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Landsbergis: 
Amerikiečiai labiau 

remia Estiją, negu mes 
Vilnius, liepos 18 d. (Elta) — 

Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis spaudos konferen
cijoje kritikavo JAV administra
ciją už tai, kad ji tvirtai ne
paremia Estijos reikalavimo iki 
rugpjūčio pabaigos be jokių są
lygų išvesti Rusijos kariuome
nę. JAV vykdomosios valdžios 
aukštųjų pareigūnų argumen
tas, jog toks reikalavimas ap
sunkintų jos manevrų laisvę 
santykiuose su Rusija, pasak V. 
Landsbergio, primena tuos lai
kus, kada Baltijos šalys, ir pir
miausia Lietuva, siekė nepri
klausomybės. Tada JAV admi
nistracija kvietė atsižvelgti į 
Michailo Gorbačiovo interesus. 

Tačiau JAV Kongresas tada 
rėmė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautų siekimą atgauti nepri
klausomybę. Panašiai Estijos 
atžvilgiu dėl kariuomenės iš
vedimo dabar elgiasi JAV Se
natas: jeigu Rusija to nepa
darytų, bus nutraukta jai bet 
kokia pagalba. Vadinasi, ame
rikiečiai labiau paremia Estiją 
negu mes, pabrėžė opozicijos ly
deris. Jis pakvietė Lietuvos val
džią pareikšti tvirtą poziciją dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Estijos. 

LDDP turi pripažinti, kad jos 
Rytų politikos iliuzijos žlugo, 
pabrėžė V. Landsbergis. Gėry
bės, kurių ji tikėjosi iš Rusijos, 
neatėjo ir neateis. Tuščios vil
tys, jog tos gėrybės pradės 
plaukti po sutarties pasirašymo. 
Pagaliau, nėra garantijų, kad 
Rusija neiškeis kitų sąlygų. 

Landsberg i s apie 
Baltarusijos polit iką 

Vytautas Landsbergis iš
platino pareiškimą, kuriame 
rašoma: „Lietuvos-Baltarusijos 
tarpvalstybiniai santykiai nuo 
pat 1991 metų rudens, kai Bal
tarusija paskelbė savo nepri
klausomybę, buvo geri, bet 
nevienareikšmiai. Abiejų šalių 
Aukščiausiųjų Tarybų pirmi
ninkų principinius susitarimus 
blokuodavo Baltarusijos vykdo
moji valdžia. Atrodydavo, jog iš 
tos pusės daromi trukdymai, vil
kinant sprendimus, nėra pačios 
Baltarusijos linija, kad į Rytus 
už jos esanti didelė Eurazijos 
šalis daro savo politiką kai 
kurių Baltarusijos politikų ran
komis". Landsbergis pabrėžė, 
kad „ilgai buvo atidėliojamas 
pasikeitimas diplomatiniais 
atstovais tarp Minsko ir Vil
niaus, vilkinama sienos deli-
mitacija, lyg tyčia siekiant, kad 
tarp dviejų kaimynų liktų nors 
kelių hektarų ginčas". 

Baltarusijos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas praėjusį 
trečiadienį priėmė nutarimą, 
įpareigojantį vyriausybę iki šių 
metų rugsėjo 1 d. „užtikrinti 
perdavimą Baltarusijos geležin
kelio žinion visų geležinkelio 
atkarpų ir stočių, įskaitant 
Adutiškio, esančių Baltarusijos 
teritorijoje, bet pavaldžių 
Lietuvos geležinkeliams". Nu
tarime kalbama apie dvi gele
žinkelio a tkarpas , esančias 
Baltarusijos teritorijoje, kurių 
bendras ilgis yra 63.5 kilometro. 

Kaip pagreitinti Baltijos šalių 
integravimąsi į Europa 

Vidurio ir Rytų Europos 

Inovacijų forumas nusiuntė 
kreipimąsi į Baltijos regiono 
valstybių vyriausybes. Jame 
siūloma, kaip pagreitinti šio 
regiono šalių integracijos į 
Vakarų Europą procesą. 

Kreipimesi vyriausybės ragi
namos siekti, kad Europos 
Sąjungos struktūrose būtų pri
pažinta ir konkrečiuose do
kumentuose įtvirtinta Vakarų 
ir Rytų ekspertų lygiateisės 
partnerystės nuostata, panai
kinti apribojimai, kuriuos naujų 
valstybių specialistams taiko 
Sąjungos struktūros. Taip pat 
siūloma vyriausybiniais lygiais 
stiprinti reikalavimus priimant 
atliktų tyrimų ataskaitas ir pro
jektus bei praktiškai remti vie
tinius mokslininkus ir specialis
tus padedant išsaugoti ir ugdyti 
jų potencialą, geriau jį panau
doti aktualiose mokslo ir tech
nikos reformų srityse, integ
ruoti j pasaulinę sistemą. 

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija rengiasi 

referendumui 

Pirmadienį įvykusiame posė
dyje Vyriausioji Rinkimų Ko
misija sudarė miestų ir rajonų 
referendumo komisijas bei pat
virtino jų pirmininkus. Kan
didatus į jas pasiūlė politinės 
partijos ir organizacijos, kurių 
atstovai išrinkti į Seimą pagal 
proporcinę sistemą, taip pat 
Teisingumo ministerija ir Lie
tuvos teisininkų draugija. 

Patvirtintas referendumo or
ganizavimo ir vykdymo tvarka
raštis. Iki liepos 23 d. miestų ir 
rajonų referendumo komisijos 
privalo suskirstyti teritorijas į 
referendumo apylinkes bei su
daryti jų komisijas. Atitinkamų 
savivaldybių valdymo instituci
jos iki to laiko turi pateikti 
apylinkių rinkėjų sąrašus. 

Balsuotojų informavimo refe
rendumo kampaniją numatyta 
pradėti rugpjūčio 1 dieną. Arti
miausiu metu bus patvirtinta 
referendumo sąmata. Prelimi
nariais duomenimis, referendu
mas kainuos daugiau kaip 4 mi
lijonus litų. 

Lietuvos kariai ruošiasi 
tarptaut inėmis operacijoms 

Pirmadienį Ruklos karinio 
mokymo centre prasideda ben
dri Danijos ir Lietuvos karių 
mokymai. Jeigu tam pritars 
Seimas ir vyriausybė, pratybose 
dalyvaujantis lietuvių būrys 
atliks Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misiją buvusioje 
Jugoslavijoje Danijos bataliono 
sudėtyje jau šių metų rugpjūčio 
pabaigoje. 

I pratybas Lietuvoje danai 
atsiuntė dalinį, kuriame yra ir 
turinčių JT misijų vykdymo 
patirtį, ir tik ruošiamų šiam 
tikslui karių. Kariai specialių 
taikos palaikymo operacijų mo
kys ir lietuvius, ir savo tau
tiečius. Po to mokymai turėtų 
būti pratęsti Danijoje. Iš čia 
kariai jau turėtų vykti į buvusią 
Jugoslaviją ir atlikti taikos 
palaikymo operacijas; skirti 
konfliktuojančias puses, stebėti, 
kaip laikomasi paliaubų, lydėti 
humanitarinius krovinius, vyk
dyti gelbėjimo darbus, teikti 
pirmą medicininę ir kitokią 
pagalbą civiliams gyventojams. 

Daugiau, kaip 150,000 pabėgėlių iš Ruandos (rytų centrinėje Afrikoje) užtvindė pabėgėlių stovyklą 
gretimoje Zaire šalyje. Jungtinių Tautų duomenimis, daugiau, kaip 1 milijonas Ruandos gyventoju 
pabėgo j kaimynines valstybes, bijodami būti nužudyt i, kadangi ji priklauso hutu tautai, kuri 
buvo valdžioje prieš balandžio mėnesį prasidėjusį sukilimą. Sekmadienį, kai sukilėliai, pasiviję 
pabėgėlių koloną Zaire pasienyje, pradėjo j žmones šaudyti ir jie pasileido bėgti, buvo sutrypta 
bent 30 žmonių, dauguma jų vaikai. 

Lietuvos Banko aukso 
atsargos — nesumažėjusios 

Vilnius, liepos 1 d. — Lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas 
Kazys Ratkevičius atsiuntė 
atsakymą į Tėvynės Sąjungos 
frakcijai priklausiančio Seimo 
nario Vidmanto Žiemelio birže
lio 22 d. paklausimą apie Lie
tuvos auksą. Atsakyme Ratke
vičius konstatuoja: , jokia dalis 
iš Lietuvos atgauto aukso ne
buvo parduota, ir šiuo metu 
Lietuvos Banko aukso atsargos 
nesumažėjusios". 

Atsakyme jis smulkiau surašo 
iš kur auksas gautas ir kur lai
komas: „Lietuvos Bankas 1940 
m. disponavo aukso atsargomis, 
kurios buvo saugomos Anglijos. 
JAV, Prancūzijos, Švedijos ir 
Šveicarijos bankuose. 

„1992 m. vasario mėn. 14 d. 
centrinis Prancūzijos bankas, 
1992 m. kovo mėn. 31 d. cen-

Juozas Polikaitis išrinktas 
Ateitininkų Federacijos vadu 

Keturias dienas Vilniuje vyko 
Ateitininkų Federacijos dvy
liktasis kongresas. Pirmą kartą 
bendrame būryje susitikę Lie
tuvos ir išeivijos ateitininkai — 
jaunučiai, moksleiviai, studen
tai, sendraugiai — klausėsi pa
skaitų, dalyvavo simpoziumuo
se, diskutavo, brėžė šios katali
kiškos visuomeninės kultūrinės 
organizacijos tolesnės veiklos 
gaires, meldėsi. 

Sekmadienį iškilmingame 
kongreso uždarymo posėdyje 
pranešimą „Ateitį regim 
Tėvynės laimingą" skaitė dr. 
Vytautas Petras Vygantas. 
Jame prelegentas suformulavo 
ateitininkijos uždavinius, ei
nant į dvidešimt pirmąjį amžių. 
Be kitų dalykų, pabrėžė jis, 
turime siekti, kad kiekvienas 
ateitininkas kasdieniniame gy
venime būtų visada geras pa
vyzdys. Valstybės mastu ateiti-
ninkija turi atrasti darbo formų 
ir pradėti kurti geresnį gyveni
mą. 

Ateitininkų Federacijos vadu 
vėl išrinktas čikagietis Juozas 
Polikaitis. 

trinis Anglijos bandas grąžino 
Lietuvos Bankui priklausiusį 
auksą. 

„1992 m. birželio 14 d. BIS 
(Bank of International Settle-
ments, Šveicarijoje) grąžino tą 
aukso dalį, kuri liko po kompen
sacijos išieškojimo už patirtus 
nuostolius, įšaldžius jų kores
pondentinę sąskaitą Lietuvos 
Banke 1940 m. 

„1992 m. liepos 6 d. Lietuvos 
vyriausybė iš Švedijos vyriau
sybės gavo kompensaciją už 1.25 
tonas aukso - 21,112,496.95 
Vokietijos markių, kuri buvo 
pervesta į Lietuvos Investicijų 
Banką. Grąžinimo formą pasi

rinko Lietuvos vyriausybė. 1992 
m. gruodžio 18 d. ši suma su pri
augusiomis palūkanomis — iš 
viso 21,954,718.13 Vokietijos 
markių — buvo pervesta į Lietu
vos banko sąskaitą Deutsche 
Bundesbank'e. 

JAV saugotas auksas buvo iš
naudotas Lietuvą atstovavusios 
išeivijos". (Lietuvos pasiun
tinybei Vašingtone išlaikyti — 
Red j 

Skaitant šį atsakymą tačiau 
pastebime, jog Vokietijoje 
laikytas auksas buvo kompen
suotas pinigais ir laiške tik 
kokia suma buvo pervesta į 
Lietuvos Banką ir kada. Užtik
rinime, kad auksas nepar
duotas, tačiau nerašoma, ar iš 
Vokietijos gauti pinigai yra 
naudojami ar saugomi. 

Armėnija įteisina 
Rusijos kariuomenės 

bazę 
Je revanas , birželio 23 d. 

(Elta) — Armėnijos Aukščiau
sioji taryba trečiadienį rati
fikavo, tiesa, su išlygomis, 
sutartį dėl Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų respublikos teritorijoje 
juridinio statuso. 

Už tokį sprendimą balsavo 
135 Armėnijos parlamento de
putatai . Prieš buvo keturi 
Komunistų partijai atstovau
jantys parlamentarai, kurie, 
pasak šios partijos frakcijos 
vadovo, yra prieš bet kokias 
išlygas. 

Atsižvelgdama j šias išlygas. 
Armėnijos Aukščiausioji taryba 
pasiūlė respublikos vyriausybei 
parengti atitinkamą sutartį ir 
susitarimą su Rusijos Federaci
ja dėl Rusijos kariuomenės sta
tuso pakeitimo ir jos pavertimo 
karine baze. 

Beje, prieš sutarties ratifika
vimą balsavo Armėnijos parla 
mento gynybos ir vidaus reikalų 
komisijos pirmininkas Gevorg 
Bagdasarian. 

Armėnijos parlamento narys 
Paruir Arikian pažymėjo, jog 
Rusijos kariuomenė Armėnijoje 
gali atlikti pozityvų vaidmenį 
tol, kol atstovauja demokratinei 
šaliai. Bus didelė nelaimė, pa
sakė deputatas, jeigu į Rusiją 
grįš bolševizmas ir despotija. 

Lietuvos Misija prie 
JT kraustosi 

New Yorkas, liepos 18 d. — 
Kadangi Lietuvos Misijos Jun
gtinėms Tautoms persikrausty
mą į naujas patalpas teko atidė
ti ne dėl Misijos kaltės, am
basadorius Anicetas Simutis pa
silieka Lietuvos Misijos vadovu 
iki šių metų rugpjūčio 15 d., 
praneša Lietuvos Misija. Ta 
prasme Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas papildė 
1994 liepos 4 d. dekretą nr. 345. 

Pasitraukimu iš Nuolatinio 
Lietuvos Atstovo Jungtinėms 
Tautoms pareigų ambasadorius 
Simutis ryšių su Misija nenu
traukia — pasilieka Ambasado
rium Specialiuoju Patarėju. 

Nuo rugpjūčio 1 d. iš pareigų 
pasitraukia Misijos patarėjas 
Algimantas Gureckas 

Naujas Misijos adresas nuo 
rugpjūčio 1 d. yra: Permanent 
Mission of Lithuania to the 
United Nations. 420 Fifth 
Avenue. New York, NY 10018. 

JT pareigūnas tarėsi 
dėl Estijos 

New Yorkas, liepos 18 d. — 
Lietuvos ir Estijos ambasadoriai 
Anicetas Simutis ir Ernst Jaak-
son liepos 14 d. turėjo ilgesnį 
pasitarimą su Jungtinių Tautų 
Aukštuoju Komisaru Žmogaus 

Ir Socialdemokratai pasisakė 
prieš derybas dėl tranzito 

Vilnius, liepos 12 d. (AGEP) 
— Socialdemokratų partija 
(LSDP; liepos 11d. paragino už 
Lietuvos nacionalinį saugumą 
atsakingus pareigūnus sustab
dyti derybas dėl Rusijos karinio 
tranzito per Lietuvą įteisinimo 
„bet kokiu pavidalu", rašo 
„Lietuvos aidas". 

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos tarybos pareiškime 
apgailestaujama, kad „oficiali 
politika deramai netiria, neį
vertina ir nepagrindžia Kara
liaučiaus militarinės srities 
keliamo pavojaus". Svarstant 
Rusijos karinio tranzito įtei
sinimą nepasinaudojama Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos struktūro
mis bei NATO ekspertais, ne
bandoma įtraukti Lenkijos, Lat
vijos, Estijos ir Skandinavijos 
šalių, „kurių interesams taip 
pat gali kenkti per didelis Ka
raliaučiaus krašto militariza
vimas". 

Pasak LSDP tarybos, Rusijos 
karinė doktrina, Baltijos šalių 
oro erdvės nuolatiniai pažei
dimai, nereglamentuojamas ka
rinis tranzitas, rusakalbių 
gynimo vadinamajame „artima
jame užsienyje" politika 
papildomai komplikuoja valsty
bių santykius. Be to, sakoma 
dokumente, Rusijos nenoras 
vykdyti įsipareigojimus, 

numatytus 1991 m. sutartimi su 
Lietuva, „ir toliau stiprina 
nepasitikėjimo Rusija atmos
ferą'". Socialdemokratų vado
vybė siūlo surengti tarptautinį 
suinteresuotų Baltijos jūros 
valstybių pasitarimą dei karinio 
tranzito į Karaliaučiaus kraštą 
iš Rusijos, kviesti i Lietuvą tarp
tautinius ekspertus, kad įver
tintų visas tranzito aplinkybes. 

„Tik po tokių priemonių būtų 
galima atnaujinti tranzito per 
Lietuvą galimybes svarstymą", 
sakoma pareiškime. Oficialūs 
pare igūna i , a t sak ing i už 
Lietuvos užsienio politiką ir 
nacioanalinį saugumą, ragi
nami .,lemiamus sprendimus'" 
daryti tik po to, kai ši problema 
bus visapusiškai išnagrinėta 
Seimo komitetuose, frakcijoje ir 
plenariniuose posėdžiuose. 

LSDP vicepirmininkas Seimo 
narys Rimantas Dagys, spaudos 
konferencijoje an t r ad i en į 
paklaustas, kodėl socialdemo
kratai neprisijungė prie pana
šaus Seimo dešiniosios opozicijos 
frakcijų pareiškimo, paaiškino, 
kad nepasitarus su „partijos 
b ič iu l i a i s " t a i būtų buvę 
..nekorektiška'". „Be to", jis 

sakė, „nors socialdemokratų ir 
dešiniosios opozicijos išvados dėl 
tranzito yra panašios, tačiau 
skiriasi jų pagrindimas", sakė 
Dagys. 

Tebesiruošiama deryboms 
dėl Rusijos tranzito 

Vilnius, liepos 15 d. 'AGEP 
— Lietuvos Derybų su NVS šali
mis darbo grupės vadovui Vir
gilijui Bulovui nesuprantamas 
opozicijos reikalavimas nu
traukti derybas su Rusija dėl 
karinio tranzito, nes jos, pasak 
jo, dar net neprasidėjo. 

Tarptautines konsultacijas dėl 
tranzito j i s linkęs vadinti 
„parengiamaisiais darbais", 
vykstančiais nuo šių metų pra
džios. Pasak V. Bulovo, per tą 
laiką konsultuotasi su užsienio 
ekspertais, rengtos pavojingų ir 
karinių krovinių pervežimų per 
Lietuvą taisyklės, ir su tuo pro
jektu praėjusią savaitę Vilniu
je buvo supažindinti Rusijos 
derybininkai. 

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį V. Bulovas pranešė, kad 
šį savaitgalį Lietuvos derybi
ninkai ketina baigti redaguoti 
taisykles ir ateinančią savaitę 
pateiks jas Seimo komitetams 
bei tarptautinei ekspertizei. 

Lietuvos derybininkų vadovas 
įsitikinęs, kad. Lietuvai patvir
tinus pavojingų ir karinių kro
vinių pervežimo taisykles, bū
tina pasirašyti su Rusija ir tran
zito susitarimą, nes. pasak jo, 
Vilnius negali vienašališkai iš
spręsti visų techninių, teisinių 
ir finansinių tokių pervežimų 
problemų. 

Ruošiamosios taisyklės bus 
universalios visoms šalims. 
norinčioms gabenti per Lietuvą 
pavojingus ir karinius krovi
nius. O dėl Rusijos, pasak Vir
gilijaus Bulovo. ..kaip galima 
įsileisti vieną „Partnerystės 
taikos labui dalyvi ir neįsileisti 
kito". 

Komentuodamas Rusijos 
premjero Viktor Černomyrdin 
užuominas susitikime su prezi-

Teisėms Jose Ayala Lasso. kuris 
rugpjūčio viduryje numato lan
kytis Baltijos valstybėse. Pasi
tarime taip pat dalyvavo Estijos 
Misijos patarėjas dr. Heino 
Ainso. 

dentu Algirdu Brazausku liepos 
2 d. Minske apie galimus de
rybų delegacijų sudėties pakei
timus. V. Bulovas abejojo, ar tai 
bus iš tiesų padaryta. Be to, 
Lietuvos derybininkų vadovo 
nuomone. Rusijos premjerui 
nederėtų aiškinti, kaip turi 
elgtis kita valstybė. 

Virgilijus Bulovas tuo tarpu 
atsisakė plačiau komentuoti 
Rusijos derybininkų su Lietuva 
vadovo Viktor Isakov pareiš
kimą, kad. nesusitarus dėl ka
rinio tranzito su Lietuva. Rusi
ja gabens savo krovinius į 
Kaliningradą per Baltarusiją ir 
Lenkiją. Pasak jo. pareiškimas 
yra ..labai keistas", nors ir 
nebuvo netikėtas. Paklaustas, 
ar nebūtų tikslinga Lietuvai 
sutikti su tokiu Rusijos va
riantu, V. Bulovas atsakė: „Pra
sidės derybos — žiūrėsim". 

Rusija siūlo minėti 
„fašizmo nugalėjimą" 

New Yorkas, liepos 18 d. — 
Lietuvos Misijos Jungtinėms 
Tautoms patarėjas Algimantas 
Gureckas teiravosi Suomijos. 
Vengrijos. Japonijos ir Vokieti
jos misijų reakcijų į Rusijos 
Federacijos siūlomą Antrojo Pa
saulinio karo pabaigos 50 metų 
minėjimą. 

Rusija teigia, kad „Fašizmo 
nugalėjimas buvo didžiulė gėrio 
jėgų pergalė prieš blogio jėgas", 
ir siūlo Jungtinių Tautų Gene
ralinei Asamblėjai pr i imt i 
atitinkamą rezoliuciją ir specia
lią deklaraciją. 

KALENDORIUS 

Liepos 19 d.: Aurėja, Vincen
tas. Aura. Sakalas. Muzikas 
Česlovas Sasnauskas gimė 1867 
metais. 

Liepos 20 d.: Aurelijus, Eli
jas . Česlovas. J e r o n i m a s , 
Alvydas. 
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DRAUGAS, antradienis , 1994 m. liepos mėn. 19 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SVEIKI DANTYS -
SVEIKAS KŪNAS 

DR. R O M U A L D A S R. 
P O V I L A I T I S 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir lietuviams tėvynėje 
pradėjus savarankiškai tvarky
tis ir šeimininkauti ir t va rky t i 
okupanto paliktą senovišką, la
bai atsilikusią metodiką, darbo 
kul tūrą ir sveikatos priežiūrą, 
mes lietuviai, gyvenantys Va
karuose, rūpinamės savo tautie
čiais ir jaučiame pareigą j iems 
padėti įvairiais būdais. 

Labai dažnai girdime tik fi
nansinės paramos prašymus. 
„Duokit mums dolerių ir mes 
patys susitvarkysime". Deja. 
bet pinigų aukojimas Lietuvai , 
daugumo nuomone, mažai ką iš-
SDręs. Tai būtų lyg pylimas į 
kiaurą kibirą. 

Lietuva gali vėl a t s ikur t i , 
a ts ta tyt i savo ekonomiką, svei
katos priežiūrą ir bendrą gyve
nimo lygį ir gerbūvį tik per savo 
piliečių rūpestį, darbą, sąžinin
gumą, norą ir sugebėjimą. Va
karuose gyvenančių lietuvių pa
reiga y ra pagelbėti tėvynai
niams kuo greičiau tai įvykdyti, 
darant mažiau nuostolingų klai
dų, parodant gerai veikiančius 
metodus, medžiagas ir reikalin
gą techniką. 

Tam tikslui buvo įkurta , j au 
daugiau kaip t rys metai vei
kiant i , organizacija DAFL. J a i 
. adovauja dr Leonidas Ragas . 
o jos t ikslas — padėti Lietuvos 
odontologams ne doleriais, bet 
vakarietišku patyrimu ir darbo 
kul tūros tobulinimu. Tai būtų 
lyg t'rvklas žvejams gaudyti 
jūroje žuvis. 

Darbas yra sunkus, nes viską 
turim patys daryti: telkti lėšas, 
•-a.šyti prašymus, verbuoti kole
gas, parsivežti gautu? aparatus, 
supakuoti ir išsiųsti į Lietuvą. 
Lietuviai dantistai — dirbantys 
r pensininkai — nepritaria mū-
;ų organizacijai ir nemato rei
kalo prisidėti darbu ar lėšomis. 
Kodėl taip yra, galime tik spė-
iiotv Tik dalis DAFL organizaci 
>oje yra dantistai. Daugiau kaip 
nusė yra kitų profesijų žmonių, 
nieko bendro neturinčių su me
dicina. '•• r atsidavė kantr iai ir 
a tkakl iai dirba su mumis, nes 
mato ir supranta, kad reikia 
padėti Lietuvos žmonių svei
kata i . 

Didele dalį lėšų sutelkėme ne 
dantistų, bet draugu, pažįstamų 
ir reikalą suprantančiu lietuvių 
bei amerikiečių dėka. Atrodo 
vyrauja nuomonė, kad dantistai 
yra tur t ngi ir gali pa tys už 
viską su -nokėti. Teisybė, mes 
nesame neturtingi, be t t rys 
ar keturi organizacijos nar ia i 
dan t i s t a i negal i , neno r i ir 
neturėtų už viską patys mokėti. 
Neieškodami jokios užuojautos. 

galime pasakyti , kad kiek
vienas jau išleidome ne po vieną 
tūkstantį dolerių keliaudami į 
Lietuvą, pirkdami aparatūrą ir 
ten ją palikdami, neskaitant 
kasdieninių smulkių išlaidų, 
kurių nė nesuskaičiuosi. 

P rašymas Lie tuvių fondo 
paaukoti nors nedidelę sumą 
amerikietei higienistei Judy 
Martin nerado palankumo LF 
narių tarpe. O ši moteris su 
dideliu pasišventimu ir pasi
aukojimu ruošiasi vykti į Lietu
vą ir be jokio atlyginimo metus 
laiko dirbti Kauno Medicinos 
akademijoje, mokant dantų 
higienos profesijos lietuvaites. 

Nedarydami jokių priekaištų 
fondui ir jo šelpiamiems ir čia, 
ir Lietuvoje bei naudą tos 
šalpos, tik apgailestaujami, kad 
yra praleista gera proga padėti 
Lietuvai. Mes t ikim, kad visi 
fondo nariai yra tokie, kaip ir 
mes ir nori t ik ta i gero Lietuvai 
ir lietuviams, ku r jie bebūtų. 

Ms. Judy Martin, praleisdama 
metus Lietuvoje, padarytų neį
kainuojamos naudos burnos 
sveikatos tobulinime higienos 
atžvilgiu, kurios Lietuvoje ligi 
šiol kaip ir nėra. Ir visa tai — tik 
už valgį, kambarį ir kelionę ten 
ir atgal. Jos darbo vaisiai liktų 
Lietuvoje be jokių išimčių. Ar 
tai galima pasakyti apie išlaidas 
jauniems gydytojams, atvyks
tantiems stažuotis iš Lietuvos? 
Ar jie skuba grįžti į Lietuvą per
duoti savo patirt ies lobį kole
goms? Ar jie visi grįš iš viso, o 
gal pasiliks čia ir atidarys savo 
privačias praktikas? Ar buvo 
naudos iš tų, kurie čia buvo 
kelis mėnesius a r daugiau, bet 
neišlaikė egzaminų ir negalėjo 
stažuotis? 

DAFL a u k o m i s su r ink t i 
20,000 dol. jau visi išsiųsti į 
Lietuvos Kauno Medicinos aka
demiją, kur ruošiamas stomato
loginis (6 kėdžių) kabinetas, 
atidarysiantis duris šių metų 
rugsėjo mėnesį. Gautas iš KMA 
sąskaitas už remontą, kėdžių 
sumontavimą, viso 10,000, jau 
nebegalime padengti, nes iždas 
tuščias. Judy Martin iš savo 
surinktų lėšų paskyrėme 2,000, 
nes tai bus labai naudingai 
panaudo t i p in iga i ir duos 
didžiulį dividendą odontologijai 
visai ateičiai. 

„Kas veža, tam krauna", sako 
lietuviška patarlė. Būtų labai 
didelė moralinė paspirtis, jei 
atsirastų tokių, kurie „krautų" 
savo lėšas į mūsų vežamą veži
mą Lietuvai, tik Lietuvai. Tarpe 
jų ir viena geriausių lietuvių 
organizacijų — Lietuvių fondas. 
Tai būtų mūsų atkaklaus dar-

ZIV-AIDS PROGRAMA 
LIETUVOJE 

Vilniuje veikia Lietuvos AIDS 
(ŽIV — žmogaus imunodeficito 
virusas) centras, kur is įkur tas 
1989 m. liepos 1 d. Cen t r a s 
veikia efektingai, vadovauja
mas gyd. Sauliaus Čaplinsko. 

1992 m. AIDS laboratorijoje 
buvo t i k s l i a i p a d a r y t i i r 
užtikrinti testai ŽIV ir k i tų 
įvairių socialinių ligų, ka ip 
(chamydia, toxoplasmosis, her-
pes, cytomegalovirus), hepat i to 
B ir C ir kitose imunologinėse 
lymphocitose. Centro laborato
rija įvesta į PSO (Pasaulio svei
katos organizacijos) registrą. 
1992 m. PSO pat ikr ino keletą 
įvertinimui pateiktų skir t ingų 
pavyzdžių ir pripažino, kad cen
tras buvo diagnozavęs teisingai. 

Iki 1993 m. sausio 15 d. HrV 
Lietuvoje buvo apsikrėtę 17 
pacientų,3 iš jų turėjo AIDS. 

AIDS centras tu r i p rogramas 
gydytojams ir seselėms bei 
moko Vilniaus universiteto stu
dentus . Cen t ras t u r i ge r a i 
į rengta b ibl io teką; ne t i k 
knygų, informacijos straipsnių, 
bet nemažai mokymui sk i r tų 
vaizdajuosčių. 

Lietuvoje leidžiamas laik
raštis „AIDS kronika" , „Lie
tuvos AIDS centro biule tenis" , 
jau išleista an t ra laida. Biu
letenio redaktorius yra S. Čap-
linskas. 

Biuletenis - 84 lapų, j a m e 
plačiai rašoma apie AIDS in
fekcinę ligą ir jis daugiausia 
skirtas medikams. 

AIDS centras Vilniuje įsikū
ręs Odos ir vener in ių ligų 

dispanserio patalpose. Patalpos 
labai švarios, tvarka nepapras
tai gera. Įvairiom ligom sergan-

bo pripažinimas. Vežti apsi-
ėmėm mes patys, ir dabar, pri
važiavę beveik pr ie v a r t ų , 
nebegalime apvilti visų aukoto
jų ir apsisukę grįžti a tgal . 

t i e m s pacientams y ra skirti izo
l iuoti kambariai su privačiom 
von iom. Pra le idau d a u g i a u 
n e g u buvau numačius l a iko 
t a m e dispanseryje, su r inkau 
nemažai informacijos apie AIDS 
programą Lietuvoje. Čikagos Il
l inois universiteto profesorės 
seserys buvo sužavėtos pradė
t a i s darbais . Informaciją galė
s ime panaudoti mūsų projek
t a m s . 

D a r vienas įdomus Lietuvoje 
le idž iamas lankst inukas — t a i 
„Mot inys tė ir AIDS" , k u r i s 
i ša i šk ina nėščioms moter ims 
apie ŽIV infekciją. Lanks t inuke 
paa i šk inama , kad AIDS yra už
k reč iama liga, sunkiausia žmo
g a u s imunodeficito viruso in
fekcijos forma. Virusas na ik ina 
t a m t ikros rūšies bal tuosius 
kraujo kūnelius, o ta i susilpnina 
n a t ū r a l i ą organizmo gynybinę 
r e a k c i j ą p r i e š į v a i r i a s in
fekcines ligas. Toliau aiškinama 
apie problemas, kurios iškyla 
ŽIV užsikrėtusioms moter ims. 
Dar p r i m e n a m a moterims, k a d 
k i ekv i ename mieste yra anoni
minio pas i t ikr in imo kabineta i . 
Dėka Lietuvos AIDS centro, 
l anks t inė l i s da l inamas nemo
k a m a i . 

C e n t r e y r a AIDS konsultavi
mo telefonas. Informacija ir psi
chologinė p a r a m a perduodama 
ne t i k moter ims, be t ir vyrams 
anon imin iu būdu. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

U Ž T E R Š T I L I E T U V O S 
V A N D E N Y S 

L i e t u v o s h i g i e n o s c e n t r o 
higienos inspekcijos skyr iaus 
vedėjas Algirdas Vaičiulis sako, 
kad vandens kokybę paplūdi
miuose nuola t stebi higienos 
t a r n y b ų specialistai , a t l i eka 
mikrobiologinius ir cheminius 
vandens tyr imus. 

N e visiems atostogaujantiems 
pajūryje pasisekė — šios sa
va i t ės duomenimis , be apri

bojimų galima maudytis Balti
jos jūroje t ik t ies Klaipėdos 
Smiltynės pliažu. O jūroje ties 
Palangos, Melnragės, Girulių 
pliažais ir Danės upėje maudytis 
nepatart ina, nes čia vanduo ne
at i t inka mikrobiologinių rei
kalavimų. 

Ties Melnrage jūros vandeny
je higienos specialistai rado 
salmonelės bakterijų, o tai 
pas i ta iko laba i re ta i . Šios 
bakterijos gali sukelti ligą. 

Vilniaus miesto ribose esan
tys pliažai prie Neries a r ežerų 
dėl lėšų stokos sezonui nepa
ruošti — krūmai užteršti, pievos 
nešienautos, neišvalytos pa
krantės. Vandens tyrimai paro
dė, kad jo užterštumas neviršija 
normų, tačiau t a i gali būti 
laikinai — vanduo gali užsi
teršt i nuo nevalytų pakrančių. 

Je igu vilniečiai savaitgalį 
rengiasi vykti prie Trakų rajono 
ežerų, j iems higienos specia
listai patar ia maudytis Ak
menos, Galvės, Totoriškių eže
ruose . l N e r e k o m e n d u o j a m a 
maudytis Vievio, Skaisčio, Luko 
ežeruose. 

Kaunieč iams nepa ta r i ama 
maudytis Kauno mariose ties 
Pažaislio paplūdimiu, Nemune 
ties antruoju pliažu. Kaimiečiai 
labiau tvarko ir prižiūri savo 
pliažus nei vilniečiai. 

Alytiškiai nuo maudynių Ne
mune turėtų susilaikyti — van
dens užterštumas viršija normas. 
Higienistai patar ia poilsiauti 
prie aplinkinių ežerų. Kėdainių 
miesto gyventoja i t a ip pat 
turėtų pasieškoti kitų maudy
nių vietų. Higienos darbuotojai 
dėl padidėjusio Nevėžio vandens 
užterštumo dar nedavė leidimo 
atidaryti pliažų. Aukštaitijos 
ežeruose galima maudytis be 
apribojimų, jie y ra palyginti 
švarūs. 

Šiaurės Lietuvos gyventojai 
mėgsta savaitgalius praleisti 
Latvijos pajūryje. 

A. Vaičiulis , remdamasis 

CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ Į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA. 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vietų šioje ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą, šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms į Latviją ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 
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kolegų iš Latvijos duomenimis, 
teigia, kad maudytis galima jū
roje ties Jū rmala , Ventspiliu, 
tačiau maudytis Baltijos jūroje 
į šiaurę nuo Dauguvos upės žio
čių Latvijos higienos specialistai 
nepataria. 

Lietuvoje nėra nė vieno ežero, 
kurio vandenį galima gerti. 
Higienos specialistai pataria 
negerti vandens iš bet kokio 
šulinio, nes čia vanduo dažnai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Superlor, Sulte 402 

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

būna užterš tas . Jeigu pasisė-
mėte vandens iš nežinomo ar ap
leisto šulinio, patariamąjį nau
doti virintą. 

(„Lietuvos rytas" , 07.01) 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Ridgo, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63r0 St. 

312-735-7709 

• • ••••v rr.i- -u merj sf-sek Švenčionių ligoninėje 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje 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. 

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
9S25 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS. ILLINOIS 
•0457 

TELEFONAI: (70«) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

Amertcon Socitry 
ofTrovtt Agento 

9 CWy B — OT 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAK (370) 2-223-148 

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

7915 W. 171st 
Tinlcy Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v.v. antrd l2 30-3v.p.p 
M M uždaryta, ketvd i -3v.pp. 

penkt " šešld. 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(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. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. Kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 

Kasdien 1 M 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol . 312-585-1955 
172 ScMtler St., Elmhurst. IL 60126 

708 941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834 1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kadžio, Chicago 80652 
Tol . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p. • 7 v v . antr 9 v r • 12. 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 6 v v 

K a b . t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. lll Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Naperville Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Naperville IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ei, jūs ten ir mes čia! 
Drebėk prieš galingą, šok ką 

tau ki t i neprašyti griežia, 
beždžioniauk su dauguma — ar 
tai nėra žiaurus aplinkos tero
ras? Aplinkos teroras trukdo 
Lietuvai, nuo jo ir išeivija 
nepasislėpė. 

Rusijos baimė laužo Lietuvos 
žmonių tiltus ateitin, sėdama 
desperaciją ir abejingumą. Pri
vers vyriausybę parduoti Mažei
kių ir Jonavos įmones bei buvu
sį rusų kariuomenės aerodromą, 
tryps šalį kariniu transportu į 
Karaliaučiaus sritį? 

Už Lietuvos ribų išvykusieji 
nutautėją, nes taip pat pataikau
ja aplinkai. Yra žmonių, kurių 
vaikai niekados nematė lietu
viškos visuomenės, o visuomenė 
nesutiko išjos šaknų išaugusių 
puikių amerikiečių, australų, 
kanadiečių. Šokama lygiai taip, 
kaip užgriežiama, nes stoviniuo
jant lūkuriuoti nėra drąsos. 

Lietuva ir išeivija, lyg vienin
gai susitarusios išsiniekina pa
lengva įsisavinamu amoralumu 
ir evangelizuojasi — „visi ta ip 
daro, tad gal ta ip reikia". Pa
vydas viršija pakantą, draugiš
kumui paaukojami dora ir teis
ingumas, patogumas lengvai 
nugali viską, kas j am kelią 
pastoja. 

Ar mažoje tautoje yra galima 
demokratinė valstybė be pagar
bos tėvynei, šeimai ir sąžinei? 
Žinoma, kai kurie internacio
nalistai, laisvų nusiteikimų in
dividai, atsakomybės nežiną 
tėvai tampa reikšmingomis 
mokslo ir kūrybos garsenybė
mis. Tačiau savuosius jie pa
liečia tik nublukusiu garso še
šėliu. 

Kiek dar gyvų pabėgėlių gali 
(ir kiek jau mirusių galėjo) be 
melo tart i , kad jie iš Lietuvos 
traukėsi ne savo gyvybes gelbė
dami, bet norėdami pasauliui 
skelbti, koks baisus siaubas jų 
kraštą prislėgė? Kai kas ta ip 
kalbėjo. Tiesa, jie visi Lietuvos 
ilgėjosi, jos labui negailėdavo 
aukoti darbo ir pinigų, bet ne 
visi prie jos tiek rišosi, kad būtų 
stengęsi jai savo vaikus išau
ginti. 

Kiek lietuvių, buvusių parti
jos narių, be melo kruopelės 
drįstų sakyti, kad savo bend
radarbiavimu su raudonaisiais 
ir savo darbu jų priežiūroje t ik 
Lietuvai gerovės siekė? Šian
dien taip aiškinama. Geriau 
negudrautų... Ir didesnio sau
gumo, ir lengvesnio gyvenimo 
ieškojo, o kai kuriais savo dar
bais Lietuvą net giliai skaudino. 

Mūsų kalbos, kuriomis mas-
kuojamės Lietuvoje ir išeivijoje, 
yra nuvytusi puošmena. Juk ne 

kiekvienas, mokąs didelį šaukš
tą ki lnot i , y ra virėjas. Ne kiek
vienas gražbylys y ra patr iotas . 
Ar nere ikė tų mesti šydus ir 
pasiryžt i — ei, j ū s l ietuviai ten, 
mes l ietuviai čia! Į k u r visiems 
pečius remt i , kad Lietuvos ve
žėčias ka lne l in pas tūmėtume? 
Ei, jūs lietuviai ten! Netikėkite, 
kad t ik jūsų anks tesn i draugai 
iš sovietinių laikų gali būt i pro
t ingi . E i , mes l ietuviai čia! Ne-
išrenginėkime Lietuvos žmonių, 
net ikr inkime spalvos. Lai patys 
išs irengia, nuo naudingo darbo 
supraka i t avę . 

Raudoni ir bal t i sukčiai yra 
vienos vertės. Lietuvos ir Ame
r i k o s s a v a n a u d ž i a i , p l iauš
k i n a i , apsimetėl iai gudruoliai 
tenegalvoja, kad kasdien yra 
balandžio pirmoji. Melas netoli 
keliauja. 

Neprot inguose ginčuose visa
da yra dvi pusės: kalbančioji ir 
neteisingoji. O mes pripažinki
me t ik vieną: sąžiningai sie
kiančių Lietuvai gerovės. 

Tai k a s yra politinės partijos? 
Žinome, kas jos Lietuvoje turėtų 
būt i : visuose ginčuose t ik vieną 
pusę ma tan tys junginia i — Lie
tuvos labą. Ar piliečiams iš 
t ikrųjų svarbu įvairios smulk
menos, dėl kur ių baramasi Sei
me ir spaudoje? Ar tų kivirčų 
re ikšmė neišpučiama Lietuvoje 
ir išeivijoje? Gal taip yra. Gal 
nere ikė tų karščiuotis tada, kai 
nema tome r imto pavojaus nei 
valstybei, nei jos piliečių tur tui , 
nei a smens laisvėms, kai valdi
n inkų plėšikavimo aiškiai neį
rodoma. 

Be tėvynės suprat imo ir be 
sąžinės demokrat i ją mažose 
t a u t i n ė s e valstybėse sugraužia 
vėžys, aplinkos teroro sukeltas. 
Po l i t in ių part i jų ginčai dėl 
n i e k e l i ų šį t e r o r ą d i d i n a . 
Greičiausiai ir skaudžiausiai 
ž lunga nesąžiningi polit ikai, 
ypač melagiai ir tu r to grobsty-
tojai, visai nesvarbu, kokia yra 
jų spalva — raudoni a r balti . 
Vieninte lė jų apsauga yra dik
t a t ū r a . 

Vytautas Volertas 

ĮKURIAMAS SLAUGOS 
FAKULTETAS 

Kauno medicinos akademijoje 
nuo šiol veiks Slaugos fakul
tetas. Taip dabar vadinsis buvęs 
medicinos seserų fakultetas . 

Pavadinimas pakeistas akade 
mijos s ena to s p r e n d i m u , o 
pagrindinis motyvas — suvieno
d in imas su ki ta is fakultetais , 
kur ie pavadint i pagal mokslo 
sr i t is — farmacijos, stomatolo
gijos ir pan. 
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REIKIA MACEINIŠKOS 
DVASIOS DARNOS 

Vilniaus universiteto rekto
r ius prof. Rolandas Pavilionis 
suorganizavo diskusiją t ema 
„Bažnyčia ir šiuolaikinė Lietu
vos v isuomenė" . Viešajame 
Vilniaus universiteto posėdyje, 
o po to televizijoje ir spaudoje 
G a m t o s mokslų f a k u l t e t o 
dekanas doc. Dobilas Kirvelis 
paske lbė deš imt k l aus imų , 
paryškindamas tos diskusijos 
metmenis. Tie klausimai savo 
t u r i n i u t u r i p r o v o k a c i n i o 
elemento. Savo išsireiškimais 
bei tur in iu jais yra nusilei
džiama iki komunistinės sis
temos naudotų puldinėj imų 
lygio prieš Kataliku Bažnyčią 
Lietuvoje. 

Beveik visą pusšimtį metų 
Bažnyčia buvo KGB persekio
j ama žiauriomis priemonėmis. 
Bet ji ir teroro sąlygomis kiek 
įmanoma vykdė savo apaš
t a l av imo misija ir l ietuvių 
tautoje , ir plačiau, kur jos 
pagalba buvo reikalinga. 

Komunistinė valdžia griebėsi 
įvairių žeminančių ir smer
kiamų priemonių. Ji genocidu 
naikino lietuvių tautą ir ki tų 
okupuotų tautų žmones masi
niais šeimų trėmimais į Gulago 
koncentracijos stovyklas bei 
ki tas Sibiro vergų darbo in
stitucijas. Juos žudė egzekuci
jomis, badu, šalčiu, vergų dar
bais, parazitais , teror is t in iu 
ta rdymu, visus, o ypač Bažny
čios veiklos šalininkus. 

Tarybinis teismas su pašaipa 
ir neslepiamu pasitenkinimu 
nuteisė Telšių vyskupą Vin
centą Borisevičių sušaudyti . 
Vilniaus arkivyskupą Mečislo
vą Reinį nukankino Gulage. 
Trėmė, kalino ir neleido vvkdvti 

apaštalavimo pareigų daugybei 
vyskupų, kunigų, o taip pat ir 
pasauliečių. 

Persekiojamieji buvo ryžtingi, 
drąsūs ir pasižymėjo herojiš
kumu. Net ir imperialistinė 
Maskva pajuto reikalą imtis 
kitokios taktikos. Tad buvo ins
cenizuotas lyg ir atlydys ti
kinčiųjų atžvilgiu. 1976 metais 
leido J. Minkevičiui paskelbti ta 
t e m a s t r a i p s n į . .Lietuvos 
Mokslo Akademijos darbuose" 
(serija A, No. (48-57), p. 36). 
Tame straipsnyje yra toks bū
dingas sakinys: 

„Religija dabar yra priimtina 
ir išlavintam asmeniui. 

Religija dabar yra taip moder-
nėjanti ir progresuojanti, kad ji 
ne t rukdo nei mokslui , nei 
inžinerijai, nei menams plėstis". 

Toks pripažinimas anuo laiku 
buvo įdomus, nors iš jo liko 
tiktai apgaulingi žodžiai — KGB 
ir toliau naudoja savo senus me
todus. 

Tuo tarpu yra daug Katalikų 
Bažnyčios svarbos įvertinimų. 
Ir jie skelbiami ne apgaulei — 
jų reikšme t ik ima ir jų vykdy
mui talkinama. 

Štai keli jų: 
Žymaus Lietuvos rašytojo Jo

no Mikelinsko nuomone, „Kata
likų Bažnyčia yra tvirčiausia ir 
labiausiai ištverminga instituci
ja, sugebanti visuomenę demok
ratiškai ugdyti ir iškelianti hu
manišką požiūri i žmogų, jo gar
bingumą ir dvasingumą". 

Pasaulinėje spaudoje plačiai 
pasireiškia žymus mūsų prof. 
sociologas Vy tau ta s Vardys 
savo straipsnyje „Lithuanian 
National Poli t ics", išspaus
dintame „Problems of Commu-
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nism" liepos-rugpjūito mėn. 
numeryje, tome XXXVIII, 1989 
metais, psl. 53-76, rašo: „Iš 
tikrųjų kai kuriais atvejais 
K a t a l i k ų , bažnyč ia padėjo 
pagrindus dabart ies sociali
niam, tautiniam ir net poli
tiniam atsinaujinimui". 

Čia galima nuo savęs pridėti: 
„Dabart ies mūsų gyvenimo 
sąlygose Bažnyčią r e i k ė t ų 
p r i im t i , ka ip v e r t y b i n i ų 
principų šaltinį. Bažnyčia juos 
iškelia ir stovi jų sargyboje. J i 
nesutinka, kad tiesa ir teis
ingumas būtų pakeistas — melu 
ar paviršutiniškumu; darbš
tumas — tinginyste; asmens 
savitvarda — alkoholizmu; ar
timo meilė — savanaudiškumu i 
ar net kerštu". 

Prof. Antanas Maceina nagri
nėja ryšį tarp gerųjų — pozi
tyvių — religinių ir pasaulie
tinių veiksnių: tarp maldos ir 
darbo; t a r p evangel i jos ir 
kultūros; tarp Bažnyčios ir 
pasaulio. 

Savo knygoje „Ora et labora" 
jis iškelia klausimą: „Kas valdo 
krikščioniškos religijos santykį 
su žmogiškąja būsena pasaulyje: 
priešybė ar darna? 

Maceinos požiūriu, darna yra 
kryptis būti vertybinių krikščio
niškųjų principų pusėje. Jo „Ora 
et labora" reiškia „ne t ik ta i 
melskis, bet ir dirbk". Tuo ypač 
pabrėžiamas šių laikų Bažny
čios kelias. 

Po stichinės Antrojo pasau
linio karo audros, pasireiškusios 
pas iba i sė t i nu genocido ir 
holokausto palikimu, reikia 
mums visiems kritiškiau žvelgti 
ir į save, ir į aplinkoje išky
lančias idėjas, ir kai kuriuos, 
pateisinimo neturinčius, meto
dus. 

Pažangios ir pozityvios dva
sios institucijos, pergyvenusios 
ž iaur ių bandymų periodą, 
turėtų nevengti atsinaujinti. 
Katalikų Bažnyčia tai atliko be
veik prieš tris dešimtis metų 
Antrojo Vatikano susirinkimo 
šūkiu: „Atvirybė laikui, išti
kimybė idealui". To atsinau
jinimo proceso nauda laikui bė
gant turėtų pilnai pasireikšti 
visoje Bažnyčios periferijoje. 

Tokios pat pozityvios atsinau
jinimo dvasios reiktų linkėti ir 
Vilniaus universitetui, 1579 
metais įkurtam Vilniaus vysku
po Protasevičiaus iniciatyva ir 
rūpesčiu. 

Jeigu tarp tų didžiųjų reli
ginės dvasios ir mokslo ins
t i tuci jų į s ip i l i e t in tų ma-
ceiniškos dvasios darna , ji 
a t n e š t ų daug pa la imos ir 
tvirtybės Lietuvai išgyventi 
pavojus ir kilti dvasinės ir 
kultūrines pažangos linkme. 

Adolfas Darnusis 

Danutė Bindokienė 

Žmogus, pakeitęs 
pasaulį 

Š.m. liepos men. „The At
lantic Monthly" žurnalas iš
spausdino ilgą straipsnį, pa 
vadintą „What vvould the vvorld 
be likę vvithout him?" Antraš
tę straipsnio autorius „pasi
skolina" iš Vytauto Landsber 
gio (kurį jis vadina Lietuvos pre
zidentu) pareiškimo. Paklaus
tas, ar popiežius ir šiandien te
be tur i į t akos žmonijai, V. 
Landsbergis atsakęs: „Koks 
šiandien būtų pasaulis, jei jo ne
būtų?" 

Straipsnio tema — šv. levas 
apskritai ir jo kelionė pernai 
rudenj į Baltijos kraštus, ypač 
į Lietuvą. Popiežiškoje kelionėje 
autorius, atrodo, dalyvauja nebe 
pirmą kartą, yra gerai susi
pažinęs su Jono Pauliaus II 
pareiškimais, nusiteikimu ir 
įpročiais, todėl straipsnis įžval
gus, pastabos tikslios, o visas 
tonas dvelkia įtikinamumu. 

Apie dabartinį popiežių pri
r a šy t a daugybė s t ra ipsnių , 
tačiau didžiausią jų dalį sudaro 
t e i g i a m i a t s i l i ep ima i . Net 
Katal iku Bažnyčios priešai ir 
kitų tikybų žmonės apie Joną 
Paulių II kalba su pagarba, nea 
jo tolerantiškumas ir meilė žmo
nijai gerai žinoma. Žiniasklaida 
mėgsta teigti, kad šį popiežių 
yra matę daugiau žmonių, kaip 
bet kurį kitą asmenį visoje žmo
nijos istorijoje. Pagal minėtojo 
straipsnio autorių: ..šis popie
žius laoiausiai patraukia savo 
netikėtumais — mažai žinomas 
lenkų kilmės kardinolas, po aš
tuntojo balsavimo išr inktas 
mažiausios pasaulyje valstybės 
— Vatikano — valdytoju, savo 
įžvalgumu ir sumanumu tapo 
vienu įtakingiausių pasaulio 
asmenų, ir ne vien katalikams. 
Nors Jonas Paulius II šalinasi 
politinės veiklos, tačiau per aš
tuoner ius savo popiežiavimo 
metus j is padėjo pakeisti pa
saulio santvarką". 

Kadangi popiežius taip dažnai 
keliauja po pasaulį ir yra tiesiog 
persekiojamas žiniasKlaidos. net 
ir šio išsamaus straipsnio au
torius nedaug naujų dalykų 
apiejį atskleidžia Mums. lietu
viams, y ra įdomiausia tai. kas 
straipsnyje daugiausia rašoma 
ap ie pop iež iaus kel ione į 
Lietuvą. Daugelis sakytų, kad 
ir čia nieko naujo nebelikę, bet 
Robin VVright. pats toje kelio
nėje dalyvavęs ir savo akimis 
matęs įvykius, be "to. gerai susi
pažinęs su Lietuvos kovomis 
prieš okupantą ir laimėjimais. 

sugeba sudominti skaitytoją. 
Rašoma, kad nei vienai savo 

kelionei (jų būta 61) po pasaulį 
popiežius taip nesiruošęs ir jos 
tiek ilgai nelaukęs, kaip į Balti
jos kraštus. Vatikanas sunkiau
siais okupacijos metais daug 
kartų užtarė Baltijos valstybes, 
ypač Lietuvą, kur i buvus i 
Katalikų Bažnyčios tvirtovė 
visoje Rusijos imperijoje ir tuo 
pačiu šiauriausia Europos kata
likiška šalis. Aplankyti Lietuvą 
popiežius norėjęs ir dėl asmeniš
kų sumetimų, nes jo motina 
taip rašo straipsnio autorius) 

buvusi lietuvių kilmės. Šv. 
Tėvas kartą prisipažinęs, kad 
tuoj pat po i š r ink imo po
piežiumi, jis nuėjęs prie šv. 
Pe t ro kapo ir p i r m i a u s i a 
pasimeldęs už Lietuvą. 

Robin VVright stebisi šimta
tūks t an t in ių minių pasiry
žimu, da lyvau j an t visose 
pamaldose bei apeigose šv. Tėvo 
vizito metu. Nepaisant vėsaus, 
lietingo oro ir sunkios krašto 
ekonominės būklės, žmonės 
išleido paskutinius centus kelio
nei i Vilnių, Kauną ar Kryžių 
kalną, kad galėtų pamatyt i , iš
girsti ir pabūti su tuo šventu 
žmogumi. 

Autorius labai šiltai atsiliepia 
apie visus lietuvius, bet ypač iš
skiria du, kurie jam padėjo 
pamatyti Lietuvą ir geriau su
prasti tautos dvasią. Tai Nijolė 
Sadūnaitė ir Vytautas Land
sbergis. Nijolė buvusi jo vadovė 
ir KGB rūmuose — dabar archy
vuose (labai įspūdingai ir šiur
piai aprašomi rūmų rūsiai, 
kameros, kankinimo kamba
riai'. Popiežiaus pasakymas, 
kad ..žmonės, kurie kovoja ir 
žūsta dėl savo tėvynės, y ra ne 
tik kankiniai, bet ir šventieji", 
buvęs Lietuvos katalikų disi
dentų įkvėpimas. 

Pokalbiai su V. Landsbergiu, 
apie kurį rašoma su ypatinga 
pagarba, padėjo suvokti poli
tines nuotaikas, Lietuvos atei
ties perspektyvas ir Bažnyčios 
įtaką žmonėms. Landsbergis iš
reiškė dėkingumą popiežiui, nes 
V a t i k a n a s buvo vienintele 
Europos valstybė, pripažinusi 
Lietuvos diplomatinę tarnybą, 
kai visa Europa laike Baltijos 
tautas Sovietų sąjungos dalimi. 

Apskritai šis straipsnis „The 
Atlantic Monthly" žurnale yra 
teigiamiausias atsiliepimas apie 
Lietuvą, kokį jau seniai beteko 
skaityti. Robin VVright tikrai 
nusipelno padėkos. 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
J U O Z A S K U L I U K A S 

ATSIMINIMAI 

— Tie stulpai surūdiję, gali užkrėst i kraują, — dar 
pasakė jis. 

Kareivinėse neteko ilgai laukti. Atvažiavo gurguole, 
dviem arkliais pakinkyta, liepė pasiimti, kas reikalinga, 
nes turėsiu kiek pasilikti ligoninėje. Ligoninėje daktarai 
buvo daugiausia rusai. Daug buvo ir rusų kareivių. 
Vieni sėdėjo koridoriuje, kiti net gulėjo. Pasakojo, kad 
kur tai buvo sprogimas, juos sužeidė, ki t i net apdegė. 

Turėjau ilgai laukti, kol atėjo mano eilė. Rusas dak
taras apžiūrėjo, sanitaras aprišo žaizdą, liepė atvažiuo
ti rytoj. 

Kai grįžom į kareivines, jau buvo gan vėlu. 
Kitą rytą vėl nuvežė į ligoninę. Tas pats dak ta ras 

apžiūrėjo koją. Atrodė nelabai kaip, bet dak ta ras tik 
pasakė „karašo" ir liepė pasirodyti po dviejų savaičių, 
o tuo tarpu kuopos sanitaras koją perr iš . Dakta ras dar 
davė lazdą, liepė daug nevaikščioti. 

Maždaug balandžio gale oras buvo labai gražus ir 
šiltas. Užsiėmimai nebuvo sunkūs. Visi laukė, kada bus 
mokyklos egzaminai, bet niekas t ikrai nežinojo. Taip ir 
bėgo laikas. Vieną dieną, kaip paprastai , darėm 
naktinius pratimus. Ateina du kar ininkai , kurie kuopoj 
buvo žinomi tarpininkai iš pulko štabo, pat ikr int i , kaip 
kuopoje rengiami jaunieji vadai. 

Būrininkas jiems pristatė kuopą. Karininkai paprašė 
paskirti jiems tris geruosius ir tris bloguosius. I blogųjų 
būreli ir aš patekau Visus mus apklausinėje po vieną, 
no tn l e i t e n a n t a s ir s ako : 

— Jeigu tavo gerieji yra bent tokie, kaip tie blogieji, 
tai t ikrai lengva juos mokyti. 

Vienas lei tenantas manęs ir klausia: 
— Ar tu dalyvavai priziniuose pratimuose vasario 

mėnesį? 
— Taip. t amsta leitenante! — atsakiau. 
Vėliau būrininkas klausinėjo, ką tai reiškė. Kai jam 

paaiškinau, manės jau niekad nelaikė tarp blogųjų. 
Gegužės pabaigoje mūsų pulkas išvyko į vasaros 

poligoną Pabradėje. Apsistojome prie Žeimenos upes 
pušyne. Pasistatėm palapines, kuriose tilpo visas 
skyrius. L'pė buvo visai art i . tai į ją eidavome praustis. 
Antroje upes pusėje stovėjo artilerijos pulkas, kuriame 
j au buvo daugumas rusų. 

K a r o i š v a k a r ė s e 

Buvo vidurvasaris. Niekas nežinojo, kada bus 
jaunųjų vadų mokyklos egzaminai Kol kas vis dar 
atlikinėdavome visokius pratimus. Pulke ir mūsų kuopoj 
nuotaika buvo labai bloga. Girdėjome, kad naktimis 
dingsta karininkai , viršilos, puskarininkiai ir net 
eiliniai. Atvažiuja juoda mašina ir išsiveža. Niekas 
nežino kur. Būrininkas mums pranešdavo, kas vyksta 
pulke, žinoma, tik tiems, kuriais pasitikėjo. Kartais 
paminėdavo ir kuopininką. Atrodo, kad jie turėjo radiją, 
nors tuo laiku buvo griežtai draudžiama turėti radiją 
Kar ta is mums pasakodavo, kad žmonės visame krašte 
y ra labai nusiminę, nebežino, ką a tneš rytojus. 

Sekmadienį, birželio 22 d., kaip paprastai anksti rytą 
nuskardėjo t r imitas . Laikas keltis. Visi kareiviai bėgo 
iš palapinių į upę praustis. Likau tvarkyt i palapinės 
vidų. Įeina būrininkas. Iš jo veido supratau, kad nori 
ką gero pasakyti . 

— Žinai. — sako jis, - kad j au karas prasidėjo9 

Vokiečiai keliose vietose peržengė sieną, bombardavo 
Kauno ir Vilniaus aerodromus, geležinkelio stotį, bet. 

kas svarbiausia, Kaune yra sudaryta laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Visoj Lietuvoj vyksta sukilimas prieš rusus. 
Reikia tikėtis ir melstis, kad viskas gerai pasiseks. 

J i s taip greit kalbėjo, nes norėjo kuo daugiau 
pasakyti. Įsakė man niekam neprasitarti, kadangi pulke 
mažai kas žino apie karo pradžią. 

Nepraėjo nei pusės valandos — vėl tr imitas. Liepė 
mums rinktis į tą vietą pušyne, kur paprastai vykdavo 
mitingai. Tai buvo netoli mūsų palapinių. Atėjo pulko 
vadas ir politrukas. Kaip paprastai, pastarasis paminėjo 
anglų imperialistus, pagyrė nacionalsocialistų Vokietiją 
ir pabrėžė, kad iš draugiškų respublikų ateina jauni 
kareiviai , tai mes turime jiems pastatyti palapines. 

Visi išsiskirstėme statyti tų palapinių. 
Kai baigėme, vėl buvo sušauktas mitingas. Vėl 

kalbėjo politrukas, girdamas Hitlerj. keikdamas Čiurčilj 
ir ki tus kapitalistus. Jis taip pat pagyrė mokomąją 
kuopą, kad greitai ir gerai pastate palapines. Kalbos 
buvo trumpesnes, kaip paprastai. Po mitingo būrininkas 
man ir sako: 

— Matyt, žino. kad karas prasidėjo, bet dar negavo 
įsakymo apie tai pranešti pulkui. 

Netrukus ir vėl išgirdome trimitą, kad reikia eiti 
į susirinkimo vietą. Atėjo šj kartą daugiau karininkų 
ir politrukų. Pulko vadas ir mūsų politrukas užlipo ant 
platformos. Politrukas jau buvo pakeitęs savo kalbos 
plokštelę: nebegyrė Hitlerio, bet pranešė, kad vokiečiai 
pradėjo karą. Hitlerį išvadino visokiais vardais, 
sakydamas, kad Raudonoji armija jau atmušė vokiečių 
kariuomenę, išlaisvino Klaipėdą ir kitus miestus. Po to 
kalbėjo pulko vadas. Jis davė įsakymą, kad pulkas turi 
pasiruošti karo stoviui. 

Visiems buvo išduta maisto trim dienom Labai ne
daug gavome šaudmenų, matyt, nepasitikėjo mumis 
Kuopą išrikiavo prie palapinių. Būrininkas užtikrino, 
jog kuopos vadas gen. štabo mjr. Navikas darys viską, 
kad tik mes nesusimašytume su rusais. Sako. jiems nela

bai rūpi kareivių likimas. 
Buvo gal jau vidurnaktis, kai davė įsakymą apleis

ti stovyklą. Praėjome geležinkelį. Gal už poros kilometrų 
sustojom. Mūsų mokomąją kuopą paskyrė pulko štabo 
apsaugai. Miško pakraštyje užemėm pozicijas. Apsika-
sem, išstatem kulkosvaidžius, nors ir nedaug buvo iš
duota šovinių. 

Pradėjo brėkšti aušra, pasigirdo lėktuvų ūžimas. 
Politrukas sako: 

- Naši! 
Tuo pačiu laiku išgirdome bombų sprogimus. 

Vokiečiai bombardavo stovyklą ir Žeimenos geležinkelio 
stotelę. 

Tik pavakary kuopa susirinko ir pradėjom žygį 
kautynių tvarka per mišką. Miško pakraštyje apsika
sėme. Neteko ilgai laukti — atjojo politrukas su kuopos 
vadu. Abu tarpusavyje kažko ginčijosi. Netrukus prie 
jų prisijungė atjojęs pulko vadas ir komisaras. Pasta
rasis pradėjo smarkiai , šaukti ant kuopos vado ir 
politruko: 

— Pulkas jau žygiuoja plentu Švenčionių link, 
mokomoji kuopa turi eiti priekyje, o jūs čia sėdite' 

Mes turėjome skubiai eiti per smėlį, kad spėtume 
aplenkti pulką. Tikrai buvo nelengva.""1* 

Kol pasiekėm bvenčionių plentą, visi labai išvargo, 
nes jau antra naktis buvome be miego. Tačiau, kol 
pavyko aplenkti pulką, pradėjo aušti- 4 

Atėjo skyrininkas ir kiti.kurie buvo gavę įsakymą 
eiti į pulko Štabą Politrukas liepė čia palikti visus 
ginklus, nes štabe mums jie nebus reikalingi. Tačiau 
skyrininkas ir kiti kareiviai atsisakė palikti šautuvus 
— kas bus. jei desantą užpuls0 Politrukas nieko daufciaū 
nesakė ir nujojo sau. Tai buvo paskutinis* sykis, kai jj 
matėme 

<Bus daugiau) 

N 



DRAUGAS, ant radienis , 1994 m. liepos mėn. 19 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTININKŲ KONGRESAS 

1994 m. liepos 8 d. Lietuvoje, 
Vilniuje vyko pirmasis Pasaulio 
lietuvių taut ininkų kongresas. 

Ankstų rylą kongreso daly
viai ir svečiai buvo pakviesti į 
Aušros Vartų koplyčią pasi
melsti prie stebuklingojo Dievo 
Motinos paveikslo. Po to Verkių 
dvaro parke prie atstatyto lieps
nojančio aukuro liaudies dainų 
ansamblis ..Raskila" ir aktoriai 
Tomas ir Perlis Vaisietos lietu
viška daina ir žodžiu pasveikino 
kongreso dalyvius. Kongresas 
prasidėjo Valstybės h i m n u . 
Įžanginę kalbą pasakė Lietuvių 
tau t in inkų sąjungos pirminin
k a s Rimantas Smetona. J is ir 
ALTS pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas vadovavo kong
reso darbui. 

Pranešimus skaitė teisininkas 
Vytautas Abraitis, inžinierius 
Jaunu t i s Nasvytis, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Lietuvos Seimo 
nar ia i prof. dr. Mečislovas 
Treinys ir dr. Leonas Milčius. 

Pabaigoje vyko diskusi ja , 
kongresą gražiai papuošė daini
ninko Danieliaus Sadausko ir 
kompozitoriaus Vytauto Juoza-
paičio t r u m p a s k o n c e r t a s . 
Kongreso darbą atspindi ir 
rezoliucijos, kurias čia patei
kiame. 

Dėl užs ienio lietuvių pi lno 
į s i jungimo į L ie tuvos 

Respub l ikos politinį ir 
ekonomin į gyvenimą 

Užsienyje gyvenantys lietu
viai kar tu su savo tėvynainiais 
Lietuvoje sudaro vieną nedalo
mą tautą, todė! užsienyje gy
venantiems lietuviams bei lie
tuvių kilmės asmenims tu r i 
būti : 

— be jokių apribojimų pripa
žįstama Lietuvos Respublikos 
pilietybė; 

— suteiktos vienodos teisės su 
Tėvynėje gyvenančiais taut ie

čiais turė ta i ar paveldėtai 
nuosavybei atgauti bei vienodos 
sąlygos nuosavybę įsigyti; 

— suteikta teisė dalyvauti Lie
tuvos Respublikos Seimo ir 
prezidento rinkimuose, rinkti ir 
būti renkamais 

Įvertindami daugelio užsienio 
lietuvių gerą profesinį pasiren
gimą ir pasirašymą dirbti Lie
tuvos labui, kvieskimejuos dirb
ti Lietuvos ūkyje ir politikoje, 
taip pat aukščiausiose valstybės 
pareigybėse. Siekdami tautos 
ekonominės konsolidacijos, su
darykime užsienio lietuviams 
palankias teisines ir ekonomi
nes sąlygas investuoti savo 
kapitalą į Lietuvos ekonomiką. 

Dėl l ie tuviškumo ga iv in imo 
ir u g d y m o rytų Lietuvoje 

Nors dabartinė rytų Lietuva 
yra lietuvių valstybingumo lop
šys, tačiau dėl tragiškų istorinių 
pasekmių dalis šio krašto gy
ventoju prarado tautinę savi
monę, suslavėjo. Ir dabar šie 
žmonės veikiami svetimos kul
tūros ir priešiškos Lietuvai po
litikos. O iki šiol a t s i la ikę 
nutaut in imui , išlikę l ietuviais 
yra persekiojami, atleidžiami iš 
darbo. 

Dar sunkesnė lietuvių padėtis 
etninėse mūsų žemėse, likusiose 
už dabartiniu Lietuvos Respub
likos sienų. Čia beveik nėra 
lietuviškų mokyklų, spaudos, 
pamaldų bažnyčiose lietuvių 
kalba, trukdoma kurtis ir veikti 
lietuviškoms organizacijoms. 

įvertindami sunkią lietuviš
kumo būklę rytų Lietuvoje, siū
lome Lietuvos Respublikos vy
riausybei: 

— imtis veiksmingų priemo
nių antilietuviškai veiklai Lie
tuvos Respublikos rytiniuose ra
jonuose sustabdyti; 

— uždrausti nelegalių antilie
tuviškų organizacijų (ypač Ar
mijos krajovos veteranų klubui 

veiklą; 
— sustabdyti l ietuvių atleidi-

nėjamą iš darbo dėl tautybės , 
kaltus dėl to pareigūnus bausti . 

Lietuviškumo židinių (lietu
viškų mokyklų, vaikų darželių, 
Tautos namų ir pan.) steigimą 
Lietuvos lytuose ir paramą 
j i ems re ik ia į t e i s in t i k a i p 
prioritetinę nacionalinės kul
tūros ugdymo kryptį, o lietu
v i škumą l i e t u v i ų e t n i n ė s e 
žemėse už Lietuvos Respublikos 
ribų būtina remti įvairiomis po
litinėmis ir ekonominėmis prie
monėmis. 

Dėl Karal iaučiaus krašto 

K a r a l i a u č i a u s k r a š t a s — 
Mažoji Lietuva yra mūsų rašti
jos ir tautinio atgimimo lopšys. 
Šioje istorinių katakl izmų nu
niokotoje žemėje dar ir dabar 
gyvena per dvidešimt tūkstan
čių lietuvių. 

Neabejodami lietuviškų že
mių ir lietuvių tautos vieni
jimosi idėja, manome, kad Ma
žosios Lietuvos atei t is tur i būti 
sprendžiama tarptaut iniu lygiu. 

Dabartinė Lietuvos valstybi
nė politika Karal iaučiaus kraš
to atžvilgiu neat i t inka tėvynėje 
ir Karal iaučiaus kraš te gyve
nančių lietuvių interesų. 

Lietuvos vadovybei ir vyriau
sybei būtina: 

— aktyvia diplomatine veikla 
siekti K a r a l i a u č i a u s kraš to 
demilitarizavimo; 

— nesudaryti su Rusija tokių 
sutarčių, kurios reikštų Rusijos 
Federacijos suverenių teisių 
šiam kraštui pripažinimą: 

— Karal iaučiaus krašto pri
klausomybę spręs t i tarptau
tinėse konferencijose, atsižvel
giant į Lietuvos tau t in ius , kul-

„Lietuvos Vaikų vilties" globojamos mergaitės; iš kairės: Irma Zabulionytė. 
Rūta Burbaitė, Justa Giržadaitė ir Rasa Urbelionytė. 

tū r in ius ir ekonominius intere
sus; 

— neatidėliojant paruošti pro
gramas lietuvių kultūriniam ir 
ekonominiam gyvenimui Kara
l iaučiaus krašte aktyvinti . 

Dėl Rusi jos k a r i n i o 
t r a n z i t o p e r Lie tuvą 

G r e i t a i bus m e t a i , kai 
Tėvynėje ir visame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių pastango 
mis bei remiant palankioms 
u ž s i e n i o v y r i a u s y b ė m s , iš 
Lietuvos buvo išvestas pasku
tinis Rusijos okupacinės armijos 
kareivis, ir tuo buvo žengtas 
lemiamas nepriklausomos Lie
tuvos va l s tybės į tvir t inimo 
žingsnis. 

Vedamos derybos tarp Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos vyriau
sybės bei baigiamas pasiekti 
sus i tar imas , kad vienu ar kitu 
būdu būtų įteisintas Rusijos 
karinis t ranzi tas per Lietuva. 
Tuo būtų padarytas pavojingas 
žingsnis atgal, kuris pamintų 
lietuvių valią, išreikštą 1992 m 
birželio 14 d. referendume. Lie 
tuvos Respublikos Konstituciją, 
suvaržytų Lietuvos nepriklau 
somybę. 

Mes kviečiame Lietuvos Res
publikos prezidentą, Lietuvos 
Respublikos vyriausybę, val
dančiąją Lietuvos demokratinę 
darbo partiją suprasti daromų 
sprendimų pavojų, atsakomybę 
už juos ir atsisakyti leisti Rusi

jos kar iuomenei judėt i per 
Lietuvą. 

Tauta niekados neatleis t iems 
Lietuvos politikams ir parti
joms, kurios dėl vienadienės 
politinės ar ekonominės naudos 
is tor inei r i z ika i a t i d u o d a 
iškovotą, šiandien dar tokią 
trapią, Lietuvos nepr iklau
somybę. 

Kviečiame Tėvynėje ir užsie
nyje gyvenanč ius l i e tuv ius 
priešintis karinio tranzito per 
Lietuvą įteisinimui ir reikalauti 
Lietuvos valstybės vadovų, kad 
jie sustabdytų ir atsisakytų šių 
sumanymų bei susitarimų. 

Dėl a r c h y v ų 

Pripažindami archyvų — neį
kainuojamos tautos a tmint ies 
šaltinių reikšmę: 

— reikalaujame iš Lietuvos 
Respublikos vyriausybės imtis 
ryžtingų žingsnių politinėmis 
derybomis, mainais ar k i ta is 
būdais susigrąžinti iš Lietuvos 
išvežtus archyvus bei k i tas is
torines relikvijas; 

— kviečiame užsienio lietu
vius bei jų organizacijas per 
duoti Lietuvos Respublikos 
įstaigoms, pirmiausia valsty
biniams archyvams, muziejams 
bei universitetams, Lietuvos ir 
jos išeivijos istorijai bei kultūrai 
svarbius privačių asmenų bei 
organizacijų, ypač nut raukus ių 
savo veiklą, archyvus. 

Siekdami, kad svarbiausi 
Lietuvos valstybės dokumentai 
būtų žinomi ir skelbiami pa
saulyje, siūlome Lietuvos Res
publikos vyriausybei susitarti 
su atitinkamomis JAV įstaigo
mis dėl svarbiausių Lietuvos 
i s t o r i n i ų bei dabarties do
kumentų kopijų laikymo toje 
šalyje visuomenei prieinamose 
saugyklose. 

Dėl„Lie tuvos k o v ų ir kanč ių 
istorijos" I t o m o iš le idimo 

Pripažįs tame, kad 1994 m. iš
leistos „Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" I t o m a s dėl tenden
cingo dokumentų parinkimo ir 
p a t e i k i m o d a r o didelę žalą 
l ietuvių tau tos istorijos studi
joms, paniekina laisvės kovotojų 
bei visų bolševizmo aukų atmi
nimą. 

Siūlome tolesniam „Lietuvos 
kovų i r k a n č i ų i s t o r i j o s " 
leidimui sudaryt i naują redak
cinę kolegiją. 

Baigiamoji rezoliucija 

Tarp Lietuvių tau t in inkų są
jungos, Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos, t a ip pa t kitose 
šalyse gyvenančių lietuvių tau
t in inkų susiklosčiusius nuošir
daus, dalykiško bendradarbia
vimo ryšius ypač sustiprino pir
masis Pasaul io lietuvių tauti
ninkų kongresas , įvykęs Vil
niuje, 1994 metų liepos 8 d. 

Mes t ik imės, kad visų tauti
nės mint ies lietuvių pastangos, 
darbai i r gyvenimas bus skirti 
l i e tuvių t a u t o s ir Lietuvos 
valstybės st iprinimui. 

Mes kviesime nutautusius lie
tuvius sugrįžti į savo Tautą, 
užsienio l ietuvius įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą, sugrįžti į 
Tėvynę. 

Mes sieksime visų lietuvių 
vienybės. 
1994 m. liepos 8 d. 
Vilnius 

CLASSIFIED GUIDE 

HELP VVANTED REAL Et*l*ATE 

Making a big world smaller. 

VVhat difference does it make that Lufthansa fhes 
to more mternational destmations than any-other 
smgle ai'i'ne7 O that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
ctties around the worid9 The pomt is that over the 
years every expenence with every traveler. from 
every comer of the worid. has helped us 
understar.-j you We ve come to know cultures 
and custcms from around the globė Ali the better 
to he'p you feel at home everywhere. on the 
ground and m the a>r Even m many cities we 
don t fiy to. you H find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Expenence that s worldwide 
and woridwise lt s a difference that's helped us 
make fnends with a world fui! of travelers 
And that can make this big vvorid feel very 
smali mdeed 

Lufthansa 
For mafvationt and Information c»n l » 0 - M 5 JMCor * • • your traval agant Lufthansa Milai t Morą ' andUmltd Milaaga Ptus n t n m tully 
raclprocal Accrua or i-adaon- milas in aunar program wh*n you fly on Lufthansa fiights or MigMs ot»ar»«ad by our globai partnor Unitad Airlines 

HELP VVANTED 
Tootmakor/machlnlst 

A grovving job shop looking for 
an experienced toolmaker. 
Good start ing salary and 
benefits. 

Symbol Tool, Inc. 
8106 N. RMg«way | 
Skokio, IL 60076 

Tol . 708-674-1060 

GREIT 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

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

FRANKZAPOU8 
3208 Va W.**rt 95th Str.x»t 

Tai. - (7M) 424-3654 
(312) 581-8654 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

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

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 [ mėn. + ..secunty 
dep." Tel. 312-779-6193. Kal
bėti angliškai. 

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.S. SAVINOS BONOS 
THEGREAT AMERICAN INVESTMENT 

sekmadienj, liepos 31 d. 

Nek. Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: Tėv. JONAS BACEVIČIUS.OFM 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
Neringos ALUMNŲ Susir inkimas 
PROGRAMA -NERINGOS 25 m. SUKAKTIES PAMINĖJIMAS 
Vėliavų nuleidimas 
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
ir užkandis prieš kelionę namo 

1:00 
3:00 

4:00 
4:30 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
-pasikvieskite ir savo draugus! 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

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

LIETUVIU 
EGZODO 

IJTERAT0RA 
1945-1990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai ^vairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ,,Drauge", 
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. • 

- « 



LAIŠKAI 
IR AŠ TŲ PAREIŠKIMŲ 

NESUPRANTU 

Niekuomet nesu rašiusi 
jokiam laikraščiui laiškų, bet R. 
Vedegio laiškas „Drauge" 
(liepos 15 d.) tikrai „pabraukė 
prieš plaukus". Laiško autorius 
rašo, kad pasipiktinęs dr. Tomo 
Remeiko teigiamais pasakoji
mais apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą. Ne, aš to pasakojimo 
nesu girdėjusi, bet iš laiško buvo 
galima susidaryti neblogą vaiz
dą. 

Kodėl mes taip trokštame, 
kad Lietuvoje viskas būtų tik 
neigiama? Juk kraštas žengia 
pirmuosius nepriklausomo gy
venimo žingsnius — pasitaiko 
daug blogų, bet tikriausiai tiek 
pat ir gerų reiškinių. Jeigu kas 
drįsta ir tuos geresniuosius 
pamatyti (kaip šį kartą dr. Re-
meikis Bočių menėje, Lemonte), 
tai tuoj ir sukylame: juk Lietuvą 
valdo buvę komunistai, vadina
si, jie ją veda į pražūtį! Šią 
vasarą buvau Lietuvoje, pirmą 
kartą nuo to laiko, kai mažą 
tėvai išjos išsivežė 1944 metais. 
Mačiau daug vargo, skurdo, trū
kumų (ir sukčiavimo, ir kitokių 
blogybių), bet vis dėlto yra 
šviesių ateities vilčių. Užuot be 
paliovos viską juodinę, pradė
kime kiek blaiviau pažvelgti ir 
teigiamiau vertinti. 

Eleonora Screiber 
St. Joseph, MI 

DĖL LOTYNIŠKŲ MIŠIŲ 

Jeigu yra katalikų kunigų, te
bemokančių •enąsias lotyniškas 
Mišias atnašauti, maloniai kvie
čiame, prie Dainavos (sovykla-
vietės) esant, paskambinti Rū
tai Udrienei, 517-784-7834. 

Rūta Udrienė 
Jackson, MI 

REMTINAS PASIŪLYMAS 

„Draugo" š.m. birželio 24 d. 
laidoje dr. Ignas Urbonas, 
straipsnyje. „Lietuvos pre
zidentų istoriniu klausimu", 
siūlo buv. prezidentūros sodely
je ir rūmuose (dabar paverčia
mas muziejumi), pastatyti buvu
siems nepriklausomos Lietuvos 
prezidentams paminklą ir t.t. 
Lietuvos spaudoje tas klausimas 
plačiai svarstomas. 

Daugiau šviesos įnešė „Drau
go" liepos 12 d. laiškų skyriuje 
paskelbtas Česlovo Masaičio 
laiškas — „Lietuvos prezidentų 
atminimas", kuriame jau skel
biama apie sudaromą komitetą, 
vadovaujamą paties prezidento 
Algirdo Brazausko. 

Iškeltą sumanymą reikia tin
kamai įgyvendinti, parodant 
Lietuvos 22 metų stebuklingą 
nepriklausomą gyvenimą, kurio 
metu pasiekta visokeriopa 
pažanga švietimo, kultūros, 
ūkio, pramonės, teisės ir kitose 
gyvenimo srityse. Manau, kad 
tik komunistiniai kolaborantai 
ir Lietuvos priešai gali šiam 
sumanymui nepritarti. 

Šiek tiek reikalą temdo siūly
mas sudaryti komitetą iš buvu
sių ir dabar veikiančių tolygių 
partijų bei organizacijų vadovų, 
o pirmininkavimą pasiliekant 
pačiam prezidentui Algirdui 
Brazauskui, buvusiam LKP 
sekretor iui , dabar persi
krikštijusiam į LDDP. 

Reikalas opus ir svarbus, tad 
sudarytoji komisija turėtų labai 
rimtai svarstyti ir visas detales 
aptarti, kad neišeitų kaip su 
„Lietuvos kovų ir kančių istori
ja". Kur komunistai savo pirš
tus prikiša, tai gerą idėją su
menkina arba visai sužlugdo. 

Jau senai neduoda ramybės 
mintis, kad Vytautas Lands
bergis, vadovavęs L.A. Tarybai, 
paskelbusiai Lietuvos Respub
likos atstatymą ir atsiskyrimą 

nuo Sovietų sąjungos, liko už
marštyje. 

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
Valstybės Taryba, pirminin
kaujama Antano Smetonos, pa
skelbė Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę, tai jos pir
mininką A. Smetoną paskelbė 
Respublikos prezidentu. 

Ar ne laikas atitaisyti klaidą 
ir Vytautą Landsbergį laikyti 
ketvirtuoju Lietuvos Respub
likos prezidentu? 

L.A. Tarybos, pirmininkauja
mos Vytauto Landsbergio, ryž
tas ir veikla neturi lygaus pa
vyzdžio ir reikia atitaisyti 
klaidą, V. Landsbergį paskel
biant 4-tuoju Lietuvos preziden
tu. Prie šios klaidos atitaisymo 
galėtų daug prisidėti ir A. Bra
zauskas. 

Antanas Juodvalkis 
Chicago, IL 

KAS MES ESAME IR KO 
SIEKIAME? 

Jau seniai norėjau pasidalinti 
keliomis mintimis su „užsienio 
lietuviais", pati tokia būdama. 
Ką gi, taip turime dabar save 
vadinti, nes Lietuvos vyriau
sybė nutarė nepripažinti mums 
mūsų prigimtinės teisės — turė
ti Lietuvos pilietybę. Taigi 
tapome „pasaulio lietuviais"! 

Kai prieš šešerius metus Čika
gos pašonėje, Lemonte, buvo 
įsigyti namai lietuviams susi
burti ir savąją veiklą puoselėti, 
šio projekto iniciatoriai, jauno
sios kartos lietuviai, pavadino 
tuos namus „Pasaulio lietuvių 
centru" (Lithuanian World Cen-
ter). Asmenys, tapdami šio cen
tro nariais, tam pavadinimui 
pritarė. Centro įstatuose nuro
doma, kad pavadinimą galima 
keisti metiniame narių susi
rinkime balsavimo keliu. 

Žinome, kad jau daugelį metų 
Čikagoje veikia „Pasaulio lietu
vių archyvas". Eina ir mėne
sinis žurnalas, „Pasaulio lietu
vis". Niekas dėl tų pavadinimų 
neprotestavo ir neprotestuoja. 
Tačiau „Pasaulio lietuvių cent
ro" pavadinimas spaudoje vis 
kai kam užkliūva. Įdomu 
kodėl? Ar dėl to, kad mūsų 
savybė yra vis ką nors kritikuo
ti? Kodėl tie kritikai neduoda 
kitų siūlymų? 

Šis centras įkurtas visiems 
lietuviams: visokių pažiūrų, įsi
tikinimų ir religijų. Visos or
ganizacijos buvo kviestos (ir dar 
tebekviečiamos) tapo Centro 
narėmis. Mes norime, kad jis gy
vuotų, mus jungtų, kad galė
tumėm svetimame krašte iš
laikyti lietuvybę. Ne tik mes, 
bet ir mūsų vaikai bei vaikai
čiai. Šio centro lietuviška 
veikla, reikia sakyti, vykdoma 
pasauliniu mastu: čia labai 
efektingai anksčiau veikė 
„Lithuanian Hot Line", kai vi
somis pajėgomis stengėmės 
visam pasauliui garsinti besi-
laisvinančios Lietuvos reikalus. 
„Lithuanian Mercy Lift", suma
niai jaunosios kartos lietuvių 
profesionalų tvarkoma, yra 
išplėtusi savo veiklą ir daug 
pagelbėjusi Lietuvos žmonių 
sveikatingumui. Minėtini ir 
plačiu mastu čia ruošiami 
„Lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumai", kurie tikrai ap
jungia viso pasaulio lietuvius 
mokslininkus bei kūrėjus. 

Todėl šio centro labui ir dir
bame, negailėdami laiko, nei 
lėšų. Rūpinamės, kad centras 
sėkmingai gyvuotų, kad visi 
plačių apylinkių lietuviai bei 
svečiai iš kitur galėtų juo 
naudotis. Džiugu, kad ir ameri
kiečiai ar beieškantieji savo 
„šaknų" lietuviai domisi čia 
ruošiamomis parodomis bei ki
tais renginiais. Taip garsiname 
Lietuvos vardą. 

Šiandien, netekę Lietuvos 
pilietybės, tapome „pasaulio 
lietuviais". Ko gero, centro stei
gėjai jau anuomet tai numatė ir 
tuo vardu šiuos namus 
pavadino! 

Baniutė Kronienė, 
Clarendon Hills, IL 

ŠEIMYNINIS JAUTRUMAS 

Sugraudino B. Nainio šeimos 
narių pareiškimas „Draugo" 
Nr. 128. Tai rodo, kad šeimy
ninis solidarumas mūsų šeimose 
yra gyvas. 

Tik vis dėlto liko neaišku, 
kokios priežastys vertė B. Nai
nį „paskubomis" išleisti šią is
torinę knygą. Penkis dešimtme
čius kantriai laukę panašaus 
veikalo, galėjome ir dar kokius 
metus pakentėti, iki bus tin
kamai paruošta „Kančių istori
ja". 

Šia proga vis dėlto tenka 
prisiminti, kad dar ne taip 
seniai tas pats B. Nainys veik 
kiekviename „Pasaulio lietu
vyje" grubiai puldinėjo VLIKą 
ir negailestingai niekino jo 
veikėjus, ypač K. Valiūną ir K. 
Bobelį. Nepagai lė jo jis ir 
„gražių žodelių" tiems, kurie 
bandė jo tuos išpuolimus atrem
ti. Ir tada būtų buvę labai gražu, 
jeigu šeimos nariai būtų patarę 
B. Nainiui nuo panašių išpuolių 
„vienybės ir taikos išeivijoje" 
vardan susilaikyti. O dabar ir 
jam pačiam tenka nuo panašių 
išpuolių kentėti. 

PLB-nės valdyba už klaidas 
atsiprašė. Būtų labai kilnu, 
jeigu šeimos nariai patartų B. 
Nainiui atsiprašyti „Draugo" 
redaktorę, kurią jis „Pasaulio 
lietuvio" vedamuoju iškone
veikė. O savo laiške, kurį jis 
išsiuntinėjo valdybos nariams 
prieš to atsiprašymo posėdį, D. 
Bindokienės vardas yra turbūt 
daugiau k a r t ų š iurkščiai 
minimas, nei „iškeldinimo" ter
minas visame istorijos tome. 

Žinoma, kultūringas žmogus 
ir be šeimos narių paraginimo 
tą atsiprašymą padarytų. 

J o n a s Daugėla 
Ormond Beach, FL 

PASKAMBINUS I 
LIETUVOS AMBASADĄ... 

Norėčiau dar kartą atkreipti 
Lietuvos ambasados darbuotojų 
Vašingtone dėmesį į bend
ravimą per telefoną su žmo
nėmis, kurie skambina įvairiais 
reikalais. 

Dariausi naują lietuvišką 
pasą ir turėjau daug telefoninių 
pokalbių su generaliniu kon
sulatu New Yorke. Kadangi 
aplinkybės vertė greičiau turėti 
pasą, dažnai jiems skambin
davau. Visada suprasdavo mano 

reikalą. Jaučiau, kad čia dirban
tys žmonės nori padėti. Kai pa
skambinau į Lietuvos amba
sadą Vašingtone, atsiliepė viena 
panelė, išdėsčiau savo reikalą, 
po to, nieko nesakiusi, perdavė 
ragelį kitai. Ši prisistatė vardu 
Sigutė (gaila, nepamenu 
pavardės, nes tai buvo ištarta 
greitai). Vėl pradėjau aiškinti 
reikalą. Na ir pradėjo kibti prie 
žodžių! Aš pradėjau nervintis ir 
giliai širdyje pajutau, kad tai 
tipinga panelė, „papuolusi" iš 
Lietuvos į Ameriką: tonas 
oficialus, šaltas, priekabus. Juk, 
kai žmogus kalbiesi su žmo
gumi, iš karto pajunti, ar kalba 
maloni , gerai nuteikianti. 
Suprantu, kad šioje įstaigoje dir
bantys žmonės turi išlaikyti 
tam tikrą oficialų lygį, bet, kai 
skambini, išdėstai savo pro
blemą, o jie pradeda „kabintis" 
prie netaisyklingos sakinio 
formuluotės — patikėkite, nu
teikia prastai. 

Norėčiau tikėti, kad amba
sada atstovauja ne tik Lietuvai, 
bet ir Lietuvos piliečiams, gyve
nantiems JAV. Mes Amerikoje 
esame pripratę prie kitokio 
bendravimo su įstaigomis, todėl 
ir sukrečia toks faktas. Ir taip 
pat labai norėtųsi, kad am
basados darbuotojos, pakėlusios 
ragelį, nebūtų tokios priekabios, 
atšiaurios, geranoriškai supras
tų žmones, kurie į jas kreipiasi. 

Virginija King 
Laurel, MD 

GĖDA! 

„Gimtojo krašto" birželio 30 -
liepos 6 d. numeryje ir „Drau
go" liepos 12 d. numeryje 
aprašomas Klaipėdos uoste įvy
kęs tiesiog neįtikėtinai grubus, 
įžeidžiantis įvykis, apie kurį 
skaitant, nesinori tikėti. 

Birželio 24 d. į Klaipėdą at
plaukė JAV karo laivas, naikin

tojas (o ne rusiškas „eskadrinis 
minininkas") „Hayler". Uoste 
jis pastovėjo dvi dienas. At 
plaukė ne tuščiomis: atve
žė Klaipėdos universitetui 
500 knygų, įvairios paramos 
vaikų ir senelių globos namams, 
Lietuvos karo laivynui padova
nojo vieną ar dvi tonas dažų. To 
laivo jūreiviai savanoriškai 
padirbėjo, remontuodami vaikų 
globos namus. Tai buvo neabe
jotinai geros valios, o ne for
malus karo laivų atsilankymas. 

O kas gi atsitiko laivui iš
plaukiant? Klaipėdos uosto 
pareigūnai pareikalavo sumo
kėti apie 21,000 dolerių; už loco 
paslaugas pareikalavo sumokėti 
2,000. 

Pagal visame pasaulyje galio
jančią tradiciją, uoste besilanką 
draugiškų valstybių karo laivai 
laikomi svečiais, visos uosto 
paslaugos jiems teikiamos ne
mokamai, jų įgulos supažin
dinamos su miestu, jiems 
sudaromos progos pasportuoti. 
Atrodo, šis įvykis su „Hayler" 
jau plačiai žinomas. Reikia pri
siminti, kad JAV visuomenė 
savo laivyną labai gerbia ir juo 
dižiuojasi. Ką šis įvykis gali 
reikšti JAV visuomenės gerai 
valiai Lietuvos atžvilgiu, galime 
tik spėlioti. 

Ką padarysi, Klaipėdos uosto 
biurokratai ir jų viršininkai 
pasielgė bjauriai, ar, kiek 
švelniau vertinant, padarė 
grubią klaidą. Padėtį reikia 
at i taisyti , grąžinant visus 
išreikalautus mokesčius, o 
Lietuvos vyriausybė turėtų 
JAV vyriausybei pasiųsti 
formalų atsiprašymą. Atitin
kama reakcija reikalinga ir 
atsakingųjų biurokratų atžvil
giu. 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

DRAUGAS, antradienis. 1994 m. liepos mėn. 19 d. 

Lietuvos patriotui, sovietų kaliniui 
* A. t A. 

PRANCIŠKUI NENORTAI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo dukrai, mielai studijų 
draugei, dant. gyd. dr. APOLONIJAI PACYS, anūkei 
SIGUTEI, sūnui ALGIUI, p.p. SKRINSKAMS ir 
visiems artimiesiems. 

Marija Sabaliauskaitė Kuprienė 
ir šeima 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
d e d a d a u g pas tangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai 
nesen ia i mes pas ta tėme naują laidotuvių įstagą Lemont, IL. Sie 
didžiul ia i ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė 
į p i e t in ius ir vakarinius priemiesčius. 

Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome , ,The Sub-
u r b a n Family Funeral H o m e " , Cicero, IL. Si, pagyrimus laimėjusi, 
įs taiga y ra puikiai įrengta, turi d a u g vietos automobiliams pastatyti 
ir ap ta rnau ja ar t imuosius vakarinius priemiesčius. 

Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir 
s u r a m i n i m ą Jūsų šeimai liūdesio valandose. 

Visos šeimos, kur ioms mes patarnavome Cicero ir Benvyn 
mies tų apyl inkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis j Petkus-Butkus 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER AVE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 W. 71 ST. 
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST. 
CICERO, IL 60650 
708-652-1003 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 

SUGRIEŽTINTI 
ĮSTATYMAI 

Lenkijos vyriausybė ketina 
sugriežtinti įstatymus, regu
liuojančius Bažnyčių regist
raciją. Šiuo žingsniu siekiama 
pseudobažnytinėms organiza
cijoms užkirsti kelią piktnau
džiauti mokesčių bei muitų 
lengvatomis. Šalies Katalikų 

Bažnyčia ir kai kurios 
ekumeninės organizacijos jau 
pritarė planams pakeisti 1989 
metais priimtą įstatymą dėl 
sąžinės ir religijos laisvės. 
Vienas iš būsimų naujų straips
nių numato, jog organizacija, 
norinti įsiregistruoti kaip 
Bažnyčia, privalėsianti turėti 
100 narių, o ne 15, kaip buvo iki 
šiol. 

PADĖKA 
A.tA. 

STEPONAS RUDOKAS 
Mano mylimas Vyras mirė liepos 5 d. ir buvo palaidotas 

liepos 8 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkoju už koplyčioje pravesta atisisveikinimą 

ir tartus žodžius: Juozui Mikuliui, Edmundui Vengianskui 
LKVS-Ramovės vardu. Alfonsui Paukštei Vytauto Didž. 
šaulių vardu, P. Jokubkai Krikščionių demokratų vardu. A. 
Repšienei ALTo ir R. Bendruomenės vardu, J. Šidlauskui 
Anglijos lietuvių klubo vardu. Ačiū Zarasiškių ir East Chicago 
Medžiotojų-meškeriotjų vardu kalbėjusiam Aleksui Na-
vardauskui, taip pat Jonui Ulevičiui — Venecuelos lietuvių 
draugijos vardu, Evelyn Oželis — Lietuvos Vyčiu 36 kuopos 
vardu, tos kuopos nariams, Vyčių chorui ir 112 kuopos 
vyčiams. Taip pat padėka Vaclovui Momkui. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choro pirmininkui. 

Dėkoju šauliams ir ramovėnams, ėjusiems sargybą prie 
velionio karsto. 

Dėkoju kun. Jonui Kuzinskui už atnašautas šv. Mišias, 
palydėjimą į kapines ir maldas koplyčioje. Padėka Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos chorui ir sol. Vaclovui Momkui už 
gražų giedojimą bažnyčioje, taip pat choro dirigentui Antanui 
Linui ir Povilui Kantui už visą rūpestį. 

Dėkoju Juozui Bagdžiui ir jo žmonai Zitai, kurie man tiek 
daug padėjo. Taip pat ačiū visiems draugams, lankiusiems a.a. 
Steponą ligoninėje, namuose ir guodusiems jį telefonu. 

Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems taip gausiai at
silankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems velioni į Paskutinę 
Poilsio vietą bei man suteiktą užuojautą. 

Dėkoju ramovėnams ir šauliams, nešusiems velionio 
karstą, taip pat ir laidotuvių direktoriams, tėvui ir sūnui Pet-
kams už tvarkingą ir malūnų patarnavimą. 

Nuliūdusi žmona Staselė 

A.tA. 
FELIKSUI PUTRIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui AL
GIRDUI, dukrai ALDONAI MACIUKEVI-
ČIENEI, sūnui VYTAUTUI, dukrai BIRU 
TEISEROTAI ir jų šeimoms. Kartu liūdime. 

Veronika ir Antanas Kriščiūnai 
Vida ir Algirdas Keblinskai ir šeima 

A.tA. 
ELENAI ZUJIENEI 

mirus, jos pusseserei LIDIJAI KURAITYTEI JA-
KOVICKIENEI. pusbroliui Dr. HENRIKUI BUŠAC-
KIUI su šeima Vokietijoje ir giminaitei EDITAI 
LENGNICK su šeima reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Nina Grigaliūnienė-Norienė 

A.tA. 
kpt. SERGIEJUI PAULAVIČIUI 

mirus, žmoną LIUCIJĄ ir dukrą IRENĄ su šeima 
giliai užjaučia ir kartu liūdi: 

Teodora ir Juozas Lapinskai 
Laura ir Linas Lapinskai su šeima 
Antanas Lapinskas 
Laima ir Jeff Boese su šeima 
Ignas Vaičeliūnas ir 
Vytautas Požėla 

A.tA. 
BRONEI BOTYRIENEI 

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai 
JUOZEI DAUGĖLIENEI, broliui, vaikams ir vai
kaičiams Lietuvoje. 

Petras ir Ona Lamai 
Dr. Aldona Rugienė 



* 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. liepos mėn. 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Marija Katkienė atnešė gra-

žių fantų „Draugo" gegužinei, 
kuri įvyks liepos 31 d. prie 
..Draugo'" esančiame Marijonų 
vienuolyno sode. Visi laukiami 
ir maloniai kviečiami atvykti. 
Jeigu kas galėtų dar paaukoti 
..laimės šuliniui" dovanėlių, 
prašome atvežti j administra
ciją. 

Praėjusį šeštadienį,,Atsiųs
ta paminėti'" skyrelyje pasitaikė 
klaida: knyga „Sukilimas"' 
išleista ne 1944 m., o 1994 m 
Išleido ..Kardas" Vilniuje. 

Motina Cabrini yra pirmoji 
Amerikos pilietė, paskelbta 
šventąja. Ji mirė Čikagoje 1917 
m. Dabar Columbus ligoninėje, 
kambaryje, kuriame Motina St. 
Frances Xavier Cabrini gyveno 
ir mirė. yra jruošta jai koplyčia 
Columbus ligoninė yra 2520 N. 
Lakevievv Ave., pastatyta 1905 
m. Tai viena iš 66 ligoninių, mo
kyklų ir našlaitynų. kuriuos 
įkūrė Švenčiausios Širdies 
misijų seselės. Motina Cabrini. 
atvykusi į šį kraštą iš Italijos. 
buvo paskelbta šventąja 1946 
metais. Ji laikoma visų imi
grantų globėja. 

Lietuviai taip pat nuoširdžiai 
meldžiasi, kad lietuvaitė imig
rantė, taip pat gyvenusi ir 
mirusi Čikagoje, būtų paskelb
ta palaimintąja, o ilgainiui 
galbūt ir šventąja. Tai Motina 
Marija Kaupaitė, Šv. Kazimie-
ro seserų kongregacijos įkūrėja. 
Seselės kazimier ie tės irgi 
pasižymėjo ligoninių, mokyklų 
kūrimu, atliko ir tebeatlieka 
daug gerų. krikščioniškos 
meilės darbų ne tik lietuviams, 
bet ir kitataučiams. 

Ar jūsų vaikaičiai nebemoka 
lietuviškai? Suteikite jiems 
progą pabendrauti su lietuviu
kais iš visos Amerikos, pabūti 
tikrai lietuviškoje aplinkoje, 
susipažinti su lietuvių papro
čiais, tradicijomis, šventėmis, 
dainomis ir tautiniais šokiais. O 
ta proga bus Lithuanian Heri-
tage stovykloje, vyksiančioje 
Dainavos stovyklavietėje, 
rugpjūčio 14-21 d. Informacijas 
teikia ir rezervacijas priima, pa
skambinus tel. 708-257-2022. 

Illinois gubernatorius Jim 
Edgar liepos 21 d. paskelbia 
Etninių muziejų diena visoje Il
linois valstijoje. Daugiau kaip 
40 skirtingų tautybių muziejų 
ta proga ruošia parodėles James 
R. Thompson centre (State of Il
linois pastate), 100 W. Randolph 
St. (pirmame aukšte). Parodos 
bus atidarytos 10 vai. r. ir pasi
baigs menine programa 4 vai. 
p.p. Visuomene kviečiama atsi
lankyti, apžiūrėti ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautybių muziejų 
parodas. Lietuviška parodėlę 
ruošia Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus, kartu su 
Tautodailės institutu Lemonte 
ir Lietuvių tyrimo ir studijų cen
tro muziejumi Čikagoje. 

Prie lietuviškų skanėstų stalo James R. Thompson Center, kur buvo suruoš
tas pobūvis į Lietuvą išvykstantiems tautinių šokių šokėjams iš Čikagos bei 
apylinkių Iš kaires: Pat Michalski, gubernatoriaus įstaigos etniniams 
reikalams vedėja, gub Jim Edgar ir Indrė Tijūnėlienė. 

Rasa Kelpšaitė, jūrų paskau-
tininkė, bus jūrų skaučių ir ūd-
ryčių pastovyklės viršininkė 
rugpjūčio 3-13 d. Rakė vyksian
čioje Čikagoje skautijos 
stovykloje. Rasai taikins paty
rusių vadovių štabas — jps 
Taiyda Rudaitytė, js Viligailė 
Lendraitienė. jps Virginija 
Rimeikienė ir gintarės — 
Kanna Turnerytė, Daina Ance-
vičiūtė ir Vida Mačiukevičiūtė. 

Šios vasaros pradžioje Lietuvoje lankėsi Lithuanian Mercy Lift organizacijos 
darbuotojai, kur artimiau susipažino su siunčiamų vaistų ir kitų medicinos 
reikmenų paskirstymu, veiksmingumu bei reikalingumu. Vilniuje atsirado 
proga pabūti ir turistais, ypač kai norėjo miestą aprodyti savo atžalynui Iš 
kaires: Laura Jokubauskaite. Petras Jokubauskas. Nida Lendraitytė, Jurgis 
Lendraitis. LML pirm., ir Lina Lendraitytė. 

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per 
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(ak) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms j Lietuvą ir i visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei. TravelCentre, 
Ltd.. tel. 708-526-0773. 

(ak) 

x Incidentas, įvykęs su 
ginklų persiuntimu į Lietuvą, 
nieko bendro su Atlanta, I.E.. 
Inc. kompanija neturi. 

x A-a. Juzės Norkaitienės 
atminimui pagerbti. Julija ir 
Antanas Janoniai aukoja Lietu
vos našlaičiams $30. ..Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas 
dėkoja už auka, o velionės 
artimiesiems reiškia užuojautą. 
Komiteto adresas; 2711 W. 71 
St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalmių mokesčiu. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygarda ruošia 
a.a. Eleanore Laurin — Vyčių 
garbės narės — pirmųjų mirties 
metinių prisiminimą šv. Mišiose 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje liepos 31 d., 10:30 
vai.r. Visi Lietuvos Vyčiai ir jų 
bičiuliai kviečiami šiose šv. Mi
šiose dalyvauti. 

Lietuvoje įvykusioje Pasau
lio lietuvių dainų šventėje daly
vavo ir keli chorai iš šiapus 
Atlanto. Dainų šventės progra
mą pavarčius, matyti mums 
pažįstamų pavardžių: Darius 
Polikaitis (Chicago, IL) ir Rita 
Čyvaitė-Kliorienė (Cleveland, 
OHi buvo kelių šventės dainų 
dirigentai. 

..Grandies" ansamblio na
riai — Violeta Smieliauskai-
te-Fabianovich ir Dainius Bra
zaitis, grįždami iš Dainų šven
tės Lietuvoje, parvežė JAV LB 
Švietimo tarybai jaunimui skir
tos literatūros ir žaidimų 
komplektus vaikams. Žinant 
pašto patarnavimo kainas 
Lietuvoje, ši pagalba LB Švie
timo tarybai yra tikrai įverti
nama. 

Kun. Theo Palis, Pittsburg. 
CA, grąžindamas ,,Draugo" lai
mėjimų bilietų šakneles, pridėjo 
100 dol. auką savo dienraščiui 
paremti. Labai dėkojame už 
auką ir prielankumą! 

Vytenis Statkus, North 
Riverside. IL. atnešė vertingų 
fantų ..laimės šuliniui", kuris 
ruošiamas „Draugo" gegužinei, 
įvyksiančiai liepos 31 d. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte, 
buvo pakrikštyta Alisa Violeta, 
Algio ir Violetos Stnkų dukrelė, 
taip pat Rimas Antanas, Sigito 
ir Rūtos Vaznelių sūnus. 

x A.a. Henriko Idzelio at
minimui, Salomėja Idzelienė at
siuntė „Saulutei", Lietuvos naš
laičių globos būreliui, $100 
paaukotus dr. Jono ir dr. Onos 
Daugirdu. Dr. Ona Daugirdienė 
buvo a.a. Henriko Idzelio krikš
to duktė. Salomėjos Idzelienės 
pageidavimu? pinigai bus 
perduoti Kaltinėnų parapijos 
klebonui kun. Linkevičiui, 
kurio statytuose nameliuose 
globojami vaikučiai ir seneliai. 
Kaltinėnų parapijoje a.a. H. 
Idzelis priėmė pirmąją Ko
muniją, ir jo motina iš ten 
kilusi. „Saulutė" dėkoja ir 
užjaučia velionio artimuosius. 

(sk) 



. 

Vėl pabrangs važiavimas 
miesto susisiekimo priemo
nėmis, kaip praneša CTA prez. 
Robert Belcaster. Dešimt 
mėnesių trukęs papiginimas, 
perkant mėnesinius ar savai
t in ius CTA bilietus, bus 
pakeltas nuo rugpjūčio 1 d.: mė-
nesinai bilietai pabrangs 72 iki 
78 dol., o rugsėjo 1 d. bus 
pakeltas mokestis ir pensi
ninkams: mėnesinis mokestis 
bus jau 35 dol., savaitinis — nuo 
18.50 pabrangs iki 20.50 dol. 
CTA prezidentas tvirtina, kad 
tik tokiu būdu bus galima iš
vengti didelio deficito biudžete. 

Du lituanistikos tyrinėtojai 
— dr. Antanas Baiašaitis, Moks
lo ir enciklopedijų leidyklos 
redaktorius, ir Kęstutis Pečkus, 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto docentas, socialinių mokslų 
daktaras, dalyvaus Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitėje 
Dainavoje. Jie praturtins savai
tės dalyvių akiratį, pasidalin
dami savo sutelktomis lituanis
tinėmis žiniomis. 

Vanda Žolynienė, Chicago, 
IL, grąžindama laimėjimų bilie
tų šakneles, pridėjo dar ir 90 
dol. Tokį prielankumą ir 
paramą „Draugui" nuoširdžiai 
įvertiname ir tariame ačiū. 

DAFL — Dental Assistance 
Foundation to Lithuania (Dan
tų sveikatos talka Lietuvai) or
ganizacijos keli valdybos nariai 
ruošiasi vykti į Kauno Medici
nos akademiją, kur rugsėjo 1 d. 
įvyks vakarietiško stiliaus 
dantų gydymo kabineto atida
rymas. Kabinetas, pasak rekto
riaus prof. Grabausko ir 
dekanės prof. Paipalienės, bus 
DAFL ir Stomatologijos fakul
teto bendradarbiavimo simbolis. 

PENSININKŲ 
SUSIRINKIMAS -

POBŪVIS 

Čikagos Lietuvių pensininkų 
sąjungos narių susirinkimas — 
pobūvis įvyko birželio 30 d., 1 
vai. po pietų, Vytauto Didžiojo 
Saulių rinktinės namuose. Susi
rinkimą atidarė valdybos pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas, 
pasveikindamas visus gausiai 
susirinkusius ir palinkėdamas 
linksmai bei nuotaikingai 
praleisti popietę. 

Naujais nariais į organizaciją 
įstojo: Jadvyga ir Anatolijus 
Lakai, Ch. Sakalienė ir Adelė 
Ragas. Mirusių narių šį kartą 
nebuvo. Pirmininkas išreiškė 
užuojautą Juozui Skeiviui, jo 
žmonai iškeliavus į Amžinybę. 
Buvo pristatyti sergantieji s-gos 
nariai: Juozas Blažys, Steve 
Rudokas ir Pavilčienė. Visiems 
palinkėta greit pasveikti. Dar 
buvo padarytas vienas prane
šimas apie Čikagos miesto 
rengiamą pikniką pensi
ninkams liepos 12 dieną. 

Toliau vyko meninė progra
ma, kurią atliko Atkočiūnienė 
pritardama elektriniais vargo
nėliais. Ji padainavo: „Oi bran
gi tėvynė", „Lietuva man tas žo
dis brangiausias", „Graži tu, 
mano jūra". ,.Aš prisimenu, 
stovėjai prie vartelių tarp 
gėlių", „Aš tėviškės ilgiuosi", 
,.Ilgesys" ir visi kartu „Lietuva 

Klausytojai PLC Bočių menėje viename iš „Saulutės", Lietuvos Našlaičių globos būrelio atviro 
žodžio forume. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

brangi". 
Susirinkimo dalyviai labai 

šiltai padėkojo už tokią gražią 
meninę programą, kuri visiems 
priminė nuostabius nepriklau
somos Lietuvos laikus. 

Po to buvo cepelinų pietūs, 
kavutė su pyragaičiais, kuriais 
aptarnavo visas šeimininkių 
būrys, Paketurienės vadovau
jamas. 

Geriant kavutę, buvo pra
vestas visų mėgstamas dovanų 
paskirstymas. Visi, praleidę 
linksmai popietę, skirstėsi į 
namus. 

Ant. Repšienė 

LIETUVOS VYČIŲ 81-SIS 
SUVAŽIAVLMAS 

Š.m. rugpjūčio 4-7 d. įvyks 
Lietuvos Vyčių 81-sis suvažia
vimas Čikagoje. Suvažiavimo 
šeimininkai yra Bridgeporto 
Vyčių 16 kuopa. Visas suvažia
vimas vyks Čikagos Marriot 
viešbutyje, 540 N. Michigan 
Ave. (nebent bus kitaip praneš
ta). 

Šv. Mišias atidarant suvažia
vimą aukos kardinolas Joseph 
Bernardin Šv. Vardo katedroje, 
1 vai. p.p. Uždarymo Mišios bus 
Visų Šventųjų/Šv. Antano 
bažnyčioje, 518 VV. 28th Pi.. 
Chicago IL, sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Jas aukos kun. J. 
Anderlcnis. 

Registracijos reikalais prašo
me kreiptis pas Diann Jurgil-
Martin, 3420 S. Lituanica Ave, 
Chicago. IL 60608 (312-376-
4779). Suaugusiems kaina 100 
dol., jaunimui (jaunesniems 
kaip 18 m.) — 70 dol. I šią kainą 
įeina susipažinimo vakaras/šo
kiai ketvirtadienį Polonia Ban-
quets salėje (S. Archer g.), kon
certas penktadienj, banketas 
šeštadienį ir atsisveikinimo pus
ryčiai sekmadienį. Autobusu 
transportas bus užsiregistra-
vusiems taip pat parūpintas. 
Norintieji viename ar kitame 
pobūvyje dalyvauti, kreipkitės 
pas Christine Beneckis-Schultz, 
3312 S. Union Ave.. Chicago, IL 
60619: vakarais galima teirau
tis tel. 312-927-6526. Ji suteiks 
visas informacijas apie pobūvių 
kainas, bilietus ir vietas. 

E.O. 

„SAULUTES" POPIETĖ BOČIŲ 
MENĖJE 

Liepos 10d., tuoj po šv. Mišių, 
PLC įvyko „Saulutės" Lietuvos 
našlaičių būrelio organizuotas 
dr. Tomo ir dr. Nijolės Remeikių 
informacinis pokalbis. Abu 
prelegentai šią vasaros dalį 
praleido Lietuvoje, dirbdami 
savo profesijų srityse, be to, dalį 
savo atostogų skyrė ir turizmui. 

Popietę atidarė I. Tijūnėlienė, 
„Saulutės" „gimdytoja" ir vis 
nepailstanti jos mama. 

T. Remeikis. 1963 m. Illinois 
un-te, Urbanoj gavo politinių 
mokslų daktaro laipsnį. Jo 
specialybė — Sovietų politika ir 
žmogaus teisių problemos. Ta 
tema yra rašęs serijas straips
nių, parašęs ir išleidęs knygą 
„Opposition to Soviet Rule in 
Li thuania 1945-1980". Yra 
redagavęs „Lituanus", aktyvus 
skautų organizacijose ir Lietu
vių bendruomenėje. Šiuo metu 
yra vienas „Akiračių" redak
torių. T. Remeikis jau daug 
metų politinius mokslus dėsto 
Callumet College, Indiana. 

Kaip Lietuva atrodo šiandien, 
po dvejų metų pertraukos? 
Kalbėtojo nuomone, pasikei
timų yra daug: naujos krautu
vės, užsienietiškos mašinos, es
tetinis miestų tvarkyms ir pan. 
Fiziniai pasikeitimai yra labai 
ryškūs. Vyksta taip pat pasikei
t imo procesas ir žmonių 
galvosenoje: niekas neduos, 
jeigu nepasirūpinsite. Žmonėse 
pas tebima g ims tan t i atsa
komybe už savo gyvenimą. 

Birželio 13 d. Vašingtone 
mirė ilgametis Lietuvos amba
sadorius Stasys Lozoraitis. 
Pagerbiant diplomatą, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
mažojoje galerijoje Lietuvos gar
bės generalinio konsulato Čika
goje dėka buvo pasirašoma 
velionio a tmin imo knyga. 
Gedulo puokštėmis papuoštoje 
galerijoje kasdien gausia i 
lankėsi Čikagos lietuviai bei iš 
toliau muziejaus apžiūrėt i 
atvykę turistai . Knyga bus 
perduota ambasadoriaus Lozo
raičio šeimai. 

JAV medicininis kadras, dirbęs „Lietuvos Vaiku vilties" ortopedinėje operacinėje balandžio 16-23 
d , su „Lietuvos Vaikų vilties" — Lietuvos skyriaus valdybos nariais ir JAV gydytais vaikais. 

Lietuvoj visu tempu vystosi lais
voji rinka, tačiau ar ji gera, ar 
bloga, yra perspektyvos požiū
ris. Į šį Lietuvos ekonominį 
išsivystymą žiūrima visaip. Pro
fesinės algos mažos, pensi
ninkam verstis yra labai sunku. 
Šiuo metu Lietuvoj vyksta 
klasinė diferenciacija: vystosi 
turtinga viršutinioji klasė, 
apatinė — neturtingoji ir visai 
susitraukusi vidurinioji. Tačiau, 
bendrai žvelgiant į visą Lietu
vos ekonominį ir politinį at
gimimą, matyti daugiau pozityvių 
negu negatyvių poslinkių. 
Politinėj sferoj tačiau jaučiamas 
žmonių nepajėgumas priimti 
laimėtoją ir respektuoti pralai
mėjusius. Referendumas yra 
neracionalus būdas leisti įsta
tymus. Siekiant ekonominės 
nepriklausomybės yra pavojus, 
kad didžiųjų įmonių, kaip Ig
nalina, savininkai gali būti 
rusai. 

Šiuo metu Lietuvoj veikia dvi 
ekonomikos: ta, kuri moka 
mokesčius, ir kita, kuri nėra 
valdžios sferoj. Į Lietuvos žemės 
ūkį yra žiūrima tragiškai. 
Lietuvos ūkio prekės nėra ati
tinkančios užsienio prekėm. 
Rudenį pranašaujama krizė, nes 
gali bankrotuoti bankai, didžio
sios įmonės. Jokie bankų 
indėliai nėra apdrausti. 

Dr. N. Remeikienė Doctor of 
Dental Surgery laipsnį gavo 
1953 m. Illinois un-te, kuriame 
dėsto ir jau 15 m. yra Endodon-
tics katedros vedėja. Šią vasarą 
ji taip pat dėstė Vilniaus ir Kau
no universitete. Kalbėtoja pa
brėžė, kad progresas odontolo
gijos srity yra labai stiprus, 
jaučiama Skandinavijos ir 
Vokietijos įtaka. Lietuvos pro
fesionalam stažuotis Amerikoj 
trukdo ne tik mokslo ir in
strumentų kainos, bet ir išeitų 
kursų statusas. Lietuva turėtų 
išspausdinti programą, pagal 
kurią Amerikos mokslo in
stitucijos galėtų nustatyti kan
didato akademinį išsilavinimą 
— „Level of Education". 

Toliau N. Remeikienė links
mai pasakojo apie žmones, ap
linką ir krautuves. Vilniaus 
krautuvėje „Pas Juozapą" yra 
pilna amerikietiškų prekių, 
tačiau jos beveik dvigubai bran
gesnės. Yra dantistam reika
lingų reikmenų krautuvė, 
tačiau ten irgi viskas dvigubai 
bragiau negu Amerikoj. Lietu
voj daug naujų restoranų, 
vyksta restauracijos. Baigiant 
savo pokalbį, N. Remeikienė 
pastebėjo, kad prekių Lietuvoj 
yra, tačiau žmonių pirkimo 
galią riboja kainos ir uždarbiai. 

„Saulutės" organizacija ko 
ordinuoja vaikų šalpą Lietuvoj, 
remia našlaičius, invalidus ir 
daugiavaikes šeimas. Ačiū 
Remeikiams už pasidalinimą 
įspūdžiais, pagarba „Saulutės" 
savanorių būriui, už energiją 
humanitariškai idėjai. 

L. Germanienė 


