai gerai 
mato. Išimtis yra nebent tie reti 
atvejai, kada žmogaus viena 
akis yra normali, o kita — 
trumparegė. Tokiems žmonėms 
tikrai akinių nereikia visą 
gyvenimą, bet gamta vis tiek 
„atsiima savo": tokie žmonės 
praktiškai yra lyg vienaakiai. 

Žodį „p r i e t a r a i " šiame 
straipsnyje vartoju plačia 
prasme. Gal tikslesnis žodis yra 
„klaidatikystė". Medicina yra 
nesenas mokslas. Anestezija 
buvo surasta prieš 200 metų ir 
tik nuo to laiko galėjo vystytis 
prasminga chirurgija. Bakte
riologijos pradžia buvo Pasteu-
ro ir Kocho atradimai vos prie 
110 metų. Sėkmingas užkrečia
mųjų ligų gydymas tapo gali
mas tik tuomet, kai G. Domagk 
1935 m. įvedė sulfonamidus, o 
A. Fleming, maždaug tuo pačiu 
laiku surado peniciliną, nors 
užtruko iki 1944 metų, kol peni
cilinas iš laboratorijų pateko į 
ligonines. Kaip vienas patyręs 
Lietuvos gydytojas sykį išsi
reiškė: „Dabar mes matom, kad 

iki atsirandant sulfonamidams, 
plaučių uždegimo negydy
davome, tik vaizduodavom, kad 
gydom". 

Tą patį galiu pasakyti ir iš 
savo praktikos. Pirma, negu 
atsirado steroidiniai vaistai, 
mes tik vaizduodavom, kad 
gydom iritą lašais ir jodu per 
burną. Ligos proceso tas nepa-
keisdavo. 

Prieš medicinos mokslinę erą 
kova su ligomis rėmėsi liaudies 
išmintimi ir tradicijomis. Kar
tais ta išmintis būdavo ver
tinga. Ilgametė patirtis atrado, 
kad chininio žievė gydo maliariją, 
kad digitalio žolės lapai padeda 
atsigauti silpnai širdžiai. Bet 
dažnai tų laikų medicina 
nukrypdavo į klystkelius. Labai 
dažnai praktikuojamas ir pla
čiai žinomas buvo kraujo nulei
dimas dielėmis arba venos pra
dūrimu. Aišku, toks gydymas ir 
nusilpnindavo ligonį ir nutolin
davo jo pagijimą. Kai siautė 
maro epidemija, žmonėms buvo 
sakoma, jog reikia naikinti 
kates ir šunis. Kadangi maro 
bacilas pernešdavo žiurkės ir jų 
blusos, katėms išnykus, maras 
galėjo tik daugiau plėstis. 

įsisenėjusius mediciniškus 
prietarus sunku išnaikinti. 
Britų laivyno daktaras J. Lind 
1746 metais, bandydamas įvai
rias dietas jūreiviams, surado, 
kad švieži vaisiai apsaugo nuo 
skorbuto ligos, nors vitaminų 
sąvoka tada dar nebuvo žinoma. 
Tačiau užtruko 60 metų, kol bri
tų ir amerikiečių laivynų vadai 
buvo įtikinti šia tiesa ir įvedė 
apelsinus bei citrinas į jū
rininkų dietą. 

E. Jenner, taip pat nieko ne
žinodamas, kad yra tokie vi
rusai, sukeliantys įvairias ligas, 
vis tiek surado būdą skiepyti 
nuo raupų (smallpox). Tai buvo 
lygiai prieš 200 metų. Nors skie
pų nauda buvo akivaizdi, Jen
ner vis tiek buvo apšauktas 
„šarlatanu", o skiepijimas — 

pasibjaurėtinu gyvuliškumu. 
1930 m. 40% Amerikos gyven
tojų dar buvo neskiepyti. Tik 
1970 m. raupai buvo galutinai 
išnaikinti visame pasaulyje. 

Bus daugiau 

LIETUVOS ALERGOLOGŲ 
SEMINARAS ŠIAULIUOSE 

1994 m. balandžio 3 d. Šiau
liuose vyko dvi dienas trukusi 
Lietuvos alergologų mokykla 
„Alergologija - 94". Seminare 
dalyvavo žinomi šalies alergo
logai, terapeutai, svečiai iš 
Austrijos, Anglijos, Vokietijos 
firmų. 

Alergija vystosi dėl daugelio 
vidaus ar išorės faktorių po
veikio, įveikti ją reikia mokytis. 
Seminare buvo apžvelgta Lietu
vos alergologinė situacija, \ er-
tintas jos santykis su padėtimi 
pasaulyje. Pranešimus medika
mentinės alergijos, maisto, odos, 
dilgėlinės alergijos ir kita ak
tualia tematika skaitė didžiau
sią patirti šioje srityje turintys 
specialistai. 

Profesorius B. Padegimas mo
kė, kaip reabilituoti vaikus po 
sunkių alergijos pasireiškimų. 
Austrijos Beringerio firmos, 
atvežusios inhaliacijos apara
tus, atstovo pranešimo tema 
- inhaliacijos aparatai bron
chinei astmai gydyti. 

Šiauliuose seminaras organi
zuotas neatsitiktinai - čia jau 
pusantrų metų veikia vaikų 
sveikatos centras Briduose. 
Respublikinė Šiaulių ligoninė 
čia įsteigė Vaikų klinikos aler
gologijos reabilitacijos skyrių, 
kuriame ligoniai ne t ik reabi
lituojami, bet ir tiriami, gydomi, 
mokomi padėti patiems sau. Se
minaro dalyviai vieną dieną dir
bo būtent šiame skyriuje, kuris 
ir yra pagrindinis renginio or
ganizatorius. 

L. Peleckienė 

MEDICINOS SESERŲ 
AUKŠTASIS MOKSLAS 

LIETUVOJE 
Pirmą kartą... Daug kartų šie 

žodžiai skambėjo Lietuvoje nuo 
1990 m. 1994 m. sausio pabaigo
je šiuos žodžius ištarė ir Kauno 
medicinos akademijos Medici
nos seserų fakulteto dekanas 
Arvydas Šeškevičius — pirmą 
ka r t ą Lietuvos istorijoje 
aukštąjį mokslą — bakalaurą — 
baigė medicinos seserys. Dar tik 
keli mėnesiai praėjo nuo šio 
įvykio, bet galima drąsiai teigti 
— diplomuotos medicinos 
rys Lietuvos sveikatos apsaugai 
labai reikalingos. Net kelias sa
vaites diplomus įteikus fakul
teto dekanui, absolventėms siū
lė dirbti jų vadovaujamose įstai
gose. Paklausa viršijo pasiūlą. 
Tačiau vien fakulteto dekano ir 
akademijos dėstytojų pastangų, 
ruošiant pirmąją laidą, būtų 
neužtekę. Daug padėjo kvali
fikuoti specialistai iš užsienio, 
kurie dėstė specifinius dalykus 
diplomuotoms seserims: sociali
nė rūpyba, šeimos evoliucijos 
vystymosi ciklai, pedagogika, 
slaugos procesas (pediatrijoje, 
chirurgijoje, akušerijoje-gine-
kologijoje), bendravimo etika, 
sveika gyvensena. Daug padėjo 
dėstytojai iš Švedijos, Škotijos, 
Kanados, Danijos. Bene didžiau
si indėlį įnešė mūsų tautietė iš 
Kanados Irena Lukoševičienė, 
dirbusi nuo fakulteto įsikūrimo 
pradžios 17 mėnesių. Daug nau
dos davė studentu vasaros prak
tikos mainai su švedais, danais 
ir škotais. Lietuvos ekonomikai 
gyvuojant ne pačius geriausius 
laikus, Kauno medicinos akade
mijoje, užsienio kolegų suteikta 
pagalba, ruošiant diplomuotas 
medicinos seseris, nieko nekai
navo — visas išlaidas padengė 
kolegos, siunčiantys dėstytojus 
į Lietuvą. 

Bendrų pastangų dėka ženg
tas pirmas žingsnis. Tačiau dar 
reikia žengti ir antrą — tai 

Making a big world 

VVhat difference does it make that Lufthansa flies 
io more ir.ternational destinations than any otner 
sing'e airline7 O that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the vvorkJ9 The point is that over the 
years every expenence with every traveler, from 
every corner of the worW. has helped us 
understand you VVe've come to know cuflures 
and customs from around the globė. Ali the better 
to help you feel at home everywhere. on the 
ground. and m the air Evon in many cities we 
don't fly to. you II find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Expenence thats worfdwide 
and wor»dwise lt s a difference thats hefped us 
make friends wrth a world fufl of traveters. 
And that can make thts big vwx1d feel very 
smaHindeed 

© Lufthansa 

DRAUGAS 
(USPS-161-000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press Societv, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $90.00. Foreign countries $100 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63.-d St., 

Chicago, IL 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u i gautas prenumeratas 

nesiunėiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anks to 

metams \z metų 3 mėn. 
J A V $90.00 $50 00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100 00 $55.00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
J A V $50.00 $35.00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55.00 $35.00 $30.00 
Užsakant i Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida .". . $160.00 $85.00 
Paprastu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35 00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba tjk JŠ anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

medicinos seserų magistratūra, 
kurią ruošiame atidaryti kitais 
metais. Tai būtų pastiprinimas 
aukštais kvalifikuotais darbuo
tojais ne tik akademijai, bet 
bazinių medicinos seserų mo
kyklų ir klinikų. Tačiau sunki 
ekonominė padėtis tai neleidžia 
daryti, ieškomi sponsoriai užsie
nyje, kurie galėtų suteikti 
galimybe atvykti dėstytojams iš 
užsienio dirbti Kauno medicinos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1 M f . Suporior, SuMe 402 

Valandos pagal susitarimą 
T * . — (1-312) 337-1285 

akademijos medicinos seserų 
magistratūroje ilgesnį laiką. 

Dr. Žilvinas Pada iga 
Medicinos seserų fakulteto 

tarptautinių ryšių 
koordinatorius 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmolcgas/Akių Crv.vrcas 

9830 8 . Rldga.'and Ava. 
Cnic tgo Rk«g«, IL 60415 

708 636-6622 
4149 W. 63rd St 

312-735-7709 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171«t 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarime 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak U w n , IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis LŽ 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 706-422-8260 
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V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v * . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

C a r d i a c D i a g n o s i s . L t d . 
M a r ų u e t t e M e d i c a l B u i l d i n g 

6 1 3 2 S. K e d z i e 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
R«z. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVF0R3 MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 61. Ta i . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r - 1 2 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1 1 8 5 D u n d e e A v a . , E l g l n . I I I . 6 0 1 2 0 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKiS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Re Hickory Hllts, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

• 1 3 2 S. Kadzie Ava. . CMcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška:) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 * t St. 

Tai . (312 )737-5149 
Vai pagal sjs>tanma 

Palo* Vision Center, 7152 W. 127th St 
"Palos Hgts, III. Ketv. vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabinote ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 H 8 v v 
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai p p 
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OR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5638 S. Puloskl Rd., CMcago. IL 

Tol. 312 585-1955 
172 ScMNer St., tfcarfiurit. IL 60126 

700-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 701034-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, CMcafO 00052 
Toi. 212-434.2120 

Pirmd 2 v p.p - 7 v.v . »ntr 9 v r -12. 
ketvd 12-4V. p.p., penkld. 1 2 - 6 v.v. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 706-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 
. AKIŲ LIGOS 

Good Somarltan Medical Center 
Napervllle Campus 

1020 e . Ogden Ave . , SuHe 310, 
NoDervIlle IL 60563 
Toi. 700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. toi. (1-312) 580-3106 
Namų (700)301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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, ku^ių neprivalome 
užmiršti 

Jos ašaromis ir krauju įsirėžė 
į tautos sąmone. Tačiau ir lietu
vių tauta turi tokių, kurie ne
verti jos vaikų vardo. Kuomet 
1941 m. birželio 14-15-16 d. be
veik visoje Lietuvoje tebuvo tik 
aimanos tegirdimos, buvo tokių, 
kurie okupantui talkininkavo. 
Buvo ir tokių, kurie išvežtųjų 
paliktą turtą plėšė. Reikia grū
dus nuo pelų atskirti. Nors be
veik visą dešimtmetį teroras 
siautėjo, bet pirmieji trėmimai 
(bent mūsų pasąmonėje) buvo 
patys šiurpiausi. Jie reiškė 
mūsų tautos genocido pradžią. 
Be to, kuomet pirmieji išvežimai 
užklupo, žmonės buvo tam visai 
nepasirengę. Sveikas protas ne
galėjo prileisti, kad XX amžiu
je galėtų kas nors panašaus 
vykti. 

To, kas vyko, mes neprivalo
me užmiršti! Bet ar neužmirš
tame? Kažkada JAV LB-nė 
kiekvienam mėnesiui buvo 
numačiusi paskirtį. O birželio 
mėnuo buvo „Baisusis birželis", 
kuomet visi turėjome verkti ir 
liūdėti. Dabar, pasižiūrėjus į 
„Draugo" renginių kalendorių, 
atrodo, kad to „Baisiojo bir
želio" nė nebūta! Birželio 12 d., 
kuomet ALTo Čikagos skyrius 
rengia Baisiųjų birželio 
trėmimų minėjimą, beveik tuo 
pačiu metu Šaulių namuose ren
giama „Pavasarinė gegužinė". 
Dėl to šiam rašiniui aš sąmonin
gai nepanaudojau „Baisiojo bir
želio" antraštės, kadangi mes 
jau visą tai beveik baigiame 
pamiršti. Atrodo, kad mūsų at
mintis yra labai trumpa. Nors 
žadėjome niekuomet neužmirš
ti, bet pažadai tik pažadais 
teliko. 

Žydai per tūkstančius metų 
mini Babilono nelaisvę. Iš Ba
bilono nelaimės žydai sugrįžo ir 
atstatė savo valstybę. Tik mažas 
skaičius sugrįžo iš Sibiro trem
ties, ir tie patys grįžo su palauž
ta sveikata. Sibiro tremtis buvo 
nepalyginamai žiauresnė už 
Babilono vergiją. Be to, tėvynė 
mūsų tremtinių išskėstomis 
rankomis nelaukė. Lietuvoje 
buvo ir tebėra daug tokių, ku
riems jie yra krislas akyse. Jie 
ne tik nenori tremtinių matyti, 
bet ir apie pačius trėmimus 
kalbėti. Jeigu jau jų paneigti 
negali, tai bent nori jų sąvoką 
pakeisti. Jau pradedama vieto
je trėmimų „represavimą" 
naudoti. Bet mes, kurie tai 
žinome, neturime leisti, kad 
melas ir toliau būtų sklei
džiamas. Jeigu pirmiau tas 
melas sklido iš Maskvos, tai 
dabar ir Vilnius prie to prisi
deda. Palaipsniui bandoma min
tis įpiršti, kad „Moralines 

traumas patyrė tiek persekioja
mieji, tiek ir patys persekio
tojai". Tokie pasakymai yra gir
dimi iš pačių aukštųjų sluoks
nių. Provincijoje, kur bolševi
kinis aparatas liko nesunai
kintas, jau dabar bandoma 
partizanams kaltę už žudynes 
suversti. 

1941 m. partizanų ir jokio 
aktyvaus pasipriešinimo dar ne
buvo. Tad kodėl seneliai, mo
terys, vaikai ir kūdikiai nakties 
priedangoje buvo iš namų iš
plėšti ir į gyvulinius vagonus 
sugrūsti? Beveik niekur nemi
nimas faktas, kad Rusijos 
dideliu spaudimu 1939X10 
min. J. Urbšiui, pasirašius dėl 
barių perleidimo sutartį, jau 
rytojaus dieną Maskvoje buvo 
sudarytas aparatas, kuris pra
dėjo masinių trėmimų planus 
rengti. Buvo numatyta iš 
Lietuvos išvežti 800,000 gy
ventojų. Tik dėl prasidėjusio 
karo ir vėliau Stalino mirties tie 
planai liko ne visu 100% įvyk
dyti. Tikslus išvežtųjų skaičius 
nėra žinomas, tai yra NKVD ir 
KGB archyvų paslaptys, kurias 
Maskva skrupulingai saugo. 
Tik tiek tegalima pasakyti, kad 
„Lietuvos kovų ir kančių istori
joje" rodomi skaičiai, yra juo
kingai maži. Dabartinės Lietu
vos vyriausybės burna yra už
čiaupta. Neteko spaudoje skai
tyti ar girdėti, kad derybose su 
Rusija būtų žmonių nuostolio 
klausimas keltas. 

Taip pat tarptautinėje plot
mėje, kuomet yra keliamas 
mažumų klausimas, vadinamie
ji Lietuvos „diplomatai", nesu
geba pasakyti, kad tai yra ne 
mažumos — bet okupantai. 
Dalis iš jų buvo tie, kurie buvo 
atsiųsti išnaikinti lietuvių 
tautą. Taip pat niekuomet 
Jungtinėse Tautose lietuvių 
tautos nuostoliai nebuvo į 
viešumą iškelti. Tad kaip 
pasaulis gali apie tai žinoti? 
Nejaugi tik mes, užsienio lietu
viai turime apie tai kalbėti? 
Mes dešimtmečiais neleidome 
tą klausimą po kilimu pašluoti. 
Dabar, kuomet Lietuva jau atsi-
stačiusi, manyčiau, kad kalbė
ti jau turėtų diplomatai. Bet jie 
vis dar viena akimi į Maskvą te
besidairo. Todėl gal nereikia nė 
stebėtis, kad trėmimus ir nusi
kaltimus bandoma visai užmirš
ti, nes Seime ir valdžioje yra 
daug tokių, kurių sąžinė nėra 
visai švari. Gal ir gerai, jeigu jie 

nedalyvaus Naujojoje Vilnioje, 
kur bus dedamos gėlės ant bė
gių, kuriais tūkstančiai į 
nežinią ir mirtį buvo išvežti! 

Juozas Žygaa 

NUSIKALTIMAI IR 
POLITINIS NETIKRUMAS 

LIETUVOJE 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Nusikaltimų statistika 

Lietuvoje gyvenimas vis tebė
ra nesaugus. l«aikr»»Mwi skel
bia pasibaisėtiną nusikaltimų 
statistiką. Nužudymai, sunkūs 
kūno sužalojimai, išprievartavi
mai, vagystės (net bažnytinio 
turto), plėšikavimai, chuliganiz
mas, automobilių vagystės net 
dienos metu — dažnas, kasdie
niškas reiškinys. Deja, dažnais 
atvejais nusikaltimai lieka ne
išaiškinti, o jeigu nusikaltėliai 
sugaunami ir patenka į teismą, 
tai tik retai būna nubausti ilges
niam laikui ir skirtą bausmę at
lieka kalėjimuose. Greit paleis
ti į laisvę vėl vykdo nusikalti
mus. 

Štai viename laiške, gautame 
iš Kauno, rašoma: „Didelė ne
laimė ir trauma ištiko mane ir 
mano artimuosius vasario mėn. 
pradžioje — tragiškai žuvo šeše
riais metais vyresnis už mane 
mano brolis, irgi gyvenęs Kau
ne. Ėjo iš darbo vakare ir... 
namų nepasiekė. Tamsoje buvo 
užpultas ir žiauriai nužudytas. 
Kauno miesto prokuratūros tei
gimu, nusikaltėlis yra žinomas, 
nustatytas; jis dar ieškomas, 
slapstosi, o sąlyginiai atviros 
sienos jam suteikia galimybę 
pasislėpti bekraštėje Rusijoje ar 
kur kitur. Baisu, kad tokiais 
nusikaltimais Lietuvoje jau nie
ko nenustebinsi, o nusikaltėlių 
amžius vis jaunėja. Kalėjimai 
jau pilni, o padėtis kone bevil
tiška — sutemus žmonės bijo iš
eiti į gatvę. Tad vakarais didžių
jų Lietuvos miestų gatvės vis 
tuštesnės". 

Tie nusikaltimai kartais būna 
labai rafinuoti. Neseniai spau
doje buvo rašyta, kad Salantuo
se įsiveržę į butą du kaukėti 
banditai ne tik pagrobė šei
mininkui priklausantį turtą, 
bet ten buvusiai moteriai iš bur
nos išlupo auksinę dantų karū
nėlę. I nusikalstamus veiksmus 
įsipainioja ir policijos parei
gūnai, kurių užduotis — nusi
kaltimus sukliudyti ar išaiškin
ti. Neseniai buvo areštuoti nu
sikaltimų tyrimo inspektorius ir 
komisaras bei keletas policinin
kų, kurie įtariami bndradarbia-
vę su nusikaltėliais. 

Rusijos grėsmė 
Lietuvos politikos perspekty

vos taip pat liūdnos. Nors for
maliai Lietuva yra nepriklauso
ma valstybė, bet iš tikrųjų grės
mė iš Rusijos pusės, norint 

atgaivinti prarastą imperiją, nė 

kiek nemažėja. Tame pat laiške 
jo siuntėjas, vieno Lietuvoje 
einančio periodinio leidinio 
redaktorius, rašo: „Dėl Rusijos 
karinio transporto per Lietuva 
bręsta skandalas, {domu, kaip ši 
reikalą pavyks užlopyti Bra
zausko komandai. Sutikus su 
Rusijos pasiūlymais, Lietuvos 
padėtis, nors joje ir nėra Rusi
jos kariuomenės, taptų daug 
kartų blogesnė už Estijos ir Lat
vijos padėtį. Iš Karaliaučiaus į 
Maskvą ir iš Maskvos į Kara
liaučių ant platformų gele
žinkeliu riedantys tankai gali 
„netyčia" išriedėti ir į Lietuvą, 
netgi tiesiai Vilniuje, pačiame 
miesto, sostinės centre... Tai ar
ba kvailas ir niekuo nepaiškina-
mas pasitikėjimas Rusija, arba 
taip elgiamasi tyčia, sąmonin
gai. Ne paslaptis, kad 1996 m. 
V. Žirinovskis bus vienas iš 
pagrindinių Jelcino konkurentų 
Rusijos prezidento rinkimuose. 
Kita vertus, kokia Rusija bebū
tų (istorinė praeitis tai patvir
tina) — carinė, fašistinė, komu
nistinė ar „demokratinė" vis 
vien ji ties savo nagus į arti
miausius savo kaimynus, nes 
pati Rusijos ir rusų prigimtis 
yra imperinė. Net ir labai norė
dami, jie negalės atsikratyti šios 
ligos — turės išaugti dvi ar trys 
kartos. O jeigu jau mums yra 
lemta turėti tokius kaimynus, 
tai turime būti itin atsargūs. 
Deja... Šis klausimas (karinio 
transporto) galutinai dar neiš
spręstas, tad reikia tikėtis, kad 
Brazauskas išsigąs viešumo. 
Kaip ten bebūtų tokie jo žings
niai populiarumo jam neteikia". 

Dirbtinis lito palaikymas 
Šiame laiške prezidentas A. 

Brazauskas taip apibūdinamas: 
„Tai gudrus" dar anais laikais 
dviveidystės ar daugiaveidystės 
mokslus baigęs politikas. Tokie 
politikai moralinių ir ekonomi
nių krizių laikais jaučiasi kaip 
žuvys vandenyje. Jie daug ką 
prižada ekonominių nepriteklių 
nukankintiems žmonėms. Jie 
šypsosi, spaudžia rankas, vaidi
na demokratus, nors patys žino, 
kad nė šimtosios dalies pažadų 
jie neįvykdys. Deja, žmonės ant 
tokio jauko užkimba ir nejaučia 
itin didelio nusivylimo, kai jų 
išrinktieji sugalvoja begales, 
kaip jie sako, „objektyvių" prie
žasčių. 

Statistika šiais laikais irgi 
parsidavusi ir nepatikima, bet 
netgi tokiais atvejais nebeįma

noma nuslėpti, kad pasitikėji- j 
mas valdžia iš trijų Baltijos 
valstybių Lietuvoje pats 
mažiausias — Lietuvos žmonės 
jau nebetiki gražiais pažadais ir 
šviesiu rytojumi. Lietuvos eko
nomika ir toliau smunka, dirb
tinai aukštas lito kurso išlai
kymas stabdo valiutos įplaukas. 
Kodėl taip daroma? Priežastis 
paprasta. Jeigu „paleistų" lito 
kursą, visi iš karto pamatytų re
alią infliaciją. Taip ir apgaudi
nėjami žmonės. Realiai 1 US do
leris ne 4 litai, bet būtų 7 ar 8 
litai! Todėl ir spardomasi, nors 
laikas tik gilina problemą. Juk 
bet kokią ligą lengviausia išgy
dyti pradinėje stadijoje, o kai 
liga įsisenėja — sunku gydyti... 

Pinigai nešvariose rankose 
Ir visgi iš LDDP atimti val

džią bus labai sunku. Kodėl? Jų 
rankose vidutinysis (didžiau
sias) valdininkų sluoksnis; pas
kutiniuoju metu LDDP į savo 
gretas prisitraukė ir stambųjį 
kapitalą, šešėlines struktūras, 
kurios vis didesnę įtaką daro 
jaunai ir nepatyrusiai valstybei, 
o juk amerikiečiai sako: kieno 
rankose pinigai, tas ir valdo. 
Visa bėda. kad Lietuvoje pinigai 
kaupiasi nešvariose rankose, 
patyliukais įteisinamas kyši 
ninkavimas, plečiasi korupcija. 

Gaila, kad nešvarių dalykų 
yra ir tarp politikų, save va
dinančių dešiniaisiais. Geriau
sias pavyzdys — pas jus Ameriko 
je viešėje Kauno valdininkai, 
kurie jums prižadėjo, kad 
grąžins Lietuvos Šauliu sąjun
gai priklaususius pastatus 
Laisvės ai. 34, o kai tik sugrįžo 
į Lietuvą, pažadus kaip mat už
miršo. Kiek buvo vargo, kol 
pavyko nors iš dalies atgauti 
LSS būstinę, nors paaiškėjo, kad 
tie patys valdininkai patyliu
kais jau buvo išnuomavę įvai
rioms įstaigoms. Tai argi ne 
veidmainystė?" 

Danutė Bindokienė 

Kai laisvas paukštis 
ilgisi narvo 

TELEVIZIJA LIETUVOJE 
Visoje Lietuvoje yra matomi 

trys televizijos kanalai. Vals
tybinė Lietuvos televizija 
naudojasi vienu kanalu ir jos, 
matyt, niekam nepavyks 
nugalėti. Vienu kanalu trans
liuojama Ostankino TV, tačiau 
ji įsiskolinusi Lietuvai apie 
700,000 litų. Todėl nutarta 30% 
jos laiko išnuomoti kitoms tele
vizijos stotims. Iš „Ostankino" 
gautas laiškas, kuriame 
siūloma Lietuvai už translia
vimo išlaidas mokėti pačiai, o 
savo programas „Ostankino" 
teiktų nemokamai. 

Trečias kanalas septyneriems 
metams buvo išnuomotas 
TELE-3 įmonei, kuriai vado
vauja Liucija Baškauskaitė. 
Lietuvos valstybinės Radi-

Paprastai sakoma, jog ir 
auksinės narvelio sienos nepa
keičia fakto, kad paukštis ar 
koks kitas gyvūnėlis yra „už 
grotų', negali laisvai skristi, bė
gioti, p-iklauso nuo kažkieno 
malonės. Ilgainiui, su nelaisve 
apsipratęs, išmoksta savo šeimi
ninkui pataikauti, kad gautų 
skanesnį kąsnelį, pagyrimo žo
dį, tuo paneigdamas savo na
tūraliuosius instinktus ir 
laikyseną žmogaus atžvilgiu 
apskritai. 

Tvirtinimas, jog paukšteliui 
narve yra saugiau ir geriau 
gyventi kaip laisvėje, jog jis čia 
viskuo aprūpintas, sveikas ir 
ramus, vis tiek nesuteikia jam 
laisvo pasirinkimo: kiekvienas 
skrydis baigiasi, net tinkamai 
neprasidėjęs, atsidaužus į nar
velio virbus. 

Jeigu nelaisvė nėra natūralus 
gyvenimo būdas kuriam nors 
gyviui, tai juo labiau ji nepaken
čiama žmogui. Kiekvienas 
užkariautojas ir okupantas 
paprastai stengiasi sukurti 
„auksinio narvo*' aplinką. 
Smurto veiksmais, propagandos 
priemonėmis ir masinančiais 
pažadais stengiamasi palenkti 
pavergtą ir į tą ..narvą" uždary
tą žmogų ar tautą, kad ir ji iš
moktų bučiuoti ranką, kuri 
pakiša geresnį kąsnį, aukštesni 
atlyginimą, garbingesnę vietą 
visuomenėje, pasižymėjimo 
ženklą, ar kaip kitaip priverčia 
paklusti. 

Tokia jau liūdna tiesa — per 
tam tikrą laiką ..narvo" gyven
tojai yra vienaip ar kitaip, gal 
ir patys to gerai nenujausdami. 
..prijaukinami" Tik nedidelė 
tautos dalis niekuomet nenusi
lenkia ..šeimininkui" ir ilgai
niui turi būti sunaikinama. 

Ne visuomet tas paklusnumas 
„šeimininkui" yra toks akivaiz
dus. Subtiliai ir neišdildomai 
įdiegta i pasąmone ..paklus
numo doktrina"', įtikinusi 
pavergtąjį, kad pavergėjas iš 

I tikrųjų yra ne jo priešas, o gera-
i daris, paaiškėja net gerokai po 
{ to, kai narvo virbai pagaliau 
j sulaužomi ir paukštis gali lais-
! vai skristi. Šią teoriją akivaiz-
| džiai paremia žmonių galvosena 

Vidurio ir Rytų Europos tau
tose, kurios visai neseniai iš
trūko iš komunistinio narvo. 
Vos susidūrusios su pirmaisiais 
laisvo gyvenimo sunkumais ir 
trūkumais, užuot dėjusios 
pastangas juos nugalėti bend
romis jėgomis, prisiminė, kad 
„auksiniame narve" buvo 
„viskuo šeimininko aprūpintos" 
ir, pirmai prograi pasitaikius — 
jau laisvuose rinkimuose — 
susigrąžino į valdžią tuos pačius 
asmenis, prieš kuriuos dar 
neseniai kovojo. 

Tačiau pasitaiko ir išimčių. 
Kas Europos tautoms buvo 

Sovietų sąjunga, tai Azijoje — 
Japonija. Ši nedidelė, susiklau
siusi, veržli ir iki šio šimtmečio 
vidurio labai karinga tauta 
buvo tikra „Dievo rykštė" arti-
mesniems ir tolimesniems savo 
kaimynams. Ypač nuo japonų 
nukentėjo Kinija ir Korėja. 
Žaizdos neužgijusios iki šių 
dienų, o neapykanta buvusiems 
okupantams pasireiškia įvai
riais, net keistokais, būdais. 

Korėjos (dabar Pietų Korėja) 
sostinėje Seoule, impera
toriškųjų rūmų (statytų 1394, 
perstatytų ir atnaujintų 1867 
m.) komplekte, 1926 m. užka
riautojai japonai pasistatė savo 
galybės ženklą — trijų aukštų 
japoniško stiliaus pastatą, ku
riame buvo įsikūrusi okupacinė 
valdžia. Tai buvo nelyginant 
KGB rūmai Vilniuje. Okupa
cijai pasibaigus 1945 m. (kai 
japonai pralaimėjo II pasaulini 
karą), pastate įruoštas Pietų 
Korėjos valstybinis muziejus, 
bet tas pastatas visuomet buvo 
tarytum krislas tautos akyje. 
Dabar nutarta muziejų perkelti 
kitur, o pastatą visiškai 
nugriauti, nes jis korėjiečiams 
nuolat primena žiaurų okupan
tą ir skaudų okupacijos laiko
tarpį. Šiam sumanymui pritaria 
ne tik krašto gyventojai (ypač 
sostinėje), bet ir prez. Kim 
Young Sam. pirmasis Pietų 
Korėjos prezidentas, išrinktas 
laisvuose rinkimuose ir perėmęs 
valdžią 1993 m. 

Jau vien iš to galima suvokti, 
kad korėjiečiai nesiilgi „senų 
gerų laikų" japonų okupacijoje. 

jo/Televizijos techninio centro 
teigimu. TELE-3 jam skolinga 
165,000 litų. Todėl 50% Šio 
kanalo siūloma išnuomoti ..LIT-
Poliinter" ir ..5 kanalui" iš 
Klaipėdos. 

Liucijai Baškauskaitei per 
teismą, tačiau pavyko irodyti. 

kad pagal sutartį su Lietuvos 
Radijo Televizija, negalima su
trumpinti jos programų rodymo 
laiko. Dabar laukiama, ką nu
spręs valstybinis arbitražas, į 
kurį kreipėsi valstybinė 
radijo-televizijos įmonė, dėl su
tarties su TfiLE-3 nutraukimo. 

PARTIZANO MOTINA 
AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ 

(Liūdna, bet tikra vasaros vidurdienio istorija.) 

Baigės kalbėti, jis savo 
žiauriomis plieninėmis aku
tėmis paeiliui apžvelgė susijau
dinusius veidus, kurie nepajėgė 
slėpti savo išgąsčio. įsiviešpa
tavo mirtina tyla, tik neklusnus 
šuva sulojo tolumoje, ir kažkas 
šalia šarvuočių sužvangino 
grandinėmis. 

„Tai Aleksas, Butrimo 
sūnus", — kooperatyvo vedėjas 
atpažino lavoną, bet tylėdamas 
mąstė toliau: „Ne, aš 
neprisipažinsiu, kad aš jį 
atpažinau. Pats galiu įkliūti, 
būti įtariamas. Te kas kitas tą 
padaro. Vargšė Butrimienė. Jos 
•yrąs kažkur Vakaruose... Ne, 
ne, ai tylėsiu". 

Jaunoji mašininkė, stovėjusi 
ui nugarų, pasistiepė ant savo 
aukštakulnių batelių ir ištiesė 
kaklą, kad galėtų geriau pama
tyti gulintį lavoną. „Ne, ne, 
negali būti! Tai Aleksas, mano 
mylimas Aleksas". Jos skys 
prisipildė ašarų ir jos krūtinė 

audringai kilojosi nuo pastangų 
užgniaužti kūkčiojimą. Dar tik 
vos prieš mėnesį juodu šoko 
miestelio gegužinėje. Kai sidab
rinis mėnulis savo spinduliais 
glamonėjo miškelio medžius, ją 
Aleksas bučiavo plačiašakės eg
lės šešėlyje. „Ne, to negali būti... 
Aleksai, aš pradėjau tave 
mylėti, aš apie tave svajojau, bet 
tu staiga pradingai. Kam, o 
kam tu nuėjai pas miško bro
lius? Kam mane palikai? Dabar 
aš net gėlių ant tavo kapo padė
ti negalėsiu, nei verkti nedrį
siu... Bet aš nenoriu mirti, Alek
sai. Aš noriu gyventi"... Ji sten
gėsi susivaldyti, sulaikyti aša
ras, kurios rinkosi ant jos ilgų, 
tamsių blakstienų, kad jos 
nenuriedėtų skruostais ir neiš
duotų jos jausmų. 

Minia tylėjo. Sekundės tapo 
amžinybėmis, o siaubinga 
baimė slėgė pečius ir lenkė 
galvas. 

— Aš jums duodu tris minu
tes. O tada... — grėsmingu balsu 

be mikrofono pagalbos garsiai 
suriko pulkininkas, žiūrėdamas 
į kiekvieną arti esantį veidą, ir, 
kiek nusisukęs nuo garsiakal
bio, šlykščiai nusikeikė. Visi 
vengė jo akių ir dauguma tyliai 
meldėsi. Daugelis atpažino 
Aleksą Butrimą ir beveik visi 
pažinojo jo motiną, kurios vyro 
likimas buvo neaiškus, bet gan
dai ėjo, kad jis jau ir Ameriką 
pasiekęs. Butrimienė buvo labai 
maloni ir visų mėgiama, paslau
gi ir maloni moteris. Karui bai
giantis, kai Raudonoji armija 
antrą kartą kėsinosi okupuoti 
Lietuvą, traukinyje pakeliui į 
Vakarus Butrimienę ištiko 
nelemtas apendicito priepuolis. 
Ji buvo priversta atsilikti nuo 
pabėgėlių traukinio ir to iš
davoje atsiskyrė nuo savo vyro, 
kai sovietų tankai užėmė mies
telį, kuriame ji buvo gydytojo 
priežiūroje. Jos pareigingas ir 
mylintis sūnus Aleksas liko su 
ja. 

Visiems buvo aišku, koks 
likimas laukia Butrimienės, jei 
jos sūnaus lavonas bus atpažin
tas, bet niekas nesirengė jos iš
duoti. Tyla buvo bandymas 
laimėti laiką, nors niekas 
negalėjo atspėti, kokie bus 

rezultatai. Vilkiškio miestelis 
nieko panašaus nebuvo iš
gyvenęs, bet gyventojai iš gandų 
žinojo, kad dabartinė padėtis 
gali atnešti didelę nelaimę. 
Pašnibždomis perduoti baisių is
torijų gandai sukrėtė net ir la
biausiai užkietėjusius. 

— Tylėjimas nieko nepadės, 

— vėl suriko įtūžusiu balsu 
pulkininkas. — Jei vienos minu
tės laikotarpyje niekas nepra
bils savo noru, pradėsime imti 
įkaitus ir juos vietoje sušaudysi-
me. — Jis išdidžiu mostu pakėlė 
kairę ranką ir įsmeigė akis į ant 
riešo išdidžiai riogsantį didelį 
rankinį laikrodėlį. — Jei niekas 

jo neatpažins, tai jūsų nelaimė. 
— ir jis vėl įsmeigė akis į laikro
dį, skaičiuodamas sekundes. 

Antrasis su juo atvykęs enka
vedistas nekantriai dairėsi 
aplink, retkarčiais bato galu 
spirdamas lavoną ir tuo pačiu 
momentu stebėdamas veidų iš
raiškas. Moterys nepakėlė akiu. 

Prisikėlimo apygardo* partizanai Antra* i* kaires būrio vada* Viktoras Bakanauakas 

negalėdamas žiūrėti į tą 
siaubingą žmogaus nužmogi
nimo sceną. Brutalus ginkluotų 
okupantų elgesys sukrėtė net ir 
tuos. kurie dar prieš metus su 
džiaugsminga daina žygiavo 
paskui raudoną vėliavą. Kai ku
rių lūpos virpėjo, ar tai nuo vos 
sulaikomo verksmo, ar nuo 
tylios maldos. Daugelio akys 
buvo užmerktos, kaip nebylioje 
ekstazėje. Kūdikėlis pravirko 
jaunos motinos rankose, suar-
dydamas nejaukią tylą. Staiga 
pasigirdo lengvi moteriški 
žingsniai kooperatyvo įvažia
vimo cementiniame grindiny. 
Tie. kurie ją galėjo matyti, apy
jaunę, miklią moterį, atpažino 
Butrimiene ,,Kodėl ji čia?" — 
pašnibždomis susirūpino jos 
pažįstamieji. Kooperatyvo 
vedėjas ir dar keli kiti žinojo, 
kad ji buvo išvykusi į rajono 
miestą su kooperatyvo sunkve
žimiu. Tyli minia girdėjo 
grjžtančio sunkvežimio triukš
mingą motorą, bet niekas 
nesuspėjo Butrimienę įspėti, bet 
gal niekas ir nebūtų drįsęs to 
padaryti. Visų galvos pasisuko 
ija-

— Neik čia, — kažkas išdrįso 
sušukti. (Bus daugiau) 
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GINTARAS VITKUS - NE 
TIK JĖZUITŲ VIENUOLIS 

Nežinau kaip svetur, bet 
Lietuvoje ilgą laiką daugelis 
nustebdavo, išgirdę, kad fizi 
kas-mokslininkas, žinomas filo 
logas ar gydytojas praktikas 
gali pasirinkti kunigo ar netgi 
vienuolio kelią. Dabar, žinoma. 
tie laikai jau praeityje, bet vis 
dėlto, ne taip jau dažnai viena
me asmenyje išvysime gydytoją 
ir puikų pamokslininką, eruditą 
ir tiesiog — bičiulį. Lietuvoje 
turime jį, Gintarą Vitkų, jau 
kelinti metai vadovaujantį Jė
zuitų mokyklai. 

Kauno Jėzuitų mokykla-viena 
seniausių Lietuvoje, š ia is 
metais švęs 345-erių metų 
įkūrimo jubiliejų ir minės 
70-ąsias atkūrimo metines. 
Visais laikais tai buvo kultūros 
ir mokslo Kaune centras. 

Nepriklausomoje Lietuvoje jė
zuitai per trumpą laiką sukūrė 
modernią mokslo įstaigą: ji 
turėjo puikius tiems laikams fi
zikos ir chemijos kabinetus, 
garsėjo gamtos muziejumi, ku 
riam lygaus nebuvo visoje Lie 
tuvoje. Ši gimnazija buvo vie
nintelė Lietuvoje, turėjusi savo 
kino teatrą, atvirą miesto gy 
ventojams. Jame lankydavosi 
prel. A. Dambrauskas-Jakštas. 
Maironis. Gimnazijos teatro 
spektaklius režisuodavo Vals
tybės teatro solistai ir aktoriai 
Gimnazijoje veikė ateitininkų. 
skautų organizacijos, buvo lei
džiami laikraštėliai. 

Jėzuitų gimnazijoje dėstė ne
mažai žymių žmonių: J. Tumas-
Vaižgantas, J. Talmantas, K. 
Ulvydas, P. Šležas, V. Šiugž-
dinis, taip pat ir šios mokyklos 
abiturientas, dabartinis Lietu
vos katalikų mokslo akademijos 
sekretorius profesorius A. Liui-
ma.SJ. 

Gimnazija išleido daug gabių 
abiturientų: tai Romos Griga
liškojo universiteto prof. P. 
Rabikauskas,SJ, fizikos prof. 
Bostono un-te prof. P. Liui-
ma.SJ, kardinolas V. Sladke
vičius, vysk. VI. Michelevičius. 
ilgametis Kauno kunigų semi 
narijos rektorius, vėliau VDU 
teologijos-filosofijos dekanas V. 
Butkus, prel. P. Tamulevičius 
(dabartinis Kauno kunigų semi
narijos rektorius), tėvas kapu
cinas St. Dobrovolskis, tėvas J. 
Lauriūnas, SJ. kalbininkas K. 
Ulvydas, rašytojas Sirijos-Gira. 
režisierius J. Miltinis, drama
turgas A. J. Landsbergis, poetas 
L. Lėtas, dail. Ž. Mikšys, gyd. 
psichiatras-literatas-dailininkas 
J. Kaupas ir daugelis kitu 

Jėzuitų veiklą nutraukė sovie
tinė okupacija. Švietimo liau
dies komisaro A. Venclovos įsa
kymu, nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. 
Kauno Jėzuitų gimnazija buvo 
uždaryta. Suvalstybinta mokyk 
la pavadinta IX gimnazija, o vė 

naik in t i visų iš p r a e i t i e s 
„atsineštų" blogybių vienu ypu. 
Reikia laiko ir kantrybės, nes 
institucijos nesikeičia staiga, 
„įvykdžius" revoliuciją. Supran
tu ir tai, kad nuo vadovo taip 
pat daug kas priklauso. 

Patiko amerikiečių dėstymo 
metodika — daug laiko skiria
ma savarankiškam darbui ir 
praktiniams užsiėmimas mažo
se grupelėse. 

Maloniai nustebino, kad nu
matyta daug laiko apmąstymui 
to. kas įvyko. Mūsų visuomenė 
je tai nėra būdinga, o ir dabar 
vis pritrūksta laiko ir jėgų giliai 
apmąstyti viso, kas įvyksta 
prasmę 

Naudinga buvo pažintis su 
JAV švietimo sistema, gana gi
lios psichologijos studijos. 

— D a b a r L i e t u v o j e v i s 
pasigirs ta balsų , k r i t ikuo
jančių „amerikie t i šką kul
tūrą", ne t i nkamus Lie tuvos 
mokykloms i švers tus i lietu
vių kalbą vadovėl ius . Kokia 
J ū s ų nuomonė? 

— Man atrodo, kad dažniausiai 
šitaip kalba tie, kurie nebuvo 
Amerikoje arba pažįsta tik labai 
paviršutiniškai. Aš sutinku, 
kad Amerikoje, kaip ir kiek
vienoje šalyje, yra visko ir 
nebūtina tai tiesiog imti ir 
perkelti Lietuvon. Ir dar — man 
atrodo, kad reikėtų atsikratyti 
išankstinio nusistatymo, nes 
per plačiai apibendrinus, greitai 
ir suklysti galima. Be to. nega
lima apie Amerikos kultūrą 
spręsti ir iš kelių Lietuvon 
atvykusių atstovų deklaruo
jamų idėjų ar pasisakymų. 

O vertinga, man regis, tai , 
kad amerikiečiai pabrėžia asme
ninę iniciatyvą, kūrybiškumą, 
laisvę, vertina pasitikėjimą savo 
jėgomis (jei tik tai netampa 
individualizmu ir puikybe). 
Visa tai išlaisvina slypinčią 
žmoguje energiją, pažadina mie
gančius jame talentus, skatina 
veikti ir nebijoti rizikos, prii
mant sprendimus ir siekiant 
savojo tikslo. Visko bijodamas, 
nepasieksi nieko. 

Vertėtų lietuvaičiams pasimo
kyti ir jų sugebėjimo organi 
zuoti, pavyzdžiui, konferencijas, 
kurių metu viskas vyksta tiks 
liai ir numatyta iki menkiausiu 
smuiKmenų. Bet svarbiau-
sia-jaučiama ir laisvė, ir kūry
biškumas, suteikiant galimybę 
kiekvienam atsiskleisti. Šitaip 
dirbant, darbo našumas tik pa 
didėja. 

— Niekam ne paslaptis, kad 
mokyklos mokytojai ir moki
niai t u r i ga l imybę pas i tobu
linti ir k i tose šalyse. Gal pa
p a s a k o t u m ė t e apie tai pla
č i au? 

— Stengiamės sudaryti sąly
gas tobulėti. Dvi dešimtys pe-

liau vidurine mokykla, o 1955 | dagogų studijuoja Kreihedo so-
m. suteiktas A. Mickevičiaus 
vardas. 

1990 m. dėstyti tikybos grįžo 
pirmieji jėzuitai, o 1991 m. 
rugpjūčio mėn. mokykla sugrą
žinta Jėzaus draugijai. Pasi 
keitė mokyklos struktūra, buvo 
parengti nauji mokymo planai 
ir programos. Dabar mokykloje 
veikia keturi skyriai: humani
tarinis, tiksliųjų mokslų, reli
gijos ir menų. Mokykla tikisi 
susigrąžinti Jėzuitų humani
tarinės gimnazijos statusą. 

Kas naujo mokykloje šian
dien? Apie tai mielai sutiko 
papasakoti šios mokyklos direk 
torius Gintaras Vitkus. 

— Metus Joms teko moky
tis Amerikoje. Ką dabar gali
te pritaikyti savo mokykloje? 

— Studijavau mokyklų admi
nistravimo discipliną, išklau
siau magistro programos kursą, 
tgįjau teorinių ir praktinių 
žinių, turėjau galimybę su savo 
profesoriais aptarti būsimos 
mokyklos kūrimo perspektyvas. 
Supratau, kad neįmanoma pa 

CLASSIFIED GUIDE 

Kauno Jėzuitų mokyklos dir. Gintaras Vitkus su mokiniais mokyklos kieme. 

Marija Eidukevičiūte ir dešim
toku Povilu Lazausku kovo 
mėn. dalyvavo Europos mokslei
vių, dar neturinčių šešiolikos 
metų, susitikime Prancūzijos 
mieste Lione. Visai neseniai 
sulaukėme grupės prancūzų ka
talikų mokytojų, kuriuos pa 
skatino atvykti lietuvių kilmės 
ponas Žanas Pjeras Ivaškevičius 
(gydytojo, kilusio iš Joniškio, 
sūnus). Atrodo, abipusis entu
ziazmas bendrauti greit neiš
seks. 

Džiaugiamės, kad atsirado 
tiek galimybių pasisemti patir
ties, patobulinti užsienio kalbų 
žinias, susipažinti su įvairiomis 
kultūromis. 

— Ar J ū s ų mokykloje labai 
griežta tvarka? Ar pasitaiko, 
k a d vaikai nenori eiti į šv. 
Mišias? 

— Vaikai, jau ateidami į mūsų 
mokyklą, žino, kad privalės lai
kytis tam tikrų taisyklių, tad 
apie ,,varymą į bažnyčią" negali 
būti nė kalbos. Nors vaikai yra 
vaikai — kartais įsigudrina šv. 
Mišių metu ir prie čia pat mo
kyklos esančio Nemuno nudum-
ti. Tuomet galima pasiūlyti pa
mąstyti, ar tikrai tą mokyklą jie 
pasirinko. Šv. Mišios mūsų mo
kykloje vyksta penktadieniais ir 

tai yra sudėtinė asmenybės ug
dymo dalis, be to vyksta pamo
kų metu. 

— Esate davęs ir gydytojo 
priesaiką, turite netrumpą 
gydytojo — praktiko ir tyrėjo 
patirtį . Ar jau nebeturite vil
ties kada nors vėl dirbti gy
dytojo darbą? 

— Man pat;ko gydytojo dar
bas, bet pasirinkęs seminariją, 
aš kartu apsisprendžiau eiti ten, 
kur būsiu labiausiai reikalin
gas. Tuo metu gydytojų netrū
ko, o mokyk h atkurti būtinai 
reikėjo. Tada ir atėjau. 0 dėl 
ateities? Ne, vilties nepraradau. 
Galbūt ir bus dar skirta kada 
nors vėl sugrįžti prie gydytojo 
veiklos. Tačiau ir mokykloje jau 
pradeda patikti. 

Su kokiomis didžiausiomis 
problemomis susiduriate pa
staruoju metu? 

— Labai trūksta patalpų, tad 
buvom priversti pradinės mo
kyklos klases iškelti į se
namiesčio mokyklos patalpas. 
Tai sujaudino daugelį tėvų ir 
mokytojų. Tėveliai taip pamilę 
mūsų mokyklą, kad net girdėti 
nenorėjo ap:» jokį iškėlimą. 
Sunku buv įtikinti, kad, to 
nepadarius, nukentės visi li

kusieji vaikai. Atrodo, kad jau 
pavyko susitarti. 

Dar didesnė, sunkiausiai iš
sprendžiama problema — netu
rime galimybės kuo greičiau 
įsikurti Perkūno name, kur sva
jojame įkurti muziejų, bibliote
ką, teologinę-filosofinę skaityk
lą (atvirą ir miesto visuomenei), 
tautodailės dirbtuves mokslei
viams (keramikos, drožinėjimo, 
pynimo ir kt.). Perkūno name 
jau vyksta kasinėjimai, pagal 
kurių duomenis galėsime atsta
tyti sporto salę, valgyklą. Tad 
didžiausias rūpestis — iš kur 
gauti tiek pinigų? O reikia net 
140,000 litų! Finansinės pro
blemos vargina ir neleidžia at
siduoti tiesioginiam darbui. 
Vien už mokyklos fasado nuda-
žymą reikia 80,000 litų (t.y. apie 
20,000 dol.), kai net dažus savus 
turime! 

Tačiau turime ir džiugių nau
jienų. Po visų rūpesčių kartu su 
moksleiviais dešimtokais buvo
me ištrūkę j Kernavę talkinti 
13-14 am. kapinyno kasinėji
muose. Radome daug palaikų, 
sagių, žalvarinių ir alavinių 
raktų. 

Kalbėjosi 
Daiva Grakauskai tė 

cialinės ir pastoralinės rūpybos 
kursuose. Škotai maloniai suti
ko pasidal in t i pat i r t imi ir 
keturis kar tus per metus at
vykti padirbėti su Lietuvos ka
talikiškų mokyklų mokytojais. 
Dar keturi mokytojai baigė taip 
reikalingus amerikiečių organi
zuojamus .,Apple" kursus, aš
tuoni vyko į Glazgovą (Škotija*, 
į mokytojų kursus. Mokyklos 
pedagogai nuolat dalyvauja jė
zuitų mokyklų tarptautinėse 
konferencijose: Mesinoje (1991 
m.), Čikagoje '1993 m) , Pary
žiuje (1993 m. i. Draugaujame su 
Bordo Faiefildo ir Niujorko 
jėzuitų gimnazijų kolektyvais. 
Nesnaudėme ir šiemet. Kartu 
su mokytojais Jadvyga Koviene 
ir Sauliumi Mikuckiu pabuvo
jome Dubline vykusiame jėzuitų 
mokyklų mokytojų susitikime. 
Patyrėme tikrai svarbių dalykų, 
kuriuos jau galime taikyti ir 
mūsų mokykloje. Užsienio kal
bų mokytojas Čarlzas Edvard-
sas (Charles Edwards) su dviem 
moksleiviais — vienuoliktoke 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YCRK $890.00 WASHINGTON, D.C. $890.00 

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5 

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo" kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* " irpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — msų paslaugoms' 

K E U O N Ė M S IŠ L IETUVOS: rašome savo rastinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje. 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

HSLPWANTED 

taikoma moteris-kompanijone 
padėti namų ruošoje ir gyventi kar
tu pietiniame priemiestyje. Kreip
tis: ta i . 708-385-7368. Palikite 
„message". 

R E A L r S T A T E 

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
Š A U Ų GYVENTOJAI! 

Pasaulinio lygio kompanija, turinti 
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl 
informacjos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu: 

JAV 1-800-557-7781 
Kanada 1-800-557-7785 
Australija 1-800-815-255 

O. Britanija 0-800-448 812 
Del smulkesnes informacijos ir dar
bo ypatybių prašome sVambint tel. 
(JAV) 1-000-578-6654. 

{g 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S 

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

FRANKZAPOUS 
3208 V* Weet tSth Street 

Tel. — (708) 424-8854 
(312)881-8654 

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

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

312-776-3313 
KLAUDIJŲ* PUMPUTIS 

Marquette Parka parduodama* 
4 bt. mūrinis, kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, Vz bl. 
nuo šv. Kryžiaus ligonines, 2 bt. po 
2mieg.,2bt.,po3mieg. -i- ekstra 
,.garden apt." butukas. 2 auto 
mūrinis garažas Into. ir apžiū
rėjimas susitarus, tei. 
312-2473777. 

F O R R E N T 

•^m 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

M«rqu*tt« Rd. & Kadzte Ave . apyi 
naujesniame name. vyr amžiais žmonėms 
išnuomojamas 2 rn.eg t j tas su šaldytuvu, 
virimo plyta. skaiby*la, yra vieta pastatvr 
automob $ 3 9 5 į mėn . Kreipt is 
708 656 6599. 

F O R S A L E 

Parduodu bulvių tarkavimo 
mašinas. Skambinti po 6 vai p.p 

Tel. 312-778-1765 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

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

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
8828 tOUTN 78TH AVINUI 
mcKORY mus , ILUNOIS Member 

TILtFONAI: (788) 430-7272 
TILEFAX: (708) 430-5783 

Amtricon Socitty 
of Trovet *«•«» 

S C*fCm*m9T4 
O801MINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELIPONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELEFAK (370) 2-223-148 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

LITHUANIAN ARTIST IN NORTH AMERICA Alg 
Kezys. 278 pgs $20.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine 
Daužvardis. The tenth edition. 127 pgs. $7 00 

LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326 
pgs $15.00 

ONA. Short stories. V. Belajus. 100 pgs $1 00 
LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADITIONS. 

Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364 
pgs $15.00 

CROSSES IN THE ARCTIC. M. MELIENĖ. 179 
pgs $5 oo 

HELL IN ICE. On. Garbštienė. 255 pgs $13 00 
A PRIEST IN STUTTHOF. St. Yla. 294 pgs. . $15 00 
EASY WAY TO LITHUANIAN. vod. ir 6 kas. moky

tis lietuvių kalbą $50 00 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenienė 144 

pg« $4 00 
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN 

Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg. 471 pgs $25 00 
AVVAKENING LITHUANIA, Jack J. Stukas. 191 

pgs $8 00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyv. prideda 
sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek Illinois, 
tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti $2.75 
už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

1 1 



LAIŠKAI 
„DRAUGO" SKAITYTOJAI 

- SUKRUSKIME! 
Ne kartą teko pastebėti nusi

skundimų dėl netvarkingo paš
to siuntų pristatymo, ypač gau
nant labai pavėluotą „Draugą" 
o kartais net dvi ar tris laidas. 
Kai mūsų rajone „Draugo" pri
statymas nepakenčiamai pablo
gėjo, gavusi teisingą adresą, pa
rašiau skundą Vyriausiam paš
to viršininkui Vašingtone (Post-
master General) ir netrukus ga
vau ilgą, išsamų ir malonų atsa
kymą, o už keletos dienų ir te
lefoninį pranešimą iš Clevelan 
do centrinio pašto, kad gautas 
parėdymas „stebėti leidinius" 
(publication watch) ir kad aš bū
sianti informuojama apie rezul
tatus. Iš laiško supratau, kad į 
tokius skundus jau pradėta 
kreipti dėmesį, tačiau taip pat 
aišku, kad bet koks pagerėjimas 
yra grynai vietinio pobūdžio. 
Gavus skundą, bus bandoma 
reikalą išaiškinti ir atitaisyti. 
skundą liečiančiame rajone. 

Taigi skatinu visus, „Draugo" 
pristatymu nepatenkintus, skai
tytojus rašyti skundus šiuo ad
resu: Postmaster General, 475 
L'Enfant Plaza SW, Washing-
ton, DC 20260-2200, Attn.: 
Dianne V. Barnes, Consumer 
Affairs Department. 

Laiškuose (tik anglų kalba) 
patartina nurodyti prenumera
tos mokestį ir pareikšti, kad, jei 
padėtis nepagerėsianti, bus 
kreiptasi į senatorius ir kong
reso atstovus. Gauname įvairius 
amerikietiškus leidinius, kurie 
visada pristatomi punktualiai, 
tai laiškuose galima iškelti ir 
„etninės spaudos diskriminaci
ją". Ar lietuvišką spaudą skai
tančių piliečių prenumeratos do
leriai menkesni? 

Nedejuokime, bet veikime. 
Tik veiksmas išaukia reakciją. 

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

SENA „DRAUGO" LAIDA 
PRISIMINUS 

Straipsniai ir TV programos 
apie 50-ją „DDay" sukaktį man 
priminė 1949 metais, turbūt iš 

auga žvalus atžalynas ir net 
lietuviškai mokosi. 

Pagarba jauniems lietuviams 
tėvams, kurie laikosi savo kil
mės ir savo vaikams pasididžia 

sikėlinx> Normandijoje penkme- v i m * J a frvepia. Tikiuosi, kad jie 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. birželio mėn. 14 d. 

AMBASADORIUS 
DR. A. EIDINTAS 

Skaitant Elvyros Vodopalie-
nės pasikalbėjimą su Lietuvos 
ambasadorium dr. A. Eidintu ir 
išsamų jo atsakymą į pateiktus 
klausimus, gaunasi tikresnis 
vaizdas apie jo asmenį, negu 
dauguma kitaip galvojo. Visada 
susidarai neigiamą nuomonę 
apie asmenį, kada nėra žinomos 
priežastys ir išgyvenimai bei 
ateities santykiai su kitaip 
galvojančiais žmonėmis. 

Teko dalyvauti suėjimuose su 
dr. A. Eidintu ir, klausantis jo 
pranešimų bei sekant spaudą, 
išryškėja, kad „Velnias" nėra 
toks juodas kaip daugelis jį 
piešia. 

Linkėtina dr. A. Eidintui 
sėkmės atstovauti Nepriklauso
mai Lietuvai ir būti ryšininku 
tarp išeivijos lietuvių ir jų 
organizacijų. 

A n t a n a s Paužuolis 
Chicago, IL 

AKMENYS IR 
BRANGAKMENIAI 

Atkreipiau dėmesį į trumpą 
atkarpą „Drauge" apie akme
nis. Iš profesijos esu geologas, 
dirbu JAV Vyriausybės įstaigo
je, taigi, galite suprasti, akme
nys, uolos, kristalai, net brang
akmeniai, man labai įdomūs. Iš 
Korkučio straipsnių išmokau 
daug lietuviškų pavadinimų ir 
išsireiškimų. Dėkoju, kad iš
spausdinote straipsnių — jie 
man buvo ne tik įdomūs, bet ir 
naudingi. Nors pats „Draugo" 
<*ar neskaitau (greičiausiai už
sisakysiu, kai galutinai įsikur-
siu), bet su šiuo laikraščiu užau
gau savo tėvų namuose. Jie ir 
mano dėmesį į Korkučio straips
nius atkreipė. 

Tomas Gustas 
Fresno, CA 

čio minėjimo proga, skaitytą 
sensacingą straipsnį. Jis buvo 
spausdintas DP stovyklon už 
klydusiame „Drauge". O kaip 
norėtųsi šiandien savo bylose 
turėti aną straipsnį! 

Mes, kurie invazijos Norman-
dijon metu gyvenome Lietuvo
je ir girdėjome apie amerikiečių 
išsikėlimą, viltingai džiūgavo
me artėjančia karo pabaiga ir 
„tautų apsisprendimo teisės" 
pasiskelbimu. Vienok tada ne
žinojome apie baisius ir šiurpius 
išsikeliančių dalinių nuostolius. 
Svarbiausia, nežinojome, kad ta 
kruvina invazija iš tikrųjų buvo 
nereikalinga, kadangi jau 1943 
m. (prieš 2 metus!) aukštieji 
Vokietijos karininkai Vaka
rams siūlė suareštuoti Hitle
rį ir sustabdyti karo skerdy
nes pasiduodant, jeigu sovie
tai nebus įleisti Europon. Neži
nojome ir to, kad vėliau gen. Ei-
senhower sustabdė gen. Mont-
gomerį ir gen Pattoną nuo žygio 
užbėgti sovietams už akių, pai
mant Reicho sostinę — Berlyną. 
Nežinojome ir apie Stalinui pa
tenkinti atmestą antrąjį frontą 
Balkanuose, iš kur, Po upės slė
niu, amerikiečiai galėjo perkirs
ti Europą, užtveriant į ją kelią 
sovietams. 

Kiek prisimenu, aname 
„Draugo" straipsnyje buvo ap
rašytas į Vakarus perbėgusio 
Sovietų kontržvalgybos pulki
ninko pranešimas apie sovietų 
pažiūrą į „D-Day". Esą jie ne
sitikėjo, kad Stalino reikalau
jama invazija pro Normandiją 
pa vyksianti. Sovietai manę, kad 
vokiečiai, patys nukraujuodami, 
sutriuškins aliantus ir sovie
tams bus atdaras kelias iki At
lanto. Kai išsikėlimas pavyko, 
Žukovo generolai bijoję, kad va
kariečiai žygiuos ne tik į Ber
lyną, bet net iki Sovietų Sąjun
gos sienos. Už tai, kad taip neį
vyko, rusų generolai nuopelnus 
priskyrę Eisenhoweriui. Esą, 
Žukovo štabe, Potsdame, belau
kiant gen. Eisenhowerio vizito, 
savo karininkams Žukovas pa
reiškęs, jog gen. Eisenhoweris 
yra labiau užsitarnavęs ordino, 
negu bet kuris jų pačių. 

Tada nesitikėjau, kad kada 
nors teks galvoti ar net rašyti 
tais klausimais, todėl ano 
straipsnio nepasilaikiau. Ti
kiuosi kas nors iš „Draugo" 
skaitytojų jį tebeturi. 

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL 

u* „Draugą" skaito. Labiausiai 
džiaugiuosi pačiais mažaisiais 
mokinukais. Būtų gerai, kad ir 
iš kitų vietovių daugiau mo
kinių nuotraukų spausdintu
mėte. Ar tik Čikagoje ir Le-
monte veikia lietuviškos mo
kyklos? 

J o n a s Rudavičius 
Evergreen Park, IL 

GYVYBĖS PUSLAPIS 
Skaitau „Draugą" labai se

niai, nuo pat atvykimo į Ame
riką 1949 metais (tai buvo taip 
pat birželio mėnesį). Per tą laiką 
daug kartų pasikeitė redakto
riai, pasikeitė net patalpos, kur 
spausdinamas dienraštis. Kai 
kurie pasikeitimai labai teigia-

Netrukus prasidės vasaros 
atostogos. Didžiausi pasaulyje 
kelionių mėgėjai yra vokiečiai. 
Apskaičiuojama, kad iš 80 mil. 
Vokietijos gyventojų apie 25 
mil. apleidžia bent kelioms 
savaitėms savo namus, išvyk
dami į pietines Europos valsty
bes, dalis jų automašinom 
keliauja į gražų Bavarijos 
kraštą, Šlezvigą-Holšteiną, 
Juodmiškį (Švarcvaldą). 

Kiekvienais metais kelionių 
įstaigos leidžiamais stambiais 
žurnalais garsina turistines vie
toves. Šiemet išleistuose žurna
luose minimos Baltijos valsty
bės (daugiausia Lietuva ir Lat
vija), pasiekiant jas traukiniais, 
lėktuvais ar laivais — perkėlom. 

Kaip minėjau, daug vietos ski-
mi. Pvz., priešpaskutinį puslapį r į a ma Lietuvai ir Latvijai, da-
(dabar tai, rodos, penktasis) bu
vome įpratę vadinti „mirties 
puslapiu", nes ten spausdinami 
mirties pranešimai, užuojautos, 
laidotuvių koplyčių reklamos. 
Atsimenu, būdavo net priekaiš
tų: „Išspausdino mano straipsnį 
mirties puslapyje..." 

Dabar tą puslapį galima pava
dinti gyvybės puslapiu, nes jį 
labai pagyvina laiškai ir kiti 
nuotaikingi straipsniai. Pusla
pis yra skaitytojų mėgstamas. O 
ir pats „Draugas" šiuo metu tik
rai pilnas gyvybės, kurį puslapį 
beatversi (anksčiau beveik nie
kad nedirstelėdavu į pirmąjį 
puslapį, o dabar nepraleidžiu nė 
vieno nepaskaičius). 

Monika Tamulytė-Shirer 
South Holland, IN 

DIENOS TEMOMIS 
Sveikinu „Draugą" už vyriau

sios redaktorės vedamuosius 
dienos temomis. Gerai, kad mes 
neapsiribojame tik „savo kie
mu". Būtų labai nuobodu tas 
pačias „skiedreles" nuolat dėlio
ti iš vienos vietos į kitą. Kai 
užgriebiamos temos iš amerikie
tiškos aplinkos, iš plataus pa
saulio, galima jausti, jog dien
raštis eina su gyvenimu. Pliu
sas ir tai, kad vedamieji nėra 
per ilgi, kaip anksčiau būdavo. 
Pasako, ką reikia ir žino, kada 
sustoti. 

Vacys K. Stikliorius 
Oak Park, IL 

rant ir didelę klaidą, nes nuo
traukoje Trakų pilis priski
riama Vilniui. Be jokių abejo
nių, Baltijos valstybėm suinte
resuoti yra jose gyvenę vokie
čiai, norėdami dar prieš mirtį 
pamatyti savo tėviškes, parody
ti jas vaikams, vaikaičiams. 
Vyresnio amžiaus vokiečiams 
patogus yra Berlyno-Karaliau-
čiaus traukinys, iš Rytprūsių 
sostinės pasiekiant Kuršių Ne
ringą, kuri taip pat garsinama 
žurnaluose, ypač Nida, baltas 
smėlis, gamtinis parkas. Žur
nalas rašo, kad šiandieną Nida 
yra Lietuvoje ir pasiekiama iš 
Karaliaučiaus automašina tik 
per dvi valandas. Žurnalas mi
ni viešbutį ..Jūratė", kurio 
kambariai turi visus patogu 
mus. Norint iš Karaliaučiaus 
pasiekti Nidą ar Klaipėdą, rei
kalinga lietuviška viza. Jos 
kaina 50 markių (1 JAV dol. — 
1 m. 60 pf.). 

Dar kitas kelias į Baltijos 
kraštus yra galimas traukiniu. 
Jis prasideda Berlyne ir veda j 
Vilnių, Rygą, Taliną, St. Peter
burgą. Tai „Baltic Train". kuris 
savo sąstate turi miegamuosius 
vagonus, saloną, du valgomuo
sius. Apie 11 vai. ryto traukinys 
apleidžia Berlyną ii" jau kitą 
dieną apie 1 vai. p.p. pasiekia 
Vilnių. Mū.sų sostinėje aplan
komas Gedimino kalnas. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, muzie
jai, istoriniai paminklai. Tvar
karaštis parodo, kad traukinys 

Vilnių palieka tą pačią dieną 11 
vai. vakaro. Iš St. Peterburgo 
grįžtama į Kielį laivu. 

Dar viena kelionė — automa
šina (greičiausiai mažu au-
tobusėliu). Ji yra su palydovu, 
pradedant Ryga ir per Panevėžį, 
Ukmergę pasiekiamas Vilnius. 
Mūsų sostinėje minimas žydų 
geto — senamiestis. Be to, Lietu
vos sostinė „išpaikins" turistus 
gerom valgyklom, barais, krau
tuvėm, kultūriniais paminklais. 
Iš Gedimino miesto važiuojama 
į Kauną, pakeliui aplankant 
Trakus ir jų pilį ant ežero salos; 
Rumšikes, o vakare Kaune lau
kia malonus pasivaikščiojimas 
pėsčiųjų zonoje. Iš laikinosios 
sostinės važiuojama gražia Ne
muno pakrante į Klaipėdą (mi
nimas Jurbarkas , Šilutė), 
nakvynė Klaipėdoje. Iš uosta
miesčio kelias veda į Latviją. 
Kelionė traukiniu iki St. Peter
burgo ir atgal laivu „Anna 
Karenina" kainuoja tarp 2,500 
ir 2,400 markių. Pigesnė yra 
vasaros pradžioje. 

Rytprūsių vokiečių savait
raščio ,,Das Ostpreussenblatt" 
vienas puslapis taip pat ski
riamas kelionėms į Lietuvą, 
Latviją, Estiją. Viena kelionių 
įstaiga Viurcburge, pavadinta 
..Litauen Reisen". Jos savi
ninkas yra Willoweit. Taip pat 
randami keli privatūs skelbi
mai, išnuomojant kambarius 
bei visą išlaikymą. Duodamas 
lietuviškas adresas, pranešama, 
kad savininkai kalba vokiškai 
(Jurbarke), gali keleivius sutikti 
Vilniuje. Kaune, Klaipėdoje. 

Vokiečių spauda, pasirem
dama Londono „Times" laikraš
čiu, pranešė, kad Hitleris norė
jęs susisprogdinti lėktuve virš 
Baltijos jūros (skliausteliuose 
laikraščiai pažymėjo Lietuvą, 
Latviją. Estijai. Jo mirties 
planus nutraukė greiti rau
donarmiečių laimėjimai, tad 
balandžio 30 d. Hitleris savo 
būstinėje nusišovęs, o jo kūnas 
buvo sudegintas. „Times" žur
nalas šią žinią remia Anglijos 
valstybiniu archyvu. 

Vokietijos užs. reikalų min. K. 
Kinkei spaudai pranešė, kad šį 
rudenį įvyks bendri Vokietijos 
bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių pratimai. 

GRAŽŪS ŽODŽIAI 
V. V0LERTUI 

Esu Vytauto Volerto gerbėja. 
Nesupraskite klaidingai: žmo
gaus niekad neteko sutikti ar 
pažinti, bet iš jo minčių, iš 
rašymo stiliaus susidariau labai 
teigiamą vaizdą. Visuomet ieš
kau V. Volerto pavardės „Drau
go" puslapiuose — atkarpoje, 
trečiojo puslapio skiltyse. Ypač 
man patiko straipsnis „Draudos 
nuo blogų atsitiktinumų nėra" 
(„Draugas", birželio 7 d.). Toks 
sakinys: „Aiškiai matydamos 
savo klaidas, tvirtos asmenybės 
jų neišsigina, dėl jų naiviai kitų 
neužsipuola". Šiuo metu tą 
sakinį daug kas galėtų sau pri
sitaikyti... Tai mintys, dvelkian
čios įžvalgumu ir kultūringu
mu. 

Laukiame daugiau V. Voler
to straipsnių dienraštyje. 

Silvija Žemgulienė 
Chicago, IL 

AČIŪ UŽ MOKINIUS 
IR MOKINUKUS 

Esu 79 metų. Kartais jaučiuo
si labai senas, kartais — jaunas. 
Visuomet pajaunėju, kai randu 
„Drauge" lietuviškų mokyklų 
aprašymus ir vaikų nuotraukas. 
Gražūs tie mūsų lietuviukai. 
Žiūriu įjuos ir galvoju, kad dar 
mes nebaigiame išnykti, kad 

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

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

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 
Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO 

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

PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

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

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

CICERO LEMONT 

A.tA. 
PETRONĖLĖ KINDERIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. birželio 10 d., sulaukusi 86 matų. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke, Tauragės apskrityje. Amerikoje 

išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona T^im» duktė 

Dalia su vyru Edward Smith ir sūnus Donatas, devyni anūkai 
ir septyni proanūkai. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietuvių Bend
ruomenei. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, birželio 13 d. nuo 4 
iki 9 vai. vak. S. C. Lakavičiaus ir Sūnų laidojimo namuose, 
6541 S. Kedzie Ave., Chicago, IL, 60629. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 14 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčių, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs ir duktė su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700; 

1-708-974-4410. 

Mūsų mielai 

A.tA. 
BRONEI ONIŪNIENEI 

mirus , r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą vyrui 
BRONIUI bei giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. 

Valteris ir Liucija Beržinskai 
Pranas Budininkas 
Antanas ir Birutė Čiuriai 
Elena Damijonaitienė 
Jonas ir Roma Mildažiai 
Algis ir Aldona Oliai 
Petras ir Meilutė Ruliai 
Marius ir Katrina Sodoniai 
Henrikas ir Alicija Soliai 
Vytautas ir Aldona Urbai 
Rapolas ir Danutė Valodkai 
Halina Žitkienė 

Juno Beach, FL 

A.tA. 
ALFONSUI ILEKIUI 

mirus, liūdinčius — žmoną TEODORĄ, vaikus — 
NIJOLE, ARŪNĄ ir JONĄ su šeimomis giliai užjau
čiame ir kar tu liūdime. 

Bronė Gajauskienė 
Rimas Grajauskas 

Tauriam lietuviui 

A.tA. 
VYTAUTUI RAČKAUSKUI 

į Amžinojo Gyvenimo ramybe pasitraukus, liūdesyje 
l ikusius žmoną MARTHĄ WTNTERS, dukterį 
VIOLETĄ, sūnų ALGĮ, bei jų šeimas sunkioje at
siskyrimo valandoje nuoširdžiai guodžia 

Laimutė ir Algirdas Stepaičiai 

A.tA. 
VALERIJAI BANKAUSKIENEI 
mirus, jos šeimai reiškiame giliausią užuojautą. 

Regina Padleckienė 
Stasė ir Juozas Žemaičiai 

A.tA. 
IRENAI PEMKUVIENEI 

mirus, jos Šeimai reiškiu giliausią užuojautą. 
Regina Padleckienė 



DRAUGAS, antradienis, 1994 m. birželio mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
L i e t u v o s m e t r o p o l i t a s , Vil

n i a u s a r k i v y s k u p a s A u d r y s 
J . Bučk is , lydimas v y s k u p o 
P a u l i a u s B a l t a k i o , OFM, ir 
Lietuvos genera l in io garbės 
konsu lo Čikagoje V a c l o v o 
Kle izos , pirmadienį apsilankė 
„Drauge'", susipažino su dien
raščio paruošėjais , užsisakė 
daug knygų mūsų knygyne (jos 
bus persiųstos j Lietuvą). Arki-
vysk. A. Bačkis praėjusį sekma
dienį aukojo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar
ąuet te Parke. J is t a ip pat daly
vavo ir ALTo Čikagos skyriaus 
r u o š t a m e Bais io jo bi ržel io 
t rėmimų minėjime. Vysk. P. 
B a l t a k i s aukojo Miš i a s i r 
pašvent ino paminklą-koplyt-
stulpį Lietuvių Taut inėse kapi
nėse sekmadienį, birželio 12 d. 
(paminklą savo lėšomis pastatė 
P . ir J. Pakalkai) . 

M a r i j a K u š e l i a u s k a i t e -
B a r z d i e n ė iš Arkansas , gyven
dama toli nuo lietuviškų tel
kinių, atsiuntė „Draugo" fondui 
10,000 dolerių. J i rašo: „Nors 
, , D r a u g o " d i e n r a š t i s labai 
vėluoja ir aš dirbu i lgas valan
das , bet „Draugas" y r a vienin
telis ryšys su tautiečiais. „Drau
g a s " mus jungia į v ieną didelę 
seimą, nesvarbu, kokių esame 
pažiūrų. Visi skaitytojai ir ne
skai tantys tu r i jungt is draugėn 
ir išlaikyti savo spaudą bei savo 
identitetą. Per „Draugą" suži
nome apie įvairius telkinius, 
bendruomeninį gyvenimą, suži
nome, kas išsiskyrė iš mūsų tar-
po, o taip pat geras ir neigiamas 
žinias iš tėvynės. Visi bendrai 
tu r ime būti dėkingi „Draugui", 
jo redaktoriams, leidėjams ir 
rėmėjams. Tegul šis mano įna 
ša s būna paska ta ir kitiems 
paremti „Draugą". 

Penk tad ien i , biržel io 17 d., 
nuo 12 vai. iki 4 vai. p.p., Mar-
ąuette parke (69 ir California, 
prieš ligoninę) Šv. Kryžiaus li
gonine, kartu su Cook County 
perinatalinės programos va
dovybe, ruošia „sveikatingumo 
festivalį". Bus nemokama i 
t ikrinamas kraujospūdis, cho
lesterolis, cukraligė, net skiepi
jami suaugusieji ir vaikai. Taip 
pat bus galima gauti įvairiausių 
informacijų apie apsisaugojimą 
nuo ligų be: nelaimių, AIDS, 
vaikų priežiūrą, rūkymo žalą ir 
ga l imybes nus to t i r ū k i u s , 
nėštumo problemas ir daug 
kitų. Visuomenė iš arti ir toliau 
kviečiama pasinaudoti teikia
mais patar imais ir ki tomis 
paslaugomis. 

St. Danie l the P r o p h e t pa 
rapija (5-330 S. Nashville Ave., 
Chicago) ruošia didžiulį vartotų 
daiktų išpardavimą šeštadienį, 
birželio 18 d., nuo 9 vai. r. iki 
3 vai. p.p. Tai parapijai priklau
so ir lietuvių (pernai buvo su
ruošta net „Lietuvių diena" su 
Mišiomis, giesmėmis, po to 
lietuviško maisto vaišėmis). 
Renginį verta aplankyt i ir 
galbūt nebrangiai rasti „t ikrų 
lobių". 

Šv. Še imos vila ruošia išvyką 
į arkl ių lenktynių parką — 
Sportsman's Park — šeštadienį, 
liepos 16 d., 8 vai. vak. Visas 
išvykos pelnas skiriamas Šv. 
Šeimos vilos atnaujinimui, kad 
būtų patogiau gyventi sene
liams. 

Rima Pol ikai ty tė , Kris ta Ši-
l imai tytė , A u d r a Mockai tytė , 
Nida T i jūnė ly tė ir M o n i k a 
Vyganta i tė šiais mokslo metais 
dėstė tikybą Maironio lituanis
tinės mokyklos mokiniams Le-
monte. 

Dosnioji Draugo fondo mecenate Marija Kušeliauskaitė-Barzdiene. 

x P in iga i do l e r i a i s pas ieks 
j ū s ų g i m i n e s g re i č i aus i a i , jei 
siųsite juos per Balt? a E r p r e s s . 
Teiraukitės dėl naujų sumažin
t ų kainų pinigų pristatymui 
nemokamu tel . 1-800-SPAR
N A I (1-800-772-7624) arba 
siųskite pinigus adresu 3782 W. 
79 St., C h i c a g o , n 60652. 

(sk) 

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

(sk) 

Svč. M. Mar i jos Gimimo pa 
rapijos biuletenyje (birželio 5 d. 
laidoje) skelbiama, kad toje 
parapijoje ruošiasi susituokti: 
Darius Bunt inas ir Kristina 
Antanaitytė; Regina Plenytė ir 
Lester Busch, Jr; Vitas Plioplys 
ir Phyllis L'Heureux. 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame A I R C A R G O . Siunčia
me a u t o m o b i l i u s . Pinigai per
vedami d o l e r i a i s . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui įteikiamas 2,670.95 dol. čekis. 
Tai pelnas iš Lietuvos Vyčių 112 kuopos ruoštų šampano priešpiečių parapijai paremti. Iš kairės 
j dešinę: Vida Sakevičiūtė, kun. J. Kuzinskas, Ellie Kasputis ir Teresė Vaitkus. 

J a u s e k m a d i e n i s n e b e t o l i . 
Ar įsigijote bilietus j „Mažąją 
taut inių šokių šventę" , ku r i 
įvyks a te inan t į sekmadienį , 
birželio 19 d.. 3 vai. popiet Jau
nimo centre? Šimtas šokėjų iš 
septynių, Čikagoje ir apylinkė
je veikiančių, taut inių šokių 
grupių atliks programą, o visas 
pelnas sk i r i amas dienraščio 
. .Draugo" leidimui. Vasaros 
„sausros" visuomet skaudžiai 
paliečia ir „Draugą", aukų sro
velei išsenkant . Koncertas y r a 
gera proga papildyti kasdie
ninių išlaidų iždą. Atvyki te , 
pa s ig rožėk i t e šokėja is , pa
remkite savo dienraštį! Bilietų 
dar yra „Drauge" ir Vaznelių 
prekyboje. 

M a r ą u e t t e P a r k o L i e t u v i ų 
namų draugijos susir inkimas — 
jau paskutinis prieš vasaros ato
stogas — vyks penktadieni , 
birželio 17 d., 6:30 vai. po pietų. 
Visi draugijos nariai ir kiti apy
linkės lietuviai, suinteresuoti 
Marąuette Parko apylinkės toli
mesniu likimu, kviečiami į susi
rinkimą atvykt i . 

LB L e m o n t o apylinkės val
dyba rengia Baisiojo birželio 
minėjimą sekmadienį , birželio 
19 d.. 10:30 vai. r., bus vėliavos 
pakėlimas prie kryžiaus. Šv. Mi
šios 11 vai. r. J a s a tnašaus kun . 
Algirdas Pal iokas . Pama ldų 
metu giedos Čikagos Lietuvių 
operos vyrų choras ir sol. D a n a 
Stankaitytė. Prie vargonų muz. 
Alvydas Vasaitis. Tuoj po Mišių 
salėje bus t rumpa akademinė 
dali.s, kurioje kalbės adv. Po
vilas Zumbakis. 

ČLM MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

Sujungtoji Čikagos lituanis
t inė mokykla 1994 m. gegužes 
21d . užbaigė antruosius mokslo 
me tus . Darbo atžvilgiu mokslo 
meta i buvo sėkmingi, tik fi
nans i ška i silpni, nes negauta 
su jung toms mokykloms pri
k lausančio tur to . 

Užbaigimo apeigos prasidėjo 
10 vai. Jėzuitų koplyčioje šv. Mi
šiomis, kur ias aukojo mokyklos 
kapel ionas kun . Juozas Vaiš-
nys. J i s pr i ta ikė tai progai 
t i n k a m ą pamokslą. 

Iš koplyčios su vėliavomis visi 
sus i r inko prie Laisvės kovų pa
mink lo pagerbti žuvusius lais
vės kovotojus ir susikaupimu 
pr i s imint i mirusius mokyklos 
ar t imuosius . Užbaigusieji šią 
mokyklą padėjo gėlių prie pa
m i n k l o , giedojo h imnus , o 
re ikšmingą kalbą pasakė Rasa 
Gierš t ikai tė . 

Nuo paminklo organizuotai su 

Š v . Kaz imie ro s e s e r y s ruo
šia festivalį, pavadintą „Sports-
a - rama" , sekmadienį, liepos 10 
d., vienuolyno sode. Pelnas bus 
sk i r i amas ligotų ir pasenusių 
seselių išlaikymui. Bus ska
naus ir įvairaus lietuviško mais
to, klounai , muzika, žaidimai, 
ne t mažas „zoologijos sodas", 
k u r vaikai galės paglostyti žvė
re l ius ir gyvulėlius. 

„Li turg i ja p r i e e ž e r o " - 1 5 0 
m e t ų Čikagos arkidiecezijos 
sukak t i e s minėjimo proga ruo
š i a m a rugpjūčio 7 d. Grant Par
ke , Michigan ežero pakrantėje. 
Iški lmės prasidės religiniu kon
certu, kurį a t l iks įvairių arki
diecezijos parapijų chorai (pra
džia 1 vai. p.p.), po to vyks kon-
celebruotos šv. Mišios. Vakare 
— simfoninio orkes t ro kon
cer tas . 

Š O K I S - M Ū S Ų J U N G T I S 

Taut inių šokių grupė „Viltis" 
buvo įkurta 1990 m. pavasarį 
Nijolės Pupienės pastangomis. 
Naujai sukurtos grupės pirmas 
pasirodymas įvyko 1990 m. VTI 
Dainų šventėje. 1991 m. rugsėjo 
mėn. kolektyvo vairą perėmė 
Virginija Jurcienė, kur i paruošė 
jį IX Šokių šventei. Dabar grupė 
intensyviai ruošiasi savo pir
m a m pasirodymui Lietuvoje: 
Pasaul io lietuvių dainų ir šokių 
šventėje. 

Nepriklausomybės įkūrimui 
viso pasaulio l ietuvių širdyse 
įsižiebė viltis. Taip gimė mūsų 
šokių grupės vardas. 

Grupę sudaro studijuojantis ir 
nesenia i studijas baigęs jau
n imas . Visi mes aktyvia i daly
v a u j a m e Č i k a g o s l i e tuv ių 
veikloje. Esame dėkingi grupės 
vadovei Virginijai Jurcienei už 
i š tvermę ir pasiaukojimą ir 
Vytu i Špokui, pirmininkui , už 
nuola t inę pagalbą. 

Norėtume palinkėti išeivijos 
g rupėms sėkmingo pasirodymo 
Vilniuje. Tikimės, kad šis, ypa
t inga i gražus įvykis, sujungs 
pasaulio lietuvišką jaunimą per 

už $150 metinį mokestį dėkoja, bendradarbiavimą ir draugystę. 
(sk) S i fKaa Gūdis 

Č i k a g a — muziejų ir įvairių 
kultūrinių įdomybių miestas. 
Birželio 19 d. visi 36 muziejai ir 
kitos panašios institucijos at
vers duris publikai : visur įėji
mas nemokamas. Tarp muziejų 
keleivius važinės specialūs au
tobusai. Kodėl? Tą dieną mies
tas švenčia „Chicago Day '94" . 

„ D r a u g o " g e g u ž ė s 25 d. lai
doje, straipsnelyje „Paminklas 
didžiajam muzikui" y ra netiks
lumas: paminklo autorius y r a 
skulptorius L. Žuklys, o archi
tektas — S. Baravykas. Straips
nyje jų funkcijos sukeistos. 

x A.a. P o v i l o P e t k e v i č i a u s 
atminimui $100 buvo paski r ta 
Li thuanian Mercy Lift. LML 
nuoširdžiai dėkoja A. S. Pet
kevičių šeimai ir aukotojams: J . 
Z. Petkus, A. S. Davis, F . S. 
Pumputis, K. B. Markus, A. Pu-
leikis ir E. M. Praninskas . 

(sk) 

x A. a. K ę s t u č i o M i k l i a u s 5 
m e t ų mi r t i e s s u k a k t y j e buvo 
atnašautos šv. Mišios už velio
nį St. Petersburg, FL,ir jo a tmi
nimui šeima p a a u k o j o „ D r a u 
g o " fondu i $200. Ž m o n a i r 
d u k r a . 

(sk) 
x A l e k s a s i r V e n ą L a u r a i 

čiai globoja našlait į Lietuvoje. 
„Lietuvos našlaičių globos" ko
mitetas j iems, našlaičių vardu 

vėliavomis mokiniai įžygiuoja į 
J aun imo centro didžiąją salę, 
išskiriant abiturientus, kurie 
dar pasil ieka koridoriuje. 

Invokaciją sukalba kun . J. 
V a i š n y s , d i r e k t o r ė J ū r a t ė 
Dovi l i enė pasako į ž a n g i n ę 
kalbą. Pakviečiamas į sceną 
spaudos atstovas Juozas Plačas, 
kuris praneša, kad šiais mokslo 
metais išleisti t rys mokinių 
l a i k r a š t ė l i a i ir m e t r a š t i s . 
M e t r a š č i u i buvo s u d a r y t a 
redakcinė komisija, kurios na
riai buvo iškviesti į sceną ir di
r e k t o r ė s J . Dovi l ienės ap
dovanoti gėlėmis. Štai jie: direk
torė J . Dovi l ienė, D a n u t ė 
Mikužienė , Nora Auš r i enė , 
Vakarė Valaitienė ir Juozas 
Plačas. 

Šios mokyklos mokiniai daly
vavo ir Švietimo tarybos pa
skelbtuose konkursuose . Iš
kviesta į sceną, Švietimo ta
rybos pirmininkė R. Kučienė 
padėkojo k o n k u r s a n t a m s ir 
įteikė premijas. 

Pagerbta ilgametė mokytoja 
ir pedagogė Danutė Eidukienė, 
kuri dėl susidariusių aplinkybių 
nebedirbs kitais mokslo metais. 
Po sveikinimo žodžiu į te ikta 
gražių gėlių puokštė. 

Daugumas mokinių gera i 
mokėsi. Vieni baigė kursą visais 
penketukais ir gavo garbės 
raštus, kitiems tarp penketukų 
įsimaišė ir vienas ki tas ketver
tukas, t i e gavo pagyrimo lapus. 
Visi mokiniai — iki šeštojo sky
riaus — mokytojų buvo pakvies
ti į sceną ir įteikti paminėt i 
lapai. 

Kadangi šeštas skyrius yra 
baigiamasis pradžios mokyklos 
skyrius, mokiniams buvo įteikti 
pažymėjimai ir pagerbimai. J ų 
mokytojos, Reda Blekienė ir 
Erika Brooks, pakvietė visus 
šeštokus į sceną ir įteikė bai
gimo pažymėjimus. Kiekvienam 
pažymėjimą įteikė direktorė Jū
ratė Dovilienė, o po knygą prisi
minimui — komiteto pirm. Zig

mas Mikužis. Visi šeštą skyrių 
baigusieji kitais metais mokysis 
aukštesniojoje mokykloje. 

Mokykloje veikė dvikalbė kla
sė, kur ią mokė pedagogė Er ika 
Brooks. J i savo mokiniams 
įteikė pažymių knygutes ir gar
bės raš tus . Mokytoja paminėjo, 
kad jos mokiniai buvo darbštūs 
ir stengėsi mokytis lietuvių 
kalbos. 

Po to buvo pakviesti septintos, 
a š tun to s i r devintos klasės 
aukštesniosios mokyklos moki
niai, j i ems įteikti garbės ir 
pagyrimo lapai. 

Dešimtąją klasę baigė keturi 
abi turientai : Rasa Gierštikaitė, 
Kovas Norvilas, Paulius Gen-
čius ir Audr ius Čarauskas. 
Muzikai grojant, tik dabar jie 
įžengė į salę ir atsisėdo scenoje, 
j iems skirtose kėdėse. J iems 
pagerbti buvo sudarytas garbės 
p rez id iumas . Direktorė į jį 
pakvietė: generalinio Lietuvos 
konsulo atstovę Daivą Meilienę, 
Švietimo tarybos pirmininkę 
Reginą Kučienę, Pedagoginio 
inst i tuto dvi j a u n a s studentes, 
Lietuvių fondo ir Jaunimo cen
tro atstovus, mokyklos adminis
tratorę Dainą Dumbrienę, Tėvų 
komite to p i rmininką Zigmą 
Mikužį , dešimtosios k lasės 
auklėtoją Daną Lapkų ir aukš
tesniosios mokyklos mokytojus: 
Rūtą Jautokienę , Hedviną Dai
nienę, Danu tę Eidukienę, Ritą 
Kėželienę ir Norą Aušrienę. 
Dešimtosios klasės auklėtojas 
Danas Lapkus perskaitė moky
tojų tarybos nutarimą — bai
giamąjį aktą. Iškviečiami abitu
r ientai , kur iems direktorė Jū
ratė Dovilienė įteikia atestatus, 
o tėvų komiteto atstovas įteikia 
baigimo dovaną.Vydūno fondo 
atstovė D. Eidukienė įteikė 
k iekv ienam abi tur ientui po 
knygą. Abi tur ientai pasirašo 
baigimo knygoje. 

Direktorė ir garbės svečiai, 
dalyvavę prezidiume, pasako 
t r u m p a s sveikinimo kalbas . 
Kovas Norvilas gauna garbės 
raštą. Mokyklos simbolinį raktą 
Paul ius Genčius ir Kovas Nor
vilas įteikia devintokams Alisai 
Kosmopoulos ir Ryčiui Dumb-
riui . 

Audrius Čarauskas atsisvei
kina su mokykla ir su žemesnių 
klasių draugais . Devintos kl. 
mok. Kar ina Turnerytė atsi
sveikina su dešimtokais — abi
tur ienta is . Po trumpos dešim
tokų p rogramėlės oficialioji 
dalis pasibaigė. Besivaišindami 
dar kurį laiką tėvai, svečiai ir 
mokytojai pabendravo. 

Vis iems išsiskirsčius, dar 
paliko mokytojai ir abiturientai 
su tėveliais. Tėvų komitetas 
visus pavaišino. Prie vaišių 
stalo buvo progos visiems lais
vai pasikalbėti apie praėjusius 
mokslo metus , apie vasaros 
atostogas ir Lietuvos reikalus. 
Ir ta ip pasibaigė Čikagos litu
an is t inės mokyklos 1993/94 
mokslo metai . 

J u o z a s P l a č a s 

S E S E L I Ų R Ė M Ė J Ų 
S U S I R I N K I M A S 

Nekal ta i Pradėtosios Marijos 
seselių rėmėjų met in i s susi
rinkimas buvo pradėtas birželio 
5 d. 8 vai. ryto šv. Mišiomis Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje. Šv. Mišias a tnašavo 
kan. V. Zakarauskas , giedojo 
, ,Da inuo janč ios ž e m a i t ė s " , 
paruoštos Kazio Skaisg i r io . 
Pasibaigus Mišioms, visi rėmė
ja i rinkosi į parapijos salę susi
r inkimui ir pusryčiams. Pirmi
n inkė Salomėja Endrijonienė 
p a k v i e t ė k l e b o n ą k u n . J . 
Kuzinską sukalbėt i maldą. Se
selė Margari ta ir seselė Igne 
t rumpai pasidalino įspūdžiais 
apie Lietuvą. 

Seselė Igne sakė, kad suta
pimas, jog šios dienos Mišių 
evangelijos skai tyme Kr is tus 
savo apaštalams kalbėjo apie jo 
įsakymų vykdymą prie stalo, 
ta ip ir mes šįryt savo veiklos 
reikalus ap ta r i ame prie pus
ryčių stalo. Seselė pranešė, kad 
iš L ie tuvos a t v a ž i a v o t r y s 
seselės darbuotis jų vienuolyne. 
Pirmiausia i jos mokosi anglų 
kalbos, kad geriau ir lengviau 
jaustųsi kasdieniniame gyve
n i m e Amerikoje . N e t r u k u s 
vieną seselę atsiųs ir pas mus . 

Seselė Margar i ta , kuri j au 
ketur i metai kaip važiuoja į 
Lietuvą ir darbuojasi su jau
n imu vasaros stovyklose. Nors 
Lietuvoje seselės yra jaunos, bet 
jos vis prašosi, kviečia seseles iš 
Amerikos joms pagelbėti. Seselė 
sakė, kad Berčiūnuose, prie 
P a n e v ė ž i o , vyks p r i e š k o n -
gresinė atei t ininkiškojo jau
nimo stovykla, o į Juodkran t ė s 
stovyklą suvažiuos moksleiviai 
iš visos Lietuvos. Ar šios va
sarinės stovyklos y ra naudingos 
j aun imui? Seselė M a r g a r i t a 
sakė, kai ji paklaus inėdavo 
parapijos kunigų, j ie sakydavo, 
k a d j a u n i m a s , s u g r į ž ę s iš 
stovyklų, yra la imingas. J i s 
jungiasi į parapijas, ta rnauja 
žmonėms, padeda senel iams ir 
ligoniams. 

Jaunimas iš Berčiūnų ir Juod
krantės stovyklų vyks į ateiti
ninkų kongresą Vilniuje. Kodėl 
a t e i t i n i n k ų k o n g r e s a s b u s 
Vilniuje? O todėl, kad pasku
t in is kongresas turėjo įvykti 
Vilniuje, bet k a r a s pake i tė 
p l anus . Po sesel ių t r u m p ų 
pranešimų buvo pr is imintos 
me tų la ikotarpyje mi rus ios 
na rės : P ranc i ška P r a n i e n ė , 
Adelė Skeivienė ir Faus t ina 
Mackevičienė. I seselių rėmėjų 
eiles įsirašė šios naujos narės : 
Benigna Butler, Vladas Eidie-
t is , Nina Norienė ir Marija 
S k i m a i t ė . Aldona A n k i e n ė 
paskaitė seselių rėmėjų metinės 
vakarienės finansinę apyskaitą. 
Pabaigai S. Endrijonienė primi
nė , kad parapi jos k lebonas 
J o n a s Kuz inskas pr ieš dvi 
dienas šventė savo gimtadienį. 
J a m buvo sudainuota ilgiausių 
m e t ų S a u l ė J a u t o k a i t ė 

Tautinių tokių grupė „Viltis" — Ui viena ii septynių, atliksiantių programą „Draugo" renginių 
komiteto ruošiamoje „Mažojoje tautinių tokių šventėje" birželio 19 d. Jaunimo centre. I eil iš 
kairės: Kristina Bielakutė, Judita Urbaitė, Renata Stankienė, Nida Bkhneviciūtė; H eil.: Elizabeth 
Braaauskaitė, Vida Damyonaitytė, Dana Penčylaitė, Rima Saulytė, Ingrida Naudžiūtė. Vida 
Vodopalaitė, Edvyna Valkiūnaitė; III eil.: Ričardas Chiapetta, Stepas Puodžiūnas, Gilius Gaška. 
Andrius Stankus, Viktoras Puodžiūnas, Sigitas Gūdis; IV eil.: Tadas Stropus, Gintas Slapauskas, 
Vytas Špokas, Edis Glavinskaa 
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