
SI10 P 4 GftATIS 
THE tIBRARY 0F CONGRF.SS 
REFEREMCE DEPūRTHUNT 
3ERIALS DJVISJON 
WA<iHINCTON DC 20025 

o . CL 

2ND CLASS MAIL 
September 2D, 1994 THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXV Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 20, 1994 Nr.182 

Likviduota įvairių 
nuomonių televizijos 

programa 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (LA) — 

Populiari Lietuvos televizijos 
programa „Naujienos, nuomo
nės" likviduojama po rugsėjo 5 
d. įvykusio pasitarimo su Lietu
vos valdžios vadovais. Tai įvy
ko po Lietuvos Radijo ir Tele
vizijos vadovo Laimono Tapino 
ir Lietuvos Televizijos direkto
riaus Sauliaus Sondeckio pasi
kalbėjimo su prezidentu Algir
du Brazausku, premjeru Adolfu 
Šleževičiumi, Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu, LDDP nariu 
Bronium Genzeliu ir Lietuvos 
RTV valdybos pirmininku Gedi
minu Ilgūnu, nors be visos Lie
tuvos RTV valdybos posėdžio 
le idimo ta i negalėjo būti 
daroma. 

Rugsėjo 10-osios laidos jau ne
bebuvo. Kuo užkliuvo „Nuomo
nių, naujienų" programa? „Lie
tuvos aido" korespondentas Li
nas Kontrimas nurodo kelias 
priežastis. Jis pradeda, primin
damas, kad „Naujienų, nuomo
nių" programa buvo sukurta 
1992 m. kovo mėnesį tam, kad 
būtų išklausoma įvairių nuomo
nių. Būdamas tuo metu opozici
joje, laidos atsiradimu džiaugėsi 
ir pats Česlovas Juršėnas. Ta
čiau po 1992 m. Seimo rinkimų 
„Naujienos, nuomonės" daug 
kam ėmė nebepatikti (1993 m. 
rugsėjo mėnesį įvykusi LDDP 
frakcijos posėdžio didžioji dalis 
buvo skirta laidos egzistavimo, 
o ne kitiems klausimams). 

Lietuvos RTV vadovas Laimo
nas Tapinas laidą bandė ginti: 
pakeistas laidos transliavimo 
laikas (iš sekmadienio 9 vai. 
vakaro, perkeltas į šeštadienio 
vakarą, 6 vai.). Žiūrovų suma
žėjo, bet laiškų ir telefonų skam
binimų — ne. Tačiau „Naujienų, 
nuomonių" likimą nulėmė jų 
turinys. Po vienos laidos, kurio
je buvo kalbėta apie tai, kodėl 
Seimas nepriima Seimo narių 
pajamų deklaravimo įstatymo ir 
kurioje Romualdas Ozolas 
griežtai kalbėjo apie Užsienio 
reikalų ministrą Povilą Gylį, 
La imonas Tapinas išleido 
įsakymą, liepiantį laidai „Nau
jienos, nuomonės" neliesti jokių 
politinių aktualijų, o aiškinti 
problemas, susijusias su vyriau
sybės sprendimais. Laidos vedė
jai Vandai Preidytei Tapinas 
patarė: „Daryk, kaip aš sakau, 
ir bus lengviau". 

Valdžios kantrybės taurę per
pildė laida, kurioje Ekonomikos 
minis te r i jos Pr ivat izavimo 
departamento direktorius A. 

Mirė teniso 
čempionas 

Vytas Gerulaitis 
N e w Yorkas , rugsėjo 18 d.— 

Sekmadienį vieno pažįstamo bu
te Southampton. NY, buvo ras
tas negyvas tarptautinio lygio 
teniso čempionas Vytas Geru
laitis. Southampton savivaldy
bės policijos viršininkas sako, 
kad liuksusinėje pažįstamo pa
jūrio viloje apsistojęs Gerulaitis 
greičiausiai mirė šeštadienį nuo 
natūralių priežasčių. 

1985 metais pasitraukęs iš 
tarptautinių žaidynių, Gerulai
tis dar rugsėjo 14 d. žaidė Se-
at t le mieste vadinamajame 
Champions Tour daugiau 35 
metų turintiems teniso čempio
nams, bet sekančią dieną jis 
pasitraukė iš tų žaidynių dėl 
nugaros skausmų. 

Kaminskas ir ekonomistas A. 
Sapiega diskutavo apie „Lite
ratų svetainės" privatizavimo 
teisėtumą. (Apie Vytauto 
Landsbergio užuominą, keliant 
klausimą dėl premjero Šleževi
čiaus už 4,000 litų privati
zavimo „Literatų svetainės" 
pastato teisėtumo, spausdinome 
„Draugo" rugsėjo 8 d. numery.) 

A. Kaminskas teigė, kad pri
vatizuoti buvo galima, remian
tis pirminiu privatizacijos 
įstatymu, A. Sapiega — kad ne
galima, nes neleidžia kitas — 
valstybinių įmonių įstatymas. 

Laidoje Privatizacijos depar
tamento direktorius retoriškai 
paklausė: kas yra privatizacija? 
Po tokio klausimo laidos vedėja 
Vanda Preidytė reziumavo: 
„Kas yra privatizacija, galbūt 
ne dabar laikas aiškintis. Na, o 
žiūrovams po šio pokalbio tur
būt irgi paaiškėjo vienas svar
bus dalykas: ne prie įstatymų 
taikomasi , bet įstatymai 
prisitaikomi sau. Nes jeigu įsta
tymai būtų aiškūs, nereikėtų ir 
aukštų pareigūnų paaiškinamų
jų rezoliucijų". 

Su tuo epizodu, anot Lino 
Kontrimo, ir baigiasi viena 
„Naujienų, nuomonių" laidos 
istorijos dalis. Jos likvidavimo 
motyvus Laimonas Tapinas iš
dėstė taip: „Niekas visame 
pasaulyje įvykių po savaitės 
nebekomentuoja". 

Redakcijos turimomis žinio
mis dabar jau cenzūruojamos 
visos informacinės laidos, 
kuriose paminimas Vytautas 
Landsbergis. 

O rugsėjo 6 d. Žurnalistų 
sąjungoje vyko RTV valdybos 
posėdis. Prieš jam prasidedant 
valdybos narė Nijolė Oželytė 
sakė, kad pasiūlys Tapinui at
sistatydinti, nes „visiškai aišku, 
kad šiuo žmogumi manipuliuo
ja politinė valdžia". 

Vandos Preidytės paklaustas 
apie savo atsistatydinimą, L. 
Tapinas atsakė, kad į jo vietą 
būtų labai daug norinčių. 0 
Tapinas be jokios abejonės 
suinteresuotas žūtbūt likti tele
vizijos vadovu. 

Lenkijos spauda 
Povilionį pavadino 

nacionalistu 
Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEP) 

Lenkijos spauda Vidmantą 
Povilionį, ką tik paskirtą Lietu
vos konsulu Seinuose, pagarsino 
kaip kraštutinį lietuvį naciona
listą ir itin Lenkijoje neken
čiamos „Vilnijos" draugijos ide
ologą. Šitaip Vidmantą Povilionį 
apibūdino lenkų spaudos agen 
tūra iš Vilniaus. Po to kai ku
rie lenkų žurnalistai „Vilniją" 
pristatė kaip organizaciją, šlovi
nančią šaulių būrius, kurie ko
laboravo su hitlerininkais ir 
terorizavo lenkus Vilniaus kraš
te. 

Tuo pačiu lenkų spaudoje pik
tinamasi, kaip Lietuva drįsta 
Armiją Krajovą vadinti nusi
kalstama organizacija, nes jinai 
„tik likviduodavo lietuvius 
kolaborantus". 

Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerija j šį puolimą prieš 
naują konsulą reagavo ramiai, 
atsakydama spaudai, kad ver
tina žmones pagal darbus, o ne 
pagal kažkada jų pasakytus žo
džius. 

Haičio diktatorius Įeit. gen. Raoul Cedras rugsėjo 17 d. moja prie karininkų ramovės susirinkusiai 
miniai po pirmo pasikalbėjimo su JAV įgaliotiniu deryboms su Haičio karine vadovybe, buvusiu 
JAV prezidentu Jimmy Carter. Sekmadienio vakarą JAV ir Haiti kariniai vadai susitarė, kad 
du iš trijų Haičio karinių vadų pasitrauks iš pareigų iki spalio 15 d. ir už tai JAV sustabdė 
pasiruošimą daryti invaziją j Haitį. Trečiasis krašto vadovybės narys slapstosi. Pagal susitarimą 
Įeit. gen. Raoul Cedras ir karinės vadovybės viršininkas brig. gen. Philippe Biamby atsistatydins 
iki š.m. spalio 15 d., o JAV jiems pažadėjo amnestiją. Tuo metu Haičio valdžia bus sugrąžinta 
teisėtai išrinktam krašto prezidentui Jean-Bertrand Aristide. 

Europos Sąjunga nelaiko 
Lietuvos esant Rusijos 

Įtakos sferoje 
Vilnius, rugsėjo 19 d. — 

Europos Sąjungos vykdomojo or
gano viceprezidentas Sir Leon 
Brittan lankėsi Lietuvoje rugsė
jo 16 d. ir susitiko su Lietuvos 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Kaziu Bobeliu ir na
riais Justinu Karosu, Vytautu 
Landsbergiu ir Vytautu Pleč
kaičiu. 

Kaip praneša Seimo opozicijos 
atstovė spaudai, prof. Vytautas 
Landsbergis paklausė svečio, ar 
Europos Sąjunga pati yra akty
viai suinteresuota Lietuvos 
įsijungimu, ar mūsų šalis yra 
Europos Sąjungos interesų sfe
roje, net jei tai neatitiktų Rusi
jos interesų? Štai Lietuvai pata-
rinėjama kuo labiau plėtoti san
tykius su Rusija, nors Lenkija, 
jau tapusi asocijuota Europos 
Sąjungos nare, negirdėjo tokių 
atkaklių rekomendacijų. 

Brittan atsakė, jog rekomen
dacija nėra sąlyga; tiesiog jei 
Lietuva turės gerus santykius 
su Rusija visiško suverenumo ir 
lygiateisiškumo pagrindu, tai 
bus privalumas ir einant į Eu
ropos Sąjungą. Būdamas nese
niai Jungtinėse Amerikos Vals

tijose jis nepastebėjęs, kad 
Lietuvą ten traktuotų kaip 
Rusijos interesų zonos šalį. 

Tada Landsbergis paklausė 
apie Jungtinės Karalystės 
(Britanijos) užsienio reikalų 
ministro Dougla- Hurd pasisa
kymą Bansin susitikime rugsėjo 
pradžioje, kad dešimtyje Vidu
rio ir Rytų Europos šalių, 
norinčių jungtis į Europos 
struktūras, turi būti daromi 
skirtumai: vadinamosios Vyše-
grado šalys gali būti integruotos 
kartu į Europos Sąjungą, Vaka
rų Europos Sąjungą ir NATO, 
bet kitaip esą su Baltijos šalimis 
dėl jų specialių santykių su Ru
sija. Ar tai ne atidavimas kitai 
interesų sferai? 

Sir Leon Brittan paaiškino, 
jog Lietuva galėtų prašyti to pa
reiškimo interpretacijos iš Jung
tinės Karalystės, o jis kalbąs tik 
Europos Sąjungos vardu. Gal
būt skirtumas matomas ne vals
tybių atžvilgiu, o dėl jų santy
kių su trimis organizacijomis, 
Lietuvos sunkumai su Vakarų 
Europos Sąjunga ir NATO ne
turi būti kliūtimi suartėti ir sto
ti į Europos Sąjungą. 

Sumažintos lėšos 
valstybinėms įstaigoms 

VUnius, rugsėjo 15 d. (AGEP) 
— Iš valstybės biudžeto finan
suojamoms įstaigoms 22.75 
milijonais litų sumažintos lėšos 
rugsėjo-gruodžio mėnesiams. 
Kaip rašo Lietuvos rytas, Vy
riausybės rugsėjo 13 d. nu-

Mažins muitus žemės 
ūkio eksportams 

VUnius, rugsėjo 16 d. (AGEP) 
— Vyriausybė artimiausiu metu 
sumažins muitus žemės ūkio 
produkcijos įvežimui. Muitai 
turėtų sumažėti 10%, vidutiniš
kai iki 35.4%. Muitai mažinami, 
atsižvelgiant į Tarptautinio 
Valiutos fondo (TVF) reikalavi
mą. Lietuvos vyriausybė iš TVF 
ketina gauti 200 milijonus dole
rių paskolų trejiems metams. 
Neseniai vyriausybė padidino 
žemės ūkio produkcijos importų 
muitus, gelbėdama Lietuvos 
žemdirbius, kuriems šių metų 
sausra padarė didelių nuostolių. 

tarimu mažinamos lėšos, skirtos 
įsigyti pagrindinėms prie
monėms. Sprendimas priimtas, 
siekiant ,.užtikrinti neati
dėliotinų priemonių finansavi
mą". Pagal nutarimą nemažina
mos lėšos tik medicinos įrangai 
įsigyti. 

Kaip žinoma, jau anksčiau 
valdžios ir valdymo išlaidos, 
buvo sumažintos 10%, tuo būdu 
iki metų pabaigos sutaupant 
apie 10.5 milijonus litų. 

Ypač smarkiai — 5.8 milijo
nais litų — sumažintos lėšos 
Krašto apsaugos ministerijai. 
6.6 milijonais litų Vidaus rei
kalų ministerijai, 4.6 lėšos 
milijonais litų priešgaisrinės 
apsaugos departamentui . 
Mažiausiai nukentės Sveikatos 
apsaugos ministerija, kuriai su
mažinta tik 2.000 litų. Miškų 
ūkio ministerija, kuriai suma
žinta 16,600 litų. ir Kultūros 
ministerija, nustojusi 72.000 
litų. 

Nežymiai sumažintos lėšos 

Įkurta organizacija 
rusų teisėms ginti 
M a s k v a , rugsėjo 11 d. 

(RFE/RL) — Įkurta speciali or
ganizacija ginti teises „visų, 
kurie rusų kalbą laiko savo 
gimtąja kalba", ir gyvena „ar
timame užsienyje". Toks tikslo 
apibūdinimas žymiai praplečia 
skaičių tų, kuriuos lies ši or
ganizacija. Iki šiol buvo 
kalbama tik apie užsienyje gy
venančių rusų teisių saugojimą 
(jų skaičiuojama apie 25 mili
jonai); dabar jau užteks tik kal
bos kriteriumo. 

Ši organizacija teiks nelaimės 
pašalpą visiems rusakalbiams, 
gyvenantiems „artimajame už
sienyje", automatiškai prilei-
džiant, kad jie yra traktuojami 
kaip antros klasės piliečiai Bal
tijos šalyse. Ši organizacija taip 
pat teiks lengvatines paskolas 
iš Rusijos bankų smulkiam 
verslui kurti užsienyje gyve
nantiems rusakalbiams. 

Žiemą padidins 
pensijas ir algas 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEPs 
— Artėjant šildymo sezonui, 
Vyriausybė didins pensijas ir 
valstybinių įstaigų tarnautojų 
atlyginimus. Pensijų ir algų 
padidėjimas bus iki 10%. Šiemet 
pensijos ir valstybės tarnautojų 
atlyginimai tik du kartus padi
dėjo po 5%. Tuo tarpu infliaci
ja per aštuonis šių metų mėne
sius buvo 28.4%. 

Pernai pensijos ir algos buvo 
didintos iš viso devynis kartus 
Pasak ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus, dabar 
Lietuvos gyventojai moka tik 
50% tikros namų šildymo kai
nos. Tačiau Tarptautinis Valiu
tos Fondas reikalauja, kad šios 
subsidijos būtų panaikintos. To
dėl Šleževičius pažadėjo, kad 
pensijos ir algos bus didinamos 
ir ateityje. 

kompanijai Lietuvos Avialinijos 
- 40,000 litų — bei Lietuvos Eu
ropinio Standarto Geležinkelio 
direkcijai — 13.000 litų. 

Valstybės biudžeto lėšos su
mažintos taip pat visoms aukš
tosioms mokykloms bei mokslo 
t ir iamiesiems ins t i tu tams. 
Aukščiausiajam Teismui. Gene
ralinei bei teritorinėms proku
ratūroms, teismams. 

Prez. Brazauskas 
Vokietijoje 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) — 
Lietuva tikisi, kad Vokietija pa
rems jos siekimą įstoti į Europos 
Sąjungą asocijuotos narės teisė
mis. Kaip mano informuoti Bo
nos sluoksniai, toks yra pagrin
dinis pirmadienį prasidėjusio 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko keturių dienų vizito 
į Vokietiją tikslas. 

Bonoje Lietuvos valstybės va
dovą priėmė Vokietijos Federa
cinės Respublikos federalinis 
prezidentas Roman Herzog. Po 
pokalbio su Vokietijos preziden
tu Lietuvos prezidentas dalyva
vo jo garbei surengtuose pie
tuose. 

Pietų metu pasakytoje kalbo
je Brazauskas pabrėžė, kad po
kario Vokietijos „ekonominis 
stebuklas" nustebino pasaulį 
tuo, jog buvo suvaldyta laisvoji 
rinka ir suteiktos tvirtos socia
linės garantijos žmonėms, tuo 
sukuriant socialinės rinkos eko
nomiką. Prezidento teigimu, 
Vokietijos patirtis svarbi Lietu
vai. 

Prezidentas Brazauskas kal
boje teigiamai vertino „Vokie
tijos prisiimtą advokato vaidme
nį, Baltijos valstybėms in

tegruojantis į Eurcpos struktū
ras". Jis taip pat kalbėjo apie 
Lietuvos siekimą tapti asoci
juota Europos Sąjungos nare bei 
dalyvavimą NATO „Partnerys
tes taikos labui" programoje. 

Kalbos pabaigoje prezidentas 
Brazauskas pasakė esąs įsitiki
nęs, kad „šis vizitas duc s naują 
impulsą Lietuvos ir Vokietijos 
santykiams". 

Pietų metu buvo diskutuota 
dėl bevizio režimo ir pažadėta 
Vokietijos prezidento parama. 

Pokalbio metu Vokietijos pre
zidentas Roman Herzog gerai 
įvertino sutartį su Lenkija, 
pasidžiaugė, kad reguliuojasi 
santykiai su Rusija. Jis prezi
dentui Algirdui Brazauskui pa
sakė esąs tikras, kad Vokietija 
pagal savo išgales rems Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes, padės 
joms tvirtinti savo nepriklauso
mybe bei pereiti } demokratiją 
ir rinkos ekonomiką. Jis taip 
pat pažymėjo, jog vokiečiai ne
pamiršo, kokias sunkias pasek
mes Baltijos tautoms turėjo Hit-
lerio-Stalino paktas, kad Lietu
va ir jos Baltijos kaimynės esan
čios Europos sudedamosios da
lys. 

Vilniaus universitetas Įteikė 
garbės doktoratus 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (AGEP) 
— Paminėti Vilniaus univer
siteto 415 metų sukaktį į 
iškilmes atvyko 13 universitetų 
atstovai iš Norvegijos, Rusijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, 
Estijos, Latvijos. Olandijos, 
Ukrainos, užsienio valstybių 
ambasadoriai Lietuvoje ir 
Europos Rektorių Konferencijos 
prezidentas Joseph Bricali, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Ta proga buvo išleista univer
siteto istorija, baigtas P. Rep
šio paminklas baltams atminti, 
sukurtas naujas, europinius 
standartus atitinkantis univer
siteto herbas ir vėliava. 

Pagrindinės sukakties minė
jimo iškilmės vyko Šv. Jonų baž-

Amerikos lietuviai 
investuoja į 

Klaipėdos naftos 
terminalą 

Vilnius, rugsėjo 16 d. fAGEP^ 
— Broliai Vytautas ir Algis 
Didžiuliai, JAV kompanijos 
Lancaster Steel savininkai, 
investuos apie 40 milijonų 
dolerių į Lietuvos naftos 
pramonę, rašo „Lietuvos rytas*'. 

Klaipėdos naftos įmonė ir 
JAV kompanija rugsėjo pra
džioje įkūrė bendrą Lietuvos ir 
JAV įmone „Klaipėdos nafta". 
Lietuvos pusė bendroje įmonėje 
valdys 51% akcijų. JAV įmonė 
- 49%. 

Rekonstravus uostą, tai bus 
šiuolaikinė įmonė, kurioje pa
saulinius standartus atliks ne 
tik gamybos technologijos, bet ir 
priešgaisrinė bei gamtos ap
sauga, įmonė galės importuoti 
ir eksportuoti sunkiuosius ir 
lengvuosius mazutus, dyzelinį 
kurą, taip pat šviesiuosius naf-
tos produktus. Iki šiol ji dau
giausia eksportavo lengvąjį 
mazutą. įmonės pertvarkymo 
darbai jau pradėti — rugsėjo 
pabaigoje bus parengtas bazinis 
projektas, jau paskelbti tarp
tautiniai konkursai atlikti kai 
kuriuos darbus. 

nyčioje. Buvo suteikti Vilniaus 
universiteto garbės daktarų 
vardai keturiems mokslinin
kams — Gregorianum univer
s i te to Romoje profesoriui 
Pauliui Rabikauskui, Calumet 
College, VVhiting. Ind.. pro
fesoriui Tomui Remeikiui. Pen
silvanijos universiteto pro
fesoriui VVilliam Schmalstieg ir 
Rusijos Mokslų Akademijos 
Slavistikos instituto daktarui 
Vladimir Toporov. Rugsėjo 16 
d., universiteto mažojoje auloje 
įvyko mokslinė konferencija, o 
vakare — studentų festivalis. 

Minėjo Vaižganto 
jubiliejų 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEP; 
— Penktadienį Vilniuje prasidė
jo jubiliejiniai renginiai, skirti 
lietuvių literatūros klasiko ir 
visuomenės veikėjo Juozo Tumo 
— Vaižganto 125-osioms gimimo 
metinėms. Kaip rašo ..Lietuvos 
rytas'". Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje bus atida
ry ta jubi l ie j inė Vaižganto 
paroda, o vakare Menininkų 
rūmų baltojoje salėje įvyks 
jubiliejinis vakaras. Juozui 
Tumui — Vaižgantui skirti ju
biliejiniai renginiai vyks visose 
Lietuvos vietovėse, kur klasikas 
gyveno, dirbo ir kūrė: 
Svėdasuose, Kaune. Kuliuose. 
Vadaktėliuose. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 20 d.: Šv. Andrius 

Kim Taegon ir Paulius Čong 
Hasang. nukankinti su 103 Kor-
rėjos kankiniais tikinčiųjų per
sekiojimuose tarp 1839 ir 1867 
metų; Fausta. Kolumbą. Jolita, 
Vainoras. Rašytojas kun. Juozas 
Tumas — Vaižgantas gimė 1869 
metais. 

Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas, 
evangelistas: Mantautas. Geis-
tautas, Vilkintė. Rašytojas Vin
cas Pietaris gime 1850 metais. 
Rašytojas Pranas Vaičaitis mirė 
1901 metais. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

AR VYRAI IŠGYVENA 
KLIMAKTERINĮ 
LAIKOTARPĮ? 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Gera žmogaus savijauta ir 
sveikata priklauso nuo darnios 
hormonų apykaitos. Pas mote
ris, estrogeno gamybai apie 
4 5 - t u o s i u s a m ž i a u s m e t u s 
sumažėjus, moterys išgyvena 
kl imakter ini laikotarpį. Šiame 
laikotarpyje pas daugelį moterų 
ats i randa įvairūs nerviniai ir 
k i tokie n u s i s k u n d i m a i . Jos 
dažnai pasidaro irzlios, nervin
gos, dažnai verkia ir skundžiasi, 
kad būna vyrų nesuprastos. 
Silpnesnę nervinę sistemą tu
rinčios, gali pasidaryti neuro-
tikės arba ir r imtai susirgti ner 
vinėm ligom. 

Jeigu, estrogenui mažėjant, 
moter ims a t s i randa įvairūs 
negalavimai, tai ar tokie pat ar
ba panašūs negalavimai gali 
išsivystyti ir pas vyrus? Juk 
vyriškų hormonų — testostero
no — kiekis vyrų organizme su 
amžiumi irgi mažėja, todėl ir 
kyla klausimas, ar vyrai išgy
vena klimakterinį laikotarpį? 

Moters kūno estrogeno kiekis 
klimakterinio laikotarpio metu 
mažėja gana staigiai ir greitai. 
Šiam laikotarpiui prasidėjus, 
laike 6-24 mėnesių estrogeno 
gamyba sumažėja ir vėliau jo 
gaminami tik labai maži kie
kiai. Tuo tarpu vyriško hor-
mono-testosterono kiekis vyro 
kūne mažėja lėtai ir palaipsniui 
taip, kad pas vyrus šio hormono 
gamyba išsilaiko iki 70 metų. 
arba ir ilgiau. Tiek vyriški, tiek 
moteriški hormonai žmogaus 
kūne tampriai rišasi su kitais 
hormonais ir tokiu būdu palaiko 
sklandų viso organizmo darbą. 
Staigus estrogeno sumažėjimas 
moters kūne suardo darnų ir 
įprastą hormonų balansą, dėl to 
pas moteris atsiranda nemalo
nūs ir erzinantys reiškiniai. Be 
to. moteris išgyvena dar ir 
psichinę traumą, nes mėnesinių 
nustojimas jai reiškia, kad ji 
nustoja svarbios savo gyvenime 
funkcijos, būtent pajėgumo gim
dyti vaikus. Vyrai to neišgyve
na, bet re ta is atsitikimai? pas 
kai kuriuos, tiek jaunus, tiek 
pagyvenusius vyrus, staigus 
testosterono t rūkumas gali su
kelti panašius į moterų klimak
terinio laikotarpio nusiskundi
mus. 

Staiga sumažėjus testosterono 
kiekiui, vyro seksualinis pajė
gumas pranyksta . Seksualinio 
pajėgumo sumažėjimas arba 
pranykimas vyrui irgi sukelia 
psichine traumą, nes vyras savo 
seksualini pajėgumą riša su vy
riškumu, lygiai kaip moteris 
vaikų gimdymą — su moteriš
kumu. Su šiuo pakitimu gali at
sirasti ir kitokie sutr ikimai. 
Toks vyras gali pasidaryti irz
lus , n e p a t e n k i n t a s sav imi , 
neryžtingas, entuziazmas dar
bui sumažėja, koncentracijos 
pajėgumas bei a tmint is pa
blogėja. J i s pradeda blogiau 
miegoti, gali atsirasti depresija. 

Retesniais atvejais prie šių 
simptomų dar gali prisidėti ir 
kraujo indų sistemos sutrikimai, 
širdies plakimas, rankų tirpi
mas, karščio pylimas, prakaita
vimas, galvos ir kitokie skaus
mai, pusiausvyros sutrikimas ir 
daugelis kitokių. Šie nusiskun
dimai yra gana panašūs į mote
rų klimakterinio laikotarpio nu
siskundimus. Ski r tumas tas, 
kad nusiskundžiančių moterų 
yra apie 85%, t uo tarpu vyrų 
yra kur kas mažiau. Šios rūšies 
vyrų negalavimai pasiduoda 
gydymui testosteronu, lygiai 
kaip moterų gydymui estroge
nu. 

Vyrams senstant, jų organiz
me vyksta tiek fiziologiniai.tiek 
psichologiniai pakit imai, nebū
tinai susiję su testosterono 
sumažėjimu. Perlipęs 50 metų 
amžiaus ribą, beveik kiekvienas 
vyras vis daugiau pradeda do
mėtis savimi ir savo sveikata. 
Tame amžiuje jo draugai, širdies 
atakų ištikti, a rba ir nuo kitų 
ligų vienas po kito pradeda mir
ti. Jis pats, pažvelgęs į veidrodį, 
kiekvieną dieną mato vis dau
giau raukšlių veide ir žilų 
plaukų ant galvos. Jo judesiai 
darosi ne taip vikrūs. J i s pra
deda greičiau pavargti , o nu
vargusiam užtrunka ilgiau jė
gas atgauti. Jeigu dar pridėsime 
kitus rūpesčius, kaip darbo ne
pastovumą, ekonominę netik-
rovę, šeimos ir vaikų problemas, 
tai ir gausime t a s sąlygas, ku
riose lengvai susidaro nervinė 
įtampa. Vyras pradeda realizuo
ti, kad jis nei savo kūno, nei 
senėjimo eigos pakeisti negali. 
Kaip šias problemas jis pajėgia 
tvarkyti , priklauso nuo jo as
menybės, charakterio ir santy
kių su draugais bei šeima. 

Tokiu metu ir išryškėja vyro 
charakterio bruožai. Kai kurie 
vyrai pradeda gerti, kiti aplei
džia darbą, dar kiti leidžiasi į 
visokias avant iūras , meilės 
aferas, o dar ki t i , pagauti de
presijos, įsitraukia į savo kiau
tą ir šalinasi nuo žmonių. Tokie 
visi vyresnio amžiaus vyro psi
chologiniai ir fiziologiniai pa
kitimai ne visada yra laikomi 
klimakterinės kilmės ir jie gy
dymui testosteronu gali nepasi
duoti. 

Išvadoje reikia pasakyti, kad 
moters gyvenime klimakterinis 
l a iko t a rp i s y r a fiziologinė 
moters gyvenimo dalis, tuo tar
pu vyro gyvenime atsiradę 
anksč i au minėt i pak i t ima i 
susidaro ne vien tik nuo tes
tosterono sumažėjimo, bet ir nuo 
nervinės įtampos, kuri atsiran
da, jam nesugebant prisiderin
ti prie savo besenėjančio kūno 
ir kintančių gyvenimo sąlygų. 
Retesniais atvejais pasitaikan
tis staigus testosterono kiekio 
sumažėjimas yra laikomas li
guistu stoviu ir, žinoma, toki 
vyrą reikia gydyti hormonais. 

A 

nes jų sąmonėje yra žodis ir 
kūdikis žino, kaip jį taisyklingai 
ištarti. Tačiau galbūt balso 
stygos dar nėra pakankamai iš
sivysčiusios, kad galėtų taisyk
lingai ištarti. Todėl geriausia 
pagalba šiuo atveju nepriekaiš
t inga i ir r a m i a i pakar to t i 
reikal ingą žodį Rimta su-
augėlio laikysena gali koky
b i ška i p a g e r i n t i kalbos 
į s i savinimą. Užuo t krė tus 
juokus, kai kūd ik i s klysta, 
pagarbiai įvertinti jo pastangas 
ir taktiškai jį pataisyti . Tokio 
inteligentiško elgesio rezulta
tas: dvejų metų amž. kūdikiai 
kalbės aiškiai ir taisyklingai. 
Liūdna, kai šiandien ketur
mečiai ar net penkmečiai dar te
bekalba „vaikiškai" . 

(Pabaiga) 

Donald Goliszev. ski ir dukra Stefutė Tėvo-vaiko vakare Žiburėlio Montessori 
mokyklėlėje Lemonte Nuotr. Irenos Senkevičienės 

KALBINIS LAIKOTARPIS -
IŠPLĖSTINĖS FRAZĖS 

DOMICĖLĖ P E T R U T Y T Ė 
P a s t a b a : Sis s t r a i p s n e l i s 

turėjo būt i išspausdintas pra
ėjusią sava i tę — s u m a i š y t a 
s t ra ipsnių eilė. Ats iprašome. 

Pacientai Pabradės ligoninėje. 

Kritiškuoju kalbos vystymosi 
l a i k o t a r p i u y r a r e i k a l i n g a 
in te l igent iška pagalba, kur ios 
šiandien labai stokoja kūdikia i . 
Pr ieš a t sakydami į k laus imą, 
kokia pagalba re ika l inga , pa
bandykime pirma susipažinti su 
t r imis pagr indinia is da lyka i s , 
ku r i e y ra reikal ingi , nor in t 
gerai išmokti motinos kalbą. 

1. Reikalinga gera k l ausa . 
2. Reikalingi gerai ve ik iantys 

k a l b o s p a d a r g a i : b u r n a ir 
gerklos t u r i būti gerai išsivys
tę , su gerai veikiančiais nervais. 

3. Turi būt i t rošk imas bend
rau t i su apl inka. 

Atsižvelgiant į pirmąjį porei
kį, bū t ina pat ikr int i kūdikio 
k l a u s ą t uo j au po g i m i m o , 
kadangi kalba tur i būti „pagau
t a " (absorbuota). Kiekv ienas 
k l a u s o s t r ū k u m a s k l i u d y s 
pagauti garsus. Kūdikis negalės 
jų gerai i š tar t i ar dėl to vėlinsis 
normalus kalbos vystymasis . 

Klausą pa t ikr in t i ga l ima pa
pras tu būdu: suplojant ran
komis, skambinan t skambučiu 
arba ne per garsiai p a š a u k i a n t 
vardu. Je igu ki l tų koks įta
r imas , tuojau p raneš t i savo 
gydytojui. 

Labai svarbu žinoti ir supras
ti: kūd ik i s pirma p a g a u n a 
(įsisavina, absorbuoja) ka lbą 
ir tik d a u g vėl iau p r a d e d a 
k a l b ė t i . P i rmoj i k a l b i n ė 
pagalba — visuomet su kūdik iu 
kalbėti lė ta i , negarsiai , bet la
bai a i šk ia i t a r i a n t g a r s u s . 
Kalbos tonas tu r i būti r imtas , 
kalba — prasminga. Pvz., kei
čiant vystyklus, įvardinti liečia
mas kūno dalis ir a t l i ekamus 
veiksmus. Valgydinant duoti 
var to jamų daik tų ar valgių 
pavad in imus . Žinoma, bend
raujant su kūdikėliu nere ik ia 
vengti ir meilių žodžių, kur ia i s 
išreiškiami meilės jausmai . Tik 
re ikia vengti kalbėti s u k a n d u s 
dant i s a r švepluojant. Meilės 
ka lba skiriasi nuo kasdieninės 
balso įvairumu ir specialiais 
žodžiais bei jų vartojimo būdu. 

Kai . bendraudami su kūdikė
liu, pastebėsite, kad j is bando 
a tgamint i garsus, tuojau pat at
k re ipk i t e į ta i dėmesį, tuo 
p a r o d y d a m i , jog k a l b a y r a 
bendravimo forma su k i ta is . 

Svarbu, kad kūdikiai išmoktu 
žodžius, girdėdami juos ryšium 
su t ikrove. Kiekviena diena 
p a t e i k i a daug progų na tū 
ral iems pokalbiams su kūdikiu: 
m a u d a n t , aprengiant , nuren
g iant , e inan t pasivaikščiot i . 
K a l b a n t i s s v a r b u d u o t i 
da ik tams ar veiksmams tik var
dus, bet neįsileisti į ilgas kalbas 
bei a iškinimus. Pvz.. rodydami 
šaukštą, pakar toki te 2-'i ka r tus 
. . . šaukš tas" . V a i k a s g r e i t a i 
supras , kad žmones, da ik ta i ir 
veiksmai turi vardus Be to. 

re ikia žiūrėti , kad kūdikiai gir
dėtų ir suaugusiųjų pokalbius, 
diskusijas. Vengti garsių stor
žieviškų kalbų. Jei kūdikiai ir 
vaikai girdėtų žodingą ir taisyk
lingą kalbą, tai ir j ie ta ip 
kalbėtų. 

Suaugusie j i , kalbėdami su 
vaikais, visuomet turėtų kalbėti 
pamažu, aiškiai, natūraliai , o ne 
specialiai „va ik iška i" . Svar
b iaus ia ilgomis savo kalbomis 
neužgožti jų iniciatyvos kalbėti . 
Žinokime, jog vaikai daugiau 
s u p r a n t a , negu p a t y s gal i 
pasakyti. Todėl, kai jie bando ką 
n o r s p a s a k o t i ir p r a d e d a 
. .painiotis" liežuvis, niekuomet 
nereikia juoktis ar šaipytis iš jų 
nesėkmingų pastangų, keistų 
žodžių. Jau t resn i vaikai gali 
praras t i pasitikėjimą savimi, 
užs idaryt i savyje ir vengt i 
kalbėti" Ba imė būti nesupras
tam ar pašieptam dažnai pasi
lieka visam gyvenimui. 

Nemažiau svarbu nepamėg
džioti jų kalbos klaidų, galvo
jant , kad tokiu būdu jie geriau 
supras, pastebės jas ir pasi
taisys. Net iesa. Neaiškus ta
rimas, tai ne suprat imo stoka, 

PAGALBA 
DAUGIAVAIKĖMS 

ŠEIMOMS 
Dabar ir kaimas nelabai gali 

pasigirti dideliu daugiavaikių 
šeimų skaičiumi. Vienoje di
džiausių K l a i p ė d o s rajono 
Vėžaičių apyl inkėje tik 26 
šeimos augina ketur is ir dau
giau mokyklinio ir priešmokyk
linio amžiaus vaikų. 

Kaip sakė apylinkės sociali
nės globos ir rūpybos tarnybos 
inspektorė S. Grikšienė. neretai 
daugiavaikės šeimos būna ne
darnios — geria ne tik tėvas, bet 
ir mama. Todėl socialinės globos 
ir rūpybos tarnyba mokslo reik
mėms skiriamų lėšų neatiduos 
tokiems tėvams, o kartu su 
mokytojais nupirks sąsiuvinių, 
kitų daiktų ir nuveš vaikams. 

Anaiptol ne visos Vėžaičių 
apylinkės daugiavaikės šeimos 
kelia globos tarnybos rūpestį. 
Veterinarijos gydytojo Vlado ir 
medicinos sesers Danutės Arna-
šių šeima augina keturis sūnus 
ir vieną dukry tę . Visi dar 
mažamečiai — nuo 10 metų iki 
7 mėnesių. Apylinkės socialinės 
globos ir rūpybos tarnyba jaučia 
malonumą padėti tokiai šeimai, 
nes galima patikėti ponios Da
nutės žodžiais: „Mūsų su vyru 
didžiausias rūpestis, kad tik 
vaikai užaugtų dori žmonės". 

Tarnyba kas mėnesį išmoka 
apie 18.000 Lt pašalpų skurs
tančioms apylinkės šeimoms. 

(..Lietuvos aidas." 08.11) 

Dukrytė Saulė ir manytė Loreta Grybauskiene motinos-vaiko renginyje 
Žiburėlio Montessori mokyklėlėje Lemonte 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu i namus. 

AIR CARGO skubiems siuntiniams. 
Pervedame pinigus doleriais. 

Persiunčiame baldus. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Tinka sveikinimams arba švenčių proga, tik $29.-
Kava tirpi, kava malta, arbata, vaisių koncentratas, 
sausainiai, šokoladas, aspirinas, imittivitaminai. 
Didesnis, su daugiau produktų - $39.-
55 svarai. įvairaus maisto rinkinys - $98.-
Pageidauiant prisiusime smulkia informaciją apie 
maisto siuntinius. 
Siuskite per seniausią siuntinių į Lietuvą ištaigą. 
Dirbame nuo 1(W7 m. 

TRANSFAk, 2638 W 69th St. 
Chicago, I I . 60629 Tel. 312 436 7772 

D R A U G A S 
(USPS-161-000) 

T H E LITHUANIAN WORLD W I D E DAILY 

Published daily except Sundays and Mondaya. Legal Holidays, the 
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26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholu. Press S<x-iety. 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629 5589 

Second class postage paid at Chicago. Ii. and addilional mailing offices. 
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Chicago. IL 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

JAV 
Kanadoje ir kitur 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur 
Užsakant i Ijetuvą — 
Oro paštu 

(U.S.) 

.(U.S.) 

metams 
$90.00 

$100.00 

$5000 
$55.00 

Vk metų 
$50 00 
$55.00 

$35 00 
$35 00 

3 raen 
$30.00 
$35.00 

$25.00 
$30 00 

Tik šeštadienio laida 
Paprastu paštu 
Tik šeštadienio laida 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

$160.00 $85.00 
$10000 $55.00 
$5500 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsniu nesaugo. Juos gražina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimu turinj neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą 

KONFERENCIJOS 
SEKRETORIUS 

Lietuvos vyskupų konferen
cijos posėdyje, sekretoriatą iš 
Kauno perkėlus į Vilnių, nau
ju sekretoriumi išrinktas dau 
geliui šio krašto lietuvių pa
žįstamas kun. Gintaras Grušas, 
neseniai įšventintas kunigu. 
Pernai jis buvo popiežiaus ap
silankymo komiteto generalinis 
sekretorius. Vyskupai šiame 
pasitarime pranešė, jog Lietuvo
je trūksta maždaug 200 tikybos 
mokytojų gimanzijose ir aukš
tesnėse mokyklose. (V.R.) 

• A p o l l o 15 a s t ronau ta i 
David Scott ir James Irvin 
nusileido Mėnulyje 1971 m. 
liepos 30 d. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

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

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

9830 S. Ridgeland Ave. 
Chicago Rtdge. IL 60415 

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

312-735-7709 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
" O DANTŲ GYDYTOJA 
. ( 7915 W. 171st 
l\) Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, ODS. 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) tel. 708-422-8260 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — MERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GY0YTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos Dagai susita'"ną 

Pirmo 3 v p o 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
treid uždaryta, ketvd i -3vpp 

penkt ir seštd 9 v r l 2 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th S! Chicago IL 
Tel. (31?) 476-2112 

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais r savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p 7 v v . antr 9 v r - 12. 
ketvd 12 4 v p p penktd 1 2 - 6 w 

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. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

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 p p 
Šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Speoalybe Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos paqal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tol. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



DĖL LIETUVOS-
LENKIJOS SUTARTIES 

V. Landsbergio ka lba Se ime 1904.09.15 

Sutarties tarp Lietuvos ir 
Lenkijos reikalingumas nekelia , 
abejonių — tai svarbus žingsnis, 
normalizuojant vals tybių 
santykius. 

Normalizavimo istorija ilga, ji 
susijusi net su Lenkijos istorijos 
ir literatūros veikalų per ilgą 
laiką sukurtais įvaizdžiais, ku
riuos abi pusės turėjo įveikti, 
kad Lenkija suvoktų ir pripa
žintų Lietuvą kaip suverenią 
valstybę, ne tiktai Mindaugo ir 
Gedimino laikais , bet ir 
jungtinėje Dviejų Tautų respub
likoje ligi Trečiojo padalinimo, 
ir vėl teisėtai atkurtą XX 
amžiuje, po Pirmojo pasaulinio 
karo. 

Stokojant normalizavimo ir 
nestokojant ekspansi jos 
užmačių — o čia turime prisi
minti ir smurtinį Lietuvos sos
tinės užgrobimą 1920 metais — 
nukentėjo ir liko silpnesnės abi 
šalys, vėl tapusios galingesnių 
kaimynų aukomis 1939-1940 
metais. 

Truputį anksčiau jau buvo 
užmegzti Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatiniai santykiai, kas 
reiškė, jog Lenkija formaliai 
atsisakė traktuoti Lietuvą, kaip 
savo istorinę provinciją. Nors šis 
diplomatinių santykių užmez
gimas ir buvo priverstinis, 
Lenkijai paskelbus ultimatumą, 
tačiau pažymėtina, kad Lenki
ja užmezgė santykius su valsty
be, kurios Konstitucijoje, kaip ir 
Vasario 16-osios valstybės atkū
rimo akte, skelbiama sostinė 
Vilnius. 

Nevienodas liko abiejų šalių 
statusas po Antrojo pasaulinio 
karo, nevienodas buvo Lietuvos 
ir Lenkijos kelias a tku r t i 
demokratiją ir nepriklausomy
bę. Abiejų šalių kovoje už 
demokratiją didžiulį impulsą 

1980 m. davė Lenkijos Soli
darumo sąjūdis. Savo ruožtu, 
Lietuvos Pertvarkos sąjūdis 
1988 m. pirmąsyk komunizmo 
prislėgtoje pasaulio dalyje gar
siai pavadino ir pasmerkė abu 
Antrojo pasaulinio karo kalti
ninkus, — Vokietijos Trečiąjį 
Reichą ir Sovietų sąjungą, — 
pareikalavo gerbti mūsų tautos, 
kaip savo žemių suvereno teises. 
Lietuvos Sąjūdžio ir Lenkijos 
Solidarumo politiniai kontaktai 
padėjo abiems šalims naujai pro
jektuoti šios Europos dalies 
ateitį. Tai buvo vėl naujas 
santykių normalizavimo etapas 
— be jokios prievartos, kaip vis 
dėl to a ts i t iko 1938 m., o 
grindžiamas abiejų pusių gera 
valia ir pasitikėjimu, bendro 
pavojaus suvokimu, noru žiūrėti 
į geresnę rytdieną. 

Atėjo 1990 kovo 11-oji, ir 
Lenkijos Seimas sveikino pri
s ikel iančią nepriklausomą 
Lietuvą. Bendras tikslas ir 
naudinga perspektyva pačiai 
Lenkijai turėti po kelerių metų 
strategiškai saugų šiaurinį 
sparną, atrodė, skatins ją kuo 
aktyviau remti Lietuvos nepri
klausomybę. Visai natūralus 
būtų buvęs greitas diplomatinių 
santykių užmezgimas, tarpvals
tybinių santykių normaliza
vimas. 

Taip neatsitiko. Nuoširdumas 
pynėsi su šaltumu, nuolat buvo 
juntamas kurstantis trečiosios 
jėgos dalyvavimas. Kritiškais 
momentais Lenkija padėdavo 
Lietuvai, lenkų visuomenė buvo 
palanki, bet spauda knibždėjo 
priešiškų Lietuvai pasisakymų. 
Lenkija nenorėjo vestis Lietuvos 
Vyšegrado kryptimi, ji kėlė 
reikalavimus ir atidėliojo dvi
šalę deklaraciją. Tik Sovietų 
sąjungai galut inai žlugus, 

Lietuvos partizanai. Iš dešinės: Antanas Liesis — „Idomas", Bronius Liesis 
— „Naktis". Jie buvo desantais išmesti iš Vokietijos 1945 m. žiemą. Bronius 
žuvo 1949 m. Užpelkių miškuose, Antanas mirė per Kūčias. Pirmas kairėje 
yra Vladas Mišeikis — „Tarzanas". 

žengėme į priekį, pasirašėme 
deklaraciją. Dar po pustrečių* 
metų turime ir sutartį, svars
tome jos ratifikavimo klau
simus. 

Sutartis, kurią iš Lietuvos 
pusės rengė viena valdančioje 
partija, nenorėjusi žymiau 
pasinaudoti nepriklausomybės 
pirmtakų patirtimi, nėra tokia 
europietiška, kokios būtume 
siekę. Sutar t is veikl iau 
lenkiška arba su šio tolimesnio 
Europos regiono mąstysenų at
spalviais. 

Pa t i Lenkija nepajėgė 
peržengti psichologinio barjero 
— nors puse žodelio atsiprašyti 
už silpnesniam kaimynui pada
rytas skriaudas, kaip, pavyz
džiui, Vokietija atsiprašė Lenki
jos. Lietuva irgi nepadėjo Len
kijai galų gale peržengti šio bar
jero, tartum numojo ranka, nors 
tai būtų normalizavę santykius 
iš esmės ir ilgiems laikams. 
Todėl už prastesnę sutartį, negu 
būtume norėję ir galėję turėti, 
nedera vien kaimynų peikti. 
Reikėjo kantriau ir diplomatiš-
kiau dirbti. Bet gi sutarties 
dviprasmiškos, silpnokos ir kai 
kuo pavojingos vietos turi būti 
pažymėtos, kaip ir supratimas, 
kokį turinį sutartyje matome, 
kad sutinkame ratifikuoti. 

Iškilmingai skelbiamas da
bartinių teritorijų pripažinimas 
neturėtų sukelti įspūdžio ar būti 
aiškinamas, tarkim, jog vakar 
dar būtų abejonių. Sutartis dar 
sykį patvirtina, kas jau buvo 
pripažįstama. Teritorijos, kokios 
yra nūnai apibrėžtos, neatsirado 
„nepriklausomai" nuo praeities 
įvykių, nuo kažkokio savaimi
nio sienų formavimosi, o kaip 
tik priešingai — sienas nubrėžė 
praeities įvykiai, 1920-1945 m. 
okupacinių kariuomenių žygiai 
per Lietuvos žemę. Sienos prie
vartinės, bet mažesnė šalis turi 
jas priimti, ir daro tai sąmo
ningai nuo 1990 m. kovo 11 
aktų. Džiaugiamės, kad didesnė 
kaimynė pasižada gerbti mūsų 
suverenitetą sienų neliečiamy
bę ir nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus, nekenkti vientisumui. 
Savo ruožtu patvirtinome, kad 
Varšuva yra Lenkijos sostinė, 
rūpinsimės, kaip ir Lenkija, 
žmogaus teisėmis ir laisvėmis. 

Nustebino Lenkijos Užsienio 
reikalų ministerijos aiškinimas, 
jog Lietuvos-Lenkijos sieną 
neva nulėmė Lenkijos Liaudies 
Respublikos 1945 m. sutartis su 
SSRS. Nemanykime, jog tai aki
brokštas Lietuvai, kuri nepri
pažįsta inkorporavimo į SSRS, 
ir Lenkija apie tai žino. Many-
kim, jog tai juridinis nesusipra
timas, kurį dabartinė Lenkija 
turi galimybių kokiu nors pa
reiškimu atitaisyti. 

XVI-XVIII a. bendroji dviejų 
tautų ir valstybių istorija, apie 
kurią užsimenama sutarties 
preambulėje, be abejo, gali būti 

skirtingai interpretuojama; 
tačiau yė viena iš susitariančių
jų pusių nuo šiol nebegalės jos 
interpre:ifc>ti, lyg tai būtų 
vienos tautos ir šalies istorija. Šį 
aspektą reikės patikslinti ir pri
žiūrėti vadovėliuose, bendromis 
pedagogų pastangomis įvei
kiant kai kuriuos tradicinius 
mitus. Abipusė tautų pagarba 
nuo to t iktai sustiprės; ir čia 
einama į normalizavimą. 

•Atkūrusios nepriklausomas 
valstybes po Pirmojo pasaulinio 
kare Lietuva ir Lenkija neiš
vengė konfliktų; jos apgailes
tauja žinomą smurtą, kuris tada 
buvo panaudotas ir užtemdė 
tautų santykius. Suprantant šį 
apgailestavimą vieninteliu ra
cionaliu būdu, išties ryškėtų 
moralinio persiginklavimo, atsi
naujinimo ir susitaikymo per
spektyva, tokia reikalinga 
mūsų dabartiniuose netikru
muose ir nestabilumuose. 

Čia ir Vilnius — Lietuvos šir
dis, dvasia ir opiausioji žaizda. 
Septynių šimtų metų istorijoje 
smurtu iškirptieji devyniolika 
metų negalėjo ir negali sukurti 
jokių naujų valstybinių sampra
tų. Būtų geriausia, kad Lenki
ja, atidėjusi tokį reikalingą 
besąlygiško apgailestavimo 
žodį, mums tų devyniolikos 
metų skriaudų neprimintų. O 
kas ir tada buvo gera, mielai 

prisiminsime. 
Tuose straipsniaose, kur 

kalbama apie tautinių mažumų 
teises, sutartis tikrai galėjo būti 
europietiškesnė. Tačiau žinome, 
koks yra europietiškųjų 
dokumentų visas turinys, kurio 
negali susiaurinti koks nors, 
kad ir siauresnis arba truputį 
pakreiptas, persakymas šioje 
sutartyje. 

Manau, kad Lietuvos-Lenkijos 
sutartis bus ratifikuota mūsų 
Seime tuo pačiu metu, kai ją ra
tifikuos Lenkijos Seimo įgalio
tas Lenkijos prezidentas. Nuo 
Lenkijos pusės priklauso, kad 
tai įvyktų greičiau. Galbūt ra
tifikavimui Tėvynės sąjunga ar
ba Seimo opozicija parengs poli
tinį pareiškimą. Gal to ir nebe
darysime. Ar Lietuvos Seimas 
manys, kad reikia dar ką nors 
pridėti prie to, ką sutarties pasi
rašymo metu pasakė Lietuvos 
prezidentas, ar tik priminti tas 
pačias nuostatas, pasvarstysime 
visi kartu, galbūt visų frakcijų 
įgalioti atstovai, jeigu LDDP su
tiks. Sutartis yra tokia, kokie 
esame šiuo metu abiejose pusė
se, abiejose šalyse; ji atspindi 
apskritai pagerėjusią per penke
rius metus dvišalių santykių 
tikrovę ir jau dabar veikia tei
giama kryptimi, silpnina trečio
sios šalies įtaką, formuoja XX a 
pabaigos Europos modelį. 

GIMTADIENIO DOVANA 
„DRAUGUI" 
BRONIUS JUODELIS 

Šiais metais „Draugo" dien
raštis, vienintelis likęs pasauly
je už Lietuvos ribų švenčia 
85-jį gimtadienį. Tokio amžiaus 
ne visada sulaukia dienraščio 
skaitytojas, o laikraščiui švęsti 
tokį jubiliejų mūsų spaudos is
torijoje yra retenybė. 

Turėjęs daug prenumeratorių 
ir neturėjęs finansinių leidybos 
sunkumų, šiandien „Draugas" 
ieško mecenatų ir rėmėjų, kad 
uždengtų buvusių prenumerato
rių paliktą tuščią vietą, kad 
sutelktų leidybai reikalingus 
finansus ir toliau, išlaikant 
lietuvybę bei lietuvišką žodį 
plačiame pasaulyje, ir toliau vi
sus lietuvių tautos vaikus jun
giant į vieningą darbą Lietuvos 
gerovei. 

„Draugo" ateičiai užtikrinti 
pradėtas milijoninis Draugo fon
das yra reali galimybė palaikyti 
„Draugo" egzistenciją dar dau
gelį metų. Sutelkus kuo grei-: 
čiau milijono dolerių kapitalą, 
jį tinkamai investavus, gaunant 
gerus dividendus, nesunku pri
durti kas metai „Draugo" leidi
mui po 100,000 dolerių. Su to
kia parama „Draugas" jau gali 
gyvuoti. O kas gi mūsų nelinki 
„Draugui" švęsti ir 100 metų ju-

/ Danutė Bindokienė 

Kas pirmas mirktelės 

biliejų? Kas iš skaitytojų nenori, 
kad „Draugas" kasdien mus 
lankytų dar daugelį metų? Kas 
gali sakyti, kad „Draugui" ne
reikalinga nuolatinė finansinė 
jėgainė? Draugo fondas ir bus ta 
nuolatinė „Draugo" finansinė 
jėgainė, jei mes visi skaitytojai 
profesionalai, pensininkai ir or
ganizacijos ateisime į fondą su 
šimtinėmis ir tūkstantinėmis. 

Gimtadienio geriausia dovana 
„Draugui" yra įnašas į milijoni
nį Draugo fondą. Tai investavi
mas į mūsų pačių gyvybinius 
interesus ne tik mums, gyve
nantiems už Lietuvos ribų, bet 
ir Lietuvoje esantiems sesėms ir 
broliams, kurių laisvę ir gerovę 
dar slegia tamsūs debesys. Ten 
nukeliaujantis „Draugas" su 
tiesos ir krikščioniškos moralės 
žodžiu ardo tą tamsų melo, 
smurto ir korupcijos debesį, 
skaidrina Lietuvos padangę. 
Tik reikia, kad kuo daugiau 
„Draugo" prenumeratų (me
tams lėktuvu tik 100 dolerių!) 
skristų į Lietuvą. 

Gimtadienius mes švenčiame 
kas metai. Jubiliejiniai gimta
dieniai rečiau ateina. Tad jų 
minėjime ir dovana turėtų būti 
jubiliejinio dydžio. Tą dovaną 

Pasaulinio masto politinės 
krizės šiais laikais beveik kas
dieninis reiškinys. Vos spėjama 
vieną problemą išspręsti, arba 
bent tiek „aplamdyti", kad jos 
grėsmė laikinai sumažėtų, 
bematant išdygsta nauja. 
Galima beveik sakyti, jog mūsų 
planeta yra lyg perdžiūvęs miš
kas, kurio tankumyne neatsar
gus veikėzas žaidžia užžiebtais 
degtukais. Jeigu nekyla gaisras, 
galintis sunaikinti visą mišką, 
tai tik Dievo malonės ir dau
gelio žmonių pastangų dėka. 

Iki praėjusio sekmadienio 
vėlyvo vakaro atrodė, kad kri
zė Haiti saloje bus išspręsta tik 
ginklu. Apie Haiti invaziją jau 
kuris laikas JAV prezidentas 
kalbėjo, kaip apie netrukus 
įvyksianti faktą, kurio įgyven
dinimo valanda kol kas neskel
biama. Viskas buvo paruošta: 
kariuomenė, karo laivai, 
lėktuvai ir tūkstančiai atsi
šaukimo lapelių, kuriais buvo 
nuolat „bombarduojamos" Hai
ti sostinės Port-Au-Prince 
gatvės. 

Jeigu visas reikalas nebūtų 
buvęs toks rimtas, galėjo atro
dyti net juokinga, kad didžioji 
galiūnė — JAV — surėmė žvilgs
nius su mažos, neturtingos 
Karibų jūros salos diktatorium, 
o visas pasaulis, kone sulaikęs 
kvapą, laukia, kuris pirma 
mirktelės ar nukreips akis į 
šalį. 

Sekmadienio vakare JAV 
prez* Bill Clinton su neslepiamu 
džiaugsmu paskelbė, kad gene
rolas Raoul Cedras „mirktelėjo" 
ir sutiko pasitraukti iš valdžios, 
kurią perversmo keliu buvo 
pagrobęs iš teisėtai, demokrati
niuose rinkimuose nnkto Hai
ti prezidento Jean-Bertrand 
Aristide. Tiesa, sprendimas 
padarytas tik pasitvirtinus ži
nioms, kad 61 JAV karinės 
aviacijos lėktuvas, pripildytas 
desantininkų, jau pakilo iš savo 
bazės ir pradėjo skrydį į Haiti. 

Šioje dramoje įdomus veikėjas 
yra buvęs JAV prez. Jimmy 
Carter, kuris su specialia dele
gacija (gen. Colin Powell ir sen 

Sam Nunn) šeštadienį, rugsėjo 
17 d., atvyko į Port-Au-Prince 
susitikti su diktatorium Cedras 
ir jo patarėjais. Nors Jimmy 
Carter nebuvo labai veiks
mingas JAV prezidentas, bet 
pastaruoju metu pasižymi vienu 
kitu diplomatiniu laimėjimu. Ir 
šį kartą jis vadovavo misijai į 
Haiti, kai ankstesnės delega
cijos grįžo nieko nelaimėjusios. 
Vis labiau atrodė, jog vienintelė 
išeitis tebuvo g ink luo ta 
intervencija. 

Dėmesio verta ir tai, kad šį 
kartą prezidento Clinton planai 
susilaukė aštrios opozicijos iš 
kai kurių vyriausybės narių, o 
ypač JAV gyventojų apskritai. 
Tik palyginti nedidelis procen
tas pritarė invazijai į Haiti. 
Daugelis negalėjo ar nenorėjo 
suprasti priežasčių, skatinančių 
prez. Clinton imtis žygių tokiu 
būdu grąžinti į valdžią Aristide. 
Nebuvo abejonės, kad invazija 
pareikalaus amerikiečių karių 
gyvybių, dėl to ir dėl kitų prie
žasčių prezidento ketinimas 
buvo stipriai kritikuojamas. 
Galbūt kaip tik čia ir glūdi pati 
didžiausia paskata: paskutinę 
minutę dar k a r t ą mėgint i 
konfliktą išspręsti taikiu būdu. 

Kad invazija tikrai įvyks, Hai
ti gyventojai jau neabejojo. Jie 
įvairiais būdais ruošėsi, net 
pasistengdami išvykti iš sos
tinės į saugesnes vietas krašto 
gilumoje. Vieni amerikiečių * 
laukė kaip išvaduotojų iš nuola
tinio diktatūros teroro ir bai
saus skurdo, kuriame buvo atsi
dūrusi valstybė. Kiti ginklavosi, 
pasiruošę „kovoti prieš užpuolė
jus", prisiekdami ištikimybe 
diktatoriui . Reikėjo, kad 
pagaliau padėties rimtumu įsi
tikintų ir prezidento rūmuose 
įsitaisę despotai. 

Dabar belieka laukti, ar tikrai 
pasirašytas susitarimas bus įgy
vendintas. Žinoma, šį kartą dik
tatoriaus pasiryžimą išsikraus
tyti „sutvirtins" į Haiti išsikėlę 
amerikiečiai su sąjungininkais, 
kurie prižiūrės, kad valdžios 
perdavimas į teisėtas rankas 
vyktų sklandžiai. 

„Draugas" tikrai pajus, jei mes 
dabar Draugo fonde sutelksime 
milijoną dolerių. Vieningomis 
nuoširdžiomis pastangomis tą 
tikrai galime padaryti. 

Šiuo metu vyksta Draugo fon
do lėšų telkimo rudens vajus. 
Artimu metu visus „Draugo" 
skaitytojus pasieks Draugo fon
do lankstinukas, vokelis ir pra
šymas vajaus metu vėl ateiti į 
fondą su nauju įnašu. 

Daug rankų didžią naštą pa
kelia. Tad ir milijoną sutelkti 
visiems nėra sunku. Tegul 
„Draugo" 85-tas gimtadienis at
neša jam geriausią dovaną — 
milijoninį Draugo fondą. 

• 1942 m. liepos 30 d. JAV 
prez. Franklin D. Roosevelt 
pasirašė įstatymą, kuriuo buvo 
įsteigtas laivyno moterų padali
nys, pavadintas WAVES. 

VIENOS ŠEIMOS ISTORIJA 
DANUTĖ GALVANAUSKAITĖ-PLIUPELIENĖ 

Biržai tai — kelias į mano vaikystę, o jis jau laiko 
ūkanomis padengtas. Miškai smarkiai ūgtelėjo į dangų, 
sodybos sumenkusios ir kalneliai jau nebe tie. Tai mano 
paauglystės ir jaunystės miestas. Biržai mane sieja su 
didžiausiu skausmu, kada 1951 spalio 2 d., antradienį, 
buvo išvežti mano tėvai, seserys ir brolis. 

Tą tragiškos dienos ankstų rytą atvažiavo 
sunkvežimis prie mūsų namų Jonavos km., pasibeldę 
į duris, neprašyti svečiai paaiškino, kad remiantis 
įsakymu (kurį pasirašė A. Sniečkus), mūsų šeima 
perkeliama gyventi į Rytus amžinai (navečno). Greit 
susikrovę daiktelius, pro Vabalninką jie turėjo pasiekti 
Kupiškio geležinkelio stotį. Likimas pasiūlė savo 
variantą. Sunkvežimio vairuotojas paklydo, tuoj už 
Vabalninko pasukęs Panevėžio keliu, todėl turėjo 
sugrįžti į miestelį. Tada Mamutė paprašė NKVD darbuo
toją užsukti į Vabalninką ir paimti dukrą Nijolę. NKVD 
darbuotojo būta mielaširdingo, jis leido Nijolei apsispręs
ti per 5 minutes: važiuoti kartu j Sibirą, ar pasilikti? 
Nijolė, pagauta to skaudaus momento, sunkios tėvų 
būsenos, sutiko važiuoti. 

Tuo metu aš (mokiausi Kaune) ir mūsų vyriausias 
brolis Juozas, tarnavęs 6 metus sovietinėje armijoje, 
likome tėvynėje. Po savaitės gavau iš Biržų laišką, 
kuriame buvo žinia, kad tėvai išvažiavo toli, toli. Nuo 
tos žinios žemė pasunkėjo, saulės šviesa aptemo, skaus
mingas tapo medžių šlamėjimas. Nuėjau pasėdėti Vytau

to Didžiojo Karo muziejaus sodelyje po gluosniu, verkiau, 
verkiau ir užmigau. Dabar dažnai tenka praeiti pro tą 
gluosnį ir suvirpa širdis. Tas gluosnis jau galingas, o 
aš pasenau. 

Rudenį traukinys su mano šeimos nariais dundėjo 
į rytus iki Tomsko. Ten visi tremtiniai buvo susodinti 
į laivą „Bogdan Chmelnickij" su baržomis ir plaukė 
Obės upe į šiaurę iki miestelio Tagur. Toliau upe Ket 
į rytus ir pasiekė Verche-Ketcko rajono centrinį mies
telį Belij-Jarą. Toliau jau sausuma pasiektas Ribinsko 
kaimelis. Vietiniai gyventojai — irgi ankstesnių laikų 
Cobra-Stalino sistemos tremtiniai. Rugsėjo pabaigoje 
Sibire pasirodo pirmosios snaigės ir prasideda šalčiai, 
todėl tas ešalonas pasiekė Ribinską jau įžiemojus. Visi 
„liaudies priešai" buvo sutalpinti klubo salėje. Kiek
viena šeima spietėsi prie savo turto, sukišto į maišus. 
Vietiniai gyventojai sutiko priimti mūsų šeimą į 12 
kvadratinių metrų kambarį, kartu su dviem kitomis 
šeimomis. 

1951 m. pavasarį baigiau Biržų gimnaziją. Atestatų 
įteikimo šventėje visiems abiturientams buvo įteikti ant 
vatmano piešti atvirukai. Man pakliuvo atvirukas, kurio 
piešinyje: nuo vėjo palinkę medžiai ir išskrendančios ger
vės. Aš pažiūrėjau, aiktelėjau ir sakau savo geriausiai 
klasės draugei Antaninai Jakubėnaitei-Melaikienei: 
„Ką tai galėtų reikšti'? Nuojauta neklydo. Rudenį, kaip 
paukščiai išklydo mano tėvai, seserys ir brolis Jurgis 
į Rytus, o speiguotą 1952 m. sausio 23 d. ankstyvą rytą 
ir aš, ne savo valia iš Kauno išvažiavau pas tėvus. A. 
Jakubėnaitė tai vienintelė mano klasiokė, iš kurios aš, 
būdama Sibire, gaudavau laiškus. Ir šiandien nenu 
trūkusi mūsų draugystė, dažnai pasikalbame telefonu. 

1951 m. vasarą bandžiau stoti mokytis į Kauno Poli

technikos instituto chemijos fakultetą, bet mandatinė 
komisija neleido man laikyti stojamųjų egzaminų, nes 
dėdė Ernestas Galvanauskas „Smetonos" laikais buvo 
finansų ministras, tarybų valdžios priešas. 1940 m. 
rugpjūčio 4 d. anksti rytą nuo Ąžuolyno išvyko jis iš 
Kauno, sėkmingai perėjo Lietuvos sieną ir pateko į kitą 
pasaulį. Jo kelionei talkininkavo sūnėnas Jurgis 
Užubalis ir moteris, kuri pervedė per sieną į Vokietiją. 

1992 m. vasarą išsikalbėjau su vienu žmogumi, kuris 
pasakojo kitokią dėdės Ernesto perėjimo per sieną 
legendą. 

Klaipėdoje Danės upė buvo siena tarp Vokietijos ir 
rusų užimtos Lietuvos. Dėdė nusirengė neva maudytis, 
perplaukė Danės upę ir išlipęs ant kranto „teisėtai" 
atsidūrė Vokietijoje. Rusams paliko dovanų savo rūbus. 

Pas tėvus — į Sibirą 

Taigi, 1952 m. sausio 23 d. buvo paskutinis Lietuvoje 
į Sibirą vežimas. Surinko visus nuo tėvų pasilikusius 
vaikus ir studentus. Išvažiavau iš Biržų gatvės Žalia
kalnyje. Sena šeimininkė man pridėjo šiltų rūbelių. 
Mūsų sunkvežimį saugojo siauraakiai iš Azijos kareiviai 
su automatais ir šunimis. Važiavome pro Muravą, Jona
vos keliu į Gaižiūnų geležinkelio stotelę. Buvo šaltas, 
žvaigždėtas, ankstyvas sausio mėnesio rytas. Apšerkš
niję, sustingę medžiai man sakė sudie. Jie-nesuprato 
mano tragedijos. Palieku aš tave, Tėvyne. 

Per dvi dienas buvo suformuotas ešalonas, kurj 
sudarė 48 kiauliniai vagonai. Aš pakliuvau į 21-ą 
vagoną. Naktimis vagonuose buvo šalta. Viduryje 
vagono buvo sukalta iš medinių lentų išeinamoji.mes 
jų vadinome „nuliuku". Vienas tremtinys — meni

ninkas, iš mūsų tarpo, su geležiniu įkaitintu žarstekliu 
nupiešė ant „nuliuko" Stalino portretą-profilL ale, tikrai 
buvo panašus. 

Prisimenu kelionę po Gruziją 1983 m. Aplankėme 
Stalino gimtąjį miestelį Gori. Mažytis namelis, kuriame 
gimė didžiausias mūsų planetos diktatorius Josifas 
Visarionovičius. Užsukome į Stalino muziejų, vienintelį 
Gruzijoje ir pasaulyje. Išeinant iš muziejaus, paskutinėje 
salėje jau ilsisi Josifas karste, įvykdęs milijonus 
nusikaltimų. 

— Tu jau guli karste, o aš praėjau.ešafotą, likau 
gyva ir atvažiavau tavęs prakeikti. 

Pašiurpau bežiūrėdama į jį ir staiga apleidau 
vienintelį tokį pasaulyje muziejų. Stalinas, tai figūra 
dvelkianti šalčiu, kraujų, neviltimi, milijonais 
beprasmių mirčių ir kančių, palaidotomis jaunystėmis, 
sulaužytais gyvenimais. Būtų įdomu, kad nftorija pa 
nagrinėtų, kiek Stalinui priklauso „gerų darbų" ir 
kokių. " 

Skubėjome į Rytus. Uralo kalnai, ą$§isveikiname su 
Europa. Ešelonas dideliu greičio įlekia į Aziją. Tolyn, 
tolyn nuo Tėvynės. 

Laukė sunkūs šešeri išbandymo metai, sunkus buvo 
mūsų nešamas kryžius, bet mes tikėjome, kad bus Prisi
kėlimas ir puoselėjome mintį, kad sū viltimi ii bevil 
tiškumo paklupdyta Tauta prisikels. 

Jau važiuojame už Tomsko link Asino. Vasario 8 
d., atkabina 3 vagonus ir mes pasiliekame Tugano ra-| 
jone, stotelėje Tugan. Malinovkos kaimekyje. Jaunimas, 
išskyrus šeimas, apgyvendintas 2 km nuo kaimelio tai
goje, kur buvo pastatytas barakas su dviem kambariais. 

(Bus daugiau) 
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APREIŠKIMO PARAPIJA 
ŠVENČIA JUBILIEJINIUS 

METUS 
P. PALYS 

Kun. Vytautas Palubinskas. 

Švč. Mergelės Marijos Apreiš
kimo lietuvių parapijos 
bažnyčia. Brooklyn. N.Y., šiais 
metais sulaukė garbingo 80-ties 
metų amžiaus. 

Vokiečių kilmės gyventojams, 
iš VVilliamsburg rajono, Brook
lyn, N.Y., išsikeliant j kitas 
miesto dalis, ten pasiliko nebe
naudojama. 1863 metais, jų pa
statyta, bažnyčia. Tuomet, tame 
rajone buvo apsigyvenę daug 
lietuvių šeimų, kurios buvo pra
dėjusios galvoti apie jsigyjimą 
savo bažnyčios. Tuometinis 
Brooklyno vyskupas Charles E. 
McDonnell lietuviams ir pasiūlė 
tą bažnyčia atpirkti. Vyskupo 
pasiūlymu pasinaudojus. 1914 
metais, bažnyčia, klebonija bei 
mok>klos pastatas ir buvo įsi
gyta. Visi tie pastatai buvo gero
kai apleisti, be to, turėjo ir 
nemažai skolos. Į parapiją įsi
rašė arti 700 šeimų. Klebonu 
vyskupas paskyrė kunigą Niko
demą Petkų. Tuomet laikai ne
buvo lengvi. Dauguma parapi
jiečių dirbo fabrikuose. Uždar
biai buvo maži. bet parapijiečiai 
buvo dosnūs. Laikui bėgant 
skolos buvo apmokėtos, o ir visi 
pastatai buvo atnaujinti. 

Prie bažnyčios buvo atidaryta 
ir 8 skyrių pradžios mokykla. 
Mokyklai vadovavo ir moky
tojavo pasišventusios seselės, 
Domininkonų ordino vienuolės. 
Pradžioje mokyklą daugumoje 
lankė tik lietuviškų šeimų 
vaikai. Tėvai džiaugėsi, kad jų 
vaikai auklėjami katalikiškoje 
dvasioje, mokomi lietuvių 
kalbos, supažindinami su lietu
viškais papročiais ir Lietuvos is
torija. Kasmet mokinių daugėjo, 
o 1923 metais mokykloje mokėsi 
jau 462 vaikai. Mokyklos isto
rijoje rašoma, kad per pirmus 25 
metus mokyklą baigė 625 moki
niai. Vėliau, iš jų tapo: 28 vie
nuolės. 6 kunigai. 2 gydytojai. 
3 advokatai ir daug kitų 
profesijų žmonių, kurie buvo 
pilnai pasiruošė tarnauti Lietu
vos ateičiai ir Amerikos gerovei. 

Apie 1925 metus lietuviams 
irgi pradėjus keltis į kitus 
New Yorko miesto rajonus, mo
kykloje lietuviu mokinių pra
dėjo mažėti. Jų vieton atėjo ki
tataučiai. Jiems mokyklos išlai
kymas mažai rūpėjo. Ir taip, 
1972 metais, nebegalint 
mokyklą išlaikyti, ji buvo 
uždaryta. 

Parapijai švenčiant sidabrini 
jubiliejų, sukaktuviniame lei
dinyje plačiai paminėta, kad 
parapijoje veikė du 'suaugusių 
ir jaunimo* chorai, mokyklos 
orkestras ir išvardinta 9 jvairios 
katalikiško*; draugijos. Spė
jama, k^d tuomet parapijai 
priklausė arti 2.000 lietuvių 
šeimų. Bet. parapijai švenčiant 
60-ties metų sukakti, joje buvo 
likę tik Rožančiaus draugija 
'draugija savo žydėjimo metu 
turėjo net 300 narių>, Maldos 
Apaštalavimo draugija ir Švč 
Mergeles Marijos sodaiietės. 
Dabar visos tos draugijos savo 
veiklą yra baigusios. Dar tebe 
veikia Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų sąjungos 29-ji 
kuopa 'apie ją irgi mažai nesi

girdi) ir Lietuvos Vyčių 41-ji 
kuopa. 

Ypatingą laikotarpį Ap
reiškimo parapija išgyveno ir at
jaunėjo, 1949 ir 1950 metais iš 
Vokietijos atvykus dideliam 
skaičiui lietuvių. Tuomet Ap
reiškime klebonavo itin šviesus 
ir patriotiškai nusiteikęs kun. 
Norbertas Pakalnis. Jis plačiai 
atvėrė klebonijos duris, o jo gerą 
širdį, darbo, buto ar kurios kitos 
pagalbos bei patarimo ieškant, 
patyrė daug naujai atvykusių
jų-

Greit įsikūrė Tremtinių drau
gija. Ji. negaišdama laiko, pra
dėjo rūpintis švietimu, gim
tosios kalbos išlaikymu ir jos 
puoselėjimu. Tuometinė drau
gijos valdybos pastangų dėka, 
buvusios mokyklos pastate, 
1950 metais, vasario 22 d., pra
dėjo veikti šeštadieninė 'vėliau 
pasivadinusi Maironio vardo) 
mokykla. Veikė 8 klasės ir 
vaikų darželis. Į mokyklą, 
kasmet, susirinkdavo arti 200 
mokinių. Tose patalpose mokyk
la veikė 21 metus. 

Abejose Apreiškimo parapijos 
salėse, jaunimas mokėsi ir šoko 
tautinius šokius, skautai turėjo 
savo sueigas, ten susirinkimus 
pravesdavo. įsikūrusi LB I 
apylinkė, ateitininkai bei kitos 
organizacijos ir draugijos. Ten 
buvo ruošiama koncertai ir 
vaidinimai. 

Didžiausia Apreiškimo para
pijos pažiba ir pasididžiavimas 
buvo, o ir dabar tebėra, — 
bažnytinis choras. Choras savo 
amžių pradėjo tais pačiais 
metais, kaip ir pati parapija. 
Buvo laikai, kai choras savo 
gretose turėjo arti 100 choristų. 
Statė operetes, paruošdavo kan
tatas, vaidino. Su koncertais 
aplankydavo ir kaimynines 
parapijas. Chorui vadovavo 
patyrę muzikai. Trys paskuti
nieji buvo: Vladas Baltrušaitis, 
Algirdas Kačanauskas ir Vikto
ras Ralys. Dabar chorui vado
vauja Lietuvos konservatoriją 
'dirigavimo klasę) baigusi 
Gintarė Bukauskienė. Šiuo 
metu, choro sąrašuose yra arti 
30 choristų. Kiekvieną sekma
dienį choras gieda per 11 vai. 
Mišias. Kasmet suruošia reli
ginės muzikos koncertą. 

Pastaruoju laiku Apreiškimo 
parapija d a r gana tvir tai 
laikosi. Nors dauguma parapi
jiečių plačiai išsisklaidė po kitus 
New Yorko rajonus bei prie
miesčius, bet sekmadieniais, į 
11 vai. Mišias susirenka arti 
100 asmenų, o didžiųjų, bažny
tinių bei tautinių, švenčių metu 
prisirenka beveik pilna didelė 
bažnyčia. 

Jau penkeri metai Apreiš
kimo parapijos klebonas yra 
kun. Vytautas Palubinskas. Jis 
šiais metais švenčia savo 40-ties 
metų kunigystės sukaktį. 

Tos abi sukaktys: Apreiškimo 
parapijos 80-ties metų gyvavimo 
ir kun. Vytauto Palubinsko 
40-ties kunigystės metų, bus 
iškiliai paminėtos sekmadienį, 
rugsėjo 18 d. Tą sekmadienį, 11 
vai. Mišias, su kitais kunigais, 
aukos vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Po Mišių parapijos di
džiojoje salėje bus pietūs ir 
sveikinimai. 

Joks pranašas negalėjo išpra
našauti, kad 1994 m. liepos 5-10 
d. apie 400 lietuviško jaunimo, 
iš viso pasaulio kraštų susi
rinkusio, dalyvaus Šokių dienos 
šventėje Vilniuje. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, daugelis lietuviško 
jaunimo svajojo apie galimybę, 
susijungus su Lietuvos jaunimu, 
švęsti didžiulę padėkos ir 
džiaugsmo šventę Lietuvoje. 
Svajonė tapo tikrove, kai 
buvome pakviesti dalyvauti 
Dainų šventėje. Jaunimas, 
pirmą kartą susitikęs Vilniuje 
per tautinį šokį, skelbė džiaugs
mą dėl Lietuvos laisvės 
sugrįžimo. 

Lietuvos spauda rašė, kiek 
šaunaus jaunimo dalyvavo 
šventėje, o ant stulpų reklamos 
viliojančiai kvietė į šventę. 
Prieš šventę ir per vienos 
savaitės laikotarpį buvo rek
lamuojami koncertai, tauto
dailės parodos, spektakliai, teat
rai ir folkloro dienos. Tiek 
renginių! Ar pajėgsime viską 
aplankyti? 

Iš įvairių kraštų 25 ansamb
liai — gražaus lietuviško 
jaunimo ir vyresniųjų šokėjų — 
atvyko į Vilnių. Žinoma, gau
siausias šokėjų būrys atvyko iš 
JAV. Nelengvos buvo įtemptos 
repeticijos dienos. Pagaliau 
sulaukėme Šokių dienos. Vieni 
šokėjai džiaugėsi repeticijų pa
baiga, kiti tvarkė tautinius dra
bužius. Visi j au tė , kad 
šiandiena išskirtina — tiesiog is
torinė diena: „Mes ir jie" trep
sėsime kartu, šoksime vienin
gai, draugausime kartu! 

Kai autobusai, perpildyti 
šventės dalyvių, rikiavosi 
mašinų aikštėje ir žmonių 
minios skubėjo į Žalgirio 
stadioną, šokėjai širdies gilumo
je troško, kad šventė pasisektų. 

Šokių dienos programos tema: 
,,Mes buvome, mes esame, mes 
būsime". Lietuvos jaunimas 
atidarė šokių dieną su prologu 

..Saulės giesme". Meno vadove 
Laima Kisielienė. 

Antroje programos dalyje šoko 
lietuviškas jaunimas, atvykęs į 
šventę iš įvairių pasaul io 
kraštų. Ši programos dalis 
vadinosi „Tėviškės pastogėj". 
Užsienio lietuvių vyriausia 
meno vadov • Rita Karasiejienė. 
Su trečiąja šventės programos 
dalimi ,,Si:batvakaris" prie 
Lietuvos jaunimo šokėjų 
prisijungė du ansambliai: „Gin
taras" — Torontas (Canada) ir 
„Grandis" - Čikaga, JAV. 

Svečiai — išeivijos lietuviškas 
jaunimas — šoko grakščiai, rit
mingai ir vieningai . J i e 
Tėviškės pastogėj jautėsi, kaip 
savo namuose. Žiūrovai šokius 
lydėjo audringais plojimais, o 

šokėjų veiduose spindėjo 
džiaugsmas ir pasididžiavimas. 

Šventės meno vadovai labai 
išmaningi, nes Žalgirio stadio
no aikštėje šokėjai visą laiką 
sukosi: ratais rateliais perei
nant į virtines ir iš virtinių į 
eiles. Vieni šokėjai narstė, įšok
dami į a ikštę , o kiti pro 
vartelius iššokdami iš aikštės. 
Publika tik plojo, džiaugdamasi 
šokėjų vikrumu. 

Iš visų kraštų suvažiavę 
šokėjai-svečiai ir Lietuvos 
jaunimas šoko nuostabiai. Ne 
vieną žiūrovą privertė susimąs
tyti, kad čia buvo jaunimo, 
Lietuvos ir svetimuose 
kraštuose subrendusio, masinis 
pasirodyms — Mes esame vien
ingi! Mes esame broliai ir 
sesutės! 

I rena Smieliauskienė 

Pirmasis žingsnis į tėvu žemę — ..Grandies" ansamblio nariai, atvykę į Vilnių 
dalyvauti Pa.-aulio lietuviu dainų ir šokių šventėje. 
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* Viošbučių užsakymas įvair iuose Lietuvos mies tuose 
* Pasit ikimas aerouoste 
* Tarpmiest iniai pervažiavimai 

IR VISA T A I I Š I M T I N A I S A V O M I S , M Ū S Ų F I R M O S T A R N A U T O J Ų , P A S L A U G O M I S 

MILIJONAS PLANAVIMUI 
Kanados urbanistikos in

stituto Vilniuje įstaigos vadovas 
Romas Vaštokas pranešė, jog 
Kanados Užsienio reikalu mi
nisterija konsultacinei miestu 
strateginio planavimo pro
gramai Lietuvoje. Latvijoje ir 
Estijoje paskyrė 1.2 milijonus 
JAV dolerių, skelbia „Atgimi 
mo" savaitraštis Vilniuje (V.R.) 

Mūsų Vilniaus raštine — 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 pndavimui. organizuoja ekskursijas Į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

P R O F E S I O N A L I A I IR T V A R K I N G A I A P T A R N A U S I M E A B I E J O S E A T L A N T O PU3ĖSE. 

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

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (700) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Sociery 
o? Trovel Agents 

" City Center GT-Internsttonsl 
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V I L N I U S , L I E T U V A 

T E L E F O N A I : ( 3 7 0 ) 2 - 2 2 3 - 1 4 7 
2 2 2 3 - 1 5 4 

T E L E F A X ( 3 7 0 ) 2 - 2 2 3 - 1 4 9 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-58S-6100, res.: 312-778-3971 

II 
FOR SALE 

New Buffalo, Ml , tik valanda nu» 
Chicagos, parduodamas namas 
ant 1 akro sklypo; 3 mieg., kamb., 
1'/2 vonios, ,,vinyl" apmuštas; 
rūsys; dujomis šildomas (,,forced 
air"); centralinis šaldymas + 2 
auto. garažas su cemento grin
dimis/malkomis kūrenama krosnis. 
Namas arti miesto ir ežero. Sav. turi 
parduoti, nes pasistatė kitą. Priima 
pasiūlymą. Kaina $89.000. Kreiptis; 
Marilyn L DeVos R. E., Inc., tel. 
616-469-2911. 

H E L P V V A N T E D 

Reika l inga m o t e r i s prižiūrėti 
mažą vaiką nuo 8 v.r. iki 5 v. p.p. 
VVashington, DC. Kreiptis: 

2 0 2 - 5 4 4 - 5 1 8 9 . 

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

«*» 
10%—20%—30% pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 '/? West 95th Street 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

HERBALIFE 
tai gera priemonė išvalyti organiz
mą nuo šlakų, sureguliuoti kraujo 
spaudimą, sumažinti svorį, nervinę 
įtampą. Vėl būsite energingas ir 
žvalus! 

Skambinti: (718) 847-7452 
Kviesti: ELVIS 

R E A L S S T A T E 

tfa r4r-

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 6 kamb. . 3 m i e g . 
butas Br ighton Park apyl . Kreipt is 
tel 3 1 2 - 3 7 6 - 7 8 8 3 . 

Išnuomojamas saulėtas, apšildo
mas 3 -4 kambarių butas Brighton 
Parko apylinkėje—Archer & Cali-
fornia kampas. Idealus susisiekimas 
ir apsipirkimas Skambinti vakarais 

(312) 247-3777 arba 
(312) 890-1877 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St. ir Washtenaw Ave.. vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta S325 Į mėn. + 
..secunty dep." Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
iki 3 v. p.p.. tel. 312-476-8727. 

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

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpetmg, rec. rm. add>-

:ions: kitchen, bathrm.. basement 
& deck construction, dry-wall hang-
ing & taping: aluminum siding. sof-
fit, facia & seamless gutters, 
replacemen? glass biock windows: 
shingle hot tar & nodified rubber 
and roll roofs. Expert at tearofts: 
complete tuckpointmg; all colors; 
ch imneys rebuilt. T e l . 
708-620-9942. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

© • 

\ pnhik servkv ot this mwsp,iixr 

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio" 

Autor ius Pi lypas Narut is , prisidėjus p r ie suk i l imo organiza
v imo , aprašo savo kartos pastangas atgaut i laisve. 

Si dalis pavadinta ,,Be šūv io " , nes, ka ip įvade rašo knvgos 
autor ius: ,,Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenes vadas pasit inka Sovietų 
sąjungos Raudonąja armija, okupuojančia L ietuva, o ministras 
p i rmin inkas prašo tauta priešus mandagiai p r i i m t i . . . " Jis to l iau 
teigia, kad , , tol imesnį tautos likimą sprendė pati l ietuvių tauta. 
...Šia knvga bandau dokumentuot i mano ir mano draugų 
pastangas kovot i prieš Staliną ir Hit ler į , du d idž iuos ius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio p r iešus" . 

Ap ie 1941 m. sukil ime ir Laikinąja vyr iausybė daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykia i knygo je dėstomi labai 
nuosekl ia i , perp in t i asmeniškais pr is imin imais žmogaus, ku r i s 
tuose įvvkiuose aktyvia i dalyvavo - ne tik da lvvavo , bet ir b u v o 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. biržel io 23 d . , yra 404 psl., i l ius t ruota nuot raukomis ir 
faksimi lėmis. 

Gaunama , ,D rauge" 
Kaina $17,- (US), plūs tax ir pers iun t imas. 

• 



LAIŠKAI 

m m. 

LITUANISTIKOS KATEDRA 
GYVUOJA 

Neseniai Jurgis Gimbutas 
„Drauge" teiravosi, ar dar tebe 
gyvuoja Lituanistikos katedra. 
Trumpai norėtume pranešti, 
kad Illinois universiteto Litua
nistikos katedroje dirba du pro
fesoriai ir t rys asistentai. Vedė
ja profesorė Violeta Kelertienė 
šį semestrą skaito paskaitas 
Vilniaus pedagoginiame univer
sitete, į Lietuvą ji išvyko, gavu
si Fullbright stipendiją. Pava
sario semestrą V. Kelertienė 
sugrįš , taip pat atvyks paskai
tų skaityti Vilniaus pedagoginio 
universiteto Lietuvių literatū
ros katedros profesorius habil. 
dr. Albertas Zalatorius, irgi 
gavęs Fullbright stipendiją. Šį 
semestrą į katedrą iš Lietuvos 
atvažiavo ir j au dirba profeso
rius dr. Giedrius Subačius. Taip 
pat dėsto asistentė Karilė Vait
kutė . 

Sį rudenį Lituanistikos kated
ros darbuotojai skaito du lietu
vių kalbos kursus (pradedan
t iems ir pažengusiems, papras
tai išeivių vaikams ir vaikai
čiams), lietuvių ir kultūros 
kursą (įvairiausiems studen 
tams , dėstoma anglų kalba) bei 
lietuvių stilistikos kursą. Iš viso 
l i tuanistines disciplinas studi
juoja 29 studentai, tarp jų — du 
doktorantai , pernai Lituanis
tikos katedroje pasiekę magist
ro laipsnį - tai Karilė Vaitkutė 
ir Danas Lapkus. Šiais metais 
Dalia Kučėnienė apgynė dakta
ro disertaciją apie Žemaitę 
Amerikoje. Be to, šiemet kated
roje stažuojasi trys doktorantai 
literatūrologai iš Lietuvos — Ra
mūnas Korsakas, Loreta Ma-
čanskaitė ir Dalia Satkauskytė. 
Jie klausosi įvairių profesorių 
bendrosios kultūros teorijos pa
skaitų, bibliotekose studijuoja 
naujausius Vakarų mokslinin
kų veikalus, kurie būtų nepri 
einami Lietuvoje, renka medžia
gą savo disertacijoms, susi
jusioms su lietuvių išeivijos li
t e ra tū ra . 

Li tuanis t inės studijos plečia
si. N e tik Slavų ir baltų kalbų 
ir l i teratūrų skyriaus vedėja 
prof. dr. Biljana Sljivic-Simsic 
džiaugėsi, kad išaugo litua
nist inių disciplinų studentų 
skaičius, bet ir pradėti dėstyti 
vasariniai lietuvių kalbos, isto
rijos bei kultūros kursai įvairių 
specialybių amerikiečiams Seat-
tle, Washingtono universitete. 
Jie vyks ir ateityje, kitais me
tais ta ip pat Seattle, o 1996 m. 
— Illinois universitete. 

Tad dar kartą norėtume pasi
džiaugti Lietuvių bendruome
nės p a r a m a l i tuanis t inėms 
studijoms. 

Kari lė Vai tku tė , 
Giedr ius S u b a č i u s 
Illinois universiteto 

Lituanistikos katedra 

NEPATIKRINĘS -
NEKALTINK 

J o n a s Kučėnas „Draugo" 
1994 m. rugsėjo 13 d. numeryje 
budriai pastebi, jog Lietuvos 
ambasada Vašingtone, rem
damasi Jono Kavaliūno straips
niu ž u r n a l e „ L i t u a n u s " , 
p r a n e š ė Lie tuvos užsienio 
reikalų ministerijai (toliau san
t rumpa URM) JAV gyventojų 
surašymo duomenis apie lietu
vių kilmės žmonių skaičių JAV. 
J. Kučėnas tame laiške atvirai 
perša mintį, kad Lietuvos lietu
viai, baigę Lietuvoje universi
te tus , yra linkę į plagijavimą, 
nes j a u URM paskelbtose 
žiniose nėra nuorodos į J. 
Kavaliūno straipsnio duomenis. 

Pranešame, kad mūsų spau
dos skyriaus informacijoje, pa
siųstoje į URM — ją, nuorodą į 
J. Kavaliūno straipsnį „Litu-
a n u s " ž u r n a l e a m b a s a d a 
pateikė. Čia yra tas paragrafas, 
kur iame informacijos šaltinis 
paminėtas: 

Linksmi grandiečiai Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės repeticijoje Kaune š.m. liepos mėn. 

„Šiuos ir k i tus įdomius skai
čius žurnalo „ L i t u a n u s " 1994 
m. 40 numerio puslapiuose pa
teikė JAV gyventojų surašymo 
biuro darbuotojas Jonas Kava
liūnas, pridėjęs d a r lenteles ir 
lietuvių paplitimo JAV valstijo
se schemą. Taigi tu r ime naują 
lietuvių skaič ių JAV, kurį 
dabar j au gal ime plačiai var
toti". 

Tuo ta rpu nieko nuostabaus, 
kad URM spaudos skyr iaus 
pagal mūsų duomenis paruoš
toje in formac i jo je l i e t u v i ų 
s p a u d a i , k a i p j o s š a l t i n i s , 
nurodyta tik ambasada Vašing
tone — URM užteko žinoti, kad 
mes atsiuntėme t ikra i patikrin
t u s duomenis. Taig i , jokio pla
gijavimo nėra, nebuvo ir nebus. 

Priminsime J . Kučėnui , jog 
plagiatorių visais laikais buvo 
pilna ir Rytuose, ir Vakaruose, 
nors jie ir nebuvo, anot Kučėno 
„sovietinės filosofijos pasek
mių" aukos. A n t r a — Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone dirba 
t rys Amerikos l ie tuviai , baigę 
t ik JAV univers i te tus , sovieti
nės filosofijos ta ig i nesugadinti 
ir (o, likimo ironija!* būtent 
kaip tik vienas iš jų paruošė šią 
informaciją apie J . Kavaliūno 
straipsnį į Vilnių. 

Apsiskaitę žmonės gerai žino. 
kad ne t ik lietuvių, bet ir ameri
kiečių dienraščiuose nuorodom 
toli gražu ne visuomet pateikia
mos. Svarbu, k a d pateikiami 
d u o m e n y s b ū t ų p a t i k r i n t i . 
Nuorodas būtina daryti t ik aka
deminiuose leidiniuose. 

„Draugo" skai tytojų labai 
prašome, kilus panašaus pobū
džio k laus imams dėl Lietuvos 
ambasados Vašingtone veiklos, 
p a r a š y t i a rba p a s k a m b i n t i 
mums ir p i rmiaus ia juos išsi
aiškinti pačioje ambasadoje. 
A m b a s a d o s s p a u d o s s k y r i u s 

PAGALBA REIKALINGA 
MUMS PATIEMS 

Būkime real is ta i : JAV XIV 
taryba, kaip ir prieš ją buvusioji, 
kalnų nenuvers . Geriausią re
ceptą negaluojančiai JAV Lietu
v ių b e n d r u o m e n ė s K r a š t o 
valdybai prirašė savo vedama
jame D. Bindokienė. „Draugas", 
rugpjūčio 31 d. J i siūlo, kad 
K r a š t o v a l d y b a d a u g i a u 
dėmesio skirtų LB apylinkėms, 
lietuviškam švietimui, spaudai, 
teatrui , ansambl iams , tau t in ių 
šokių grupėms (lietuvių radijo 
valandėlėms. V.Š.) ir 1.1. 

Matant merdėjantį Amerikos 
lietuvių kul tūr inį gyvenimą, 
pirmiausia reikia koncentruotis 
į mūsų pačių egzistenciją, kad 
LB padėtų atgaivinti lietuvišką 
veiklą šiame kraš te . 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

NORIU PATIKSLINTI 

Rugp. 31 d. laidoje t rumpą 
žinute apie įvykusią vienuolių 
konferenciją buvo ne visai tiks
li. Kadangi tema tokia svarbi, 
norėjau t rumpai pat iks l in t i kai 
kuriuos faktus. 

Išgyvename naujas galimybes 

bendrauti ir bendradarbiauti su 
vienuolėmis Lietuvoje. Jų tarpe 
ir su mūsų Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolija, kurios cent
ra s ir šaknys Marijampolėje. 
I škv ie tėme mūsų vyriausią 
vadovę seserį Albiną Pajars
ka i t ę į JAV geriau susipažinti 
su mūsų vienuoliniu gyvenimu 
bei rūpesčiais čia Amerikoje. 
Suderinom jos iškvietimą su 
vykstančia JAV Moterų vienuo
lijų viršininkių metine konfe
rencija, kuri mielai priima ją 
svečio teisėmis, todėl, kad labai 
domisi Rytų Europos kraštais ir 
todėl, kad, Lietuvoje moterų 
vienuolijoms besiorganizuojant 
į oficialiai veikiantį vienetą 
( laukiama Romos užtvirtinimo), 
sesuo Albina išr inkta Lietuvos 
vienuolijų viršininkių konfe
rencijos laikinoji pirmįninkė. 

Konferencijoje dalyvavo daug 
vienuolijų, kurios šiuo metu 
siunčia savo seseris talkinti 
Rytų Europos kraš tams. Pati 
žinau bent 9 vienuolijos, kurios 
šiucHnetu darbuojasi vien Lietu
voje,- nekalbant apie didesnį 
skaičių JAV vienuolijų, kurios 
d i r b a kone v i suose Rytų 
Europos kraštuose. Visos vie
nuolijos tai daro savo lėšomis. 
Gražu, kad paminėjo Šv. Agnie
tės vienuoliją, bet yra žymiai 
plačiau veikiama ir a t l iekama 
negu pris tatyta. 

Paminėta tik vienas simpo
ziumas apie imigrantus. Faktas, 
kad pagrindiniai pranešimai 
nagrinėjo vienuolijų charizmos 
priderinimą prie šiuolaikinių 
žmonių poreikių. Buvo 10 skir
tingų pranešimų su konkrečiais) 
pavyzdžiais, kaip vienuolijos tai 
atl ieka imigrantų t ema buvo tik 
viena. 

P r a n e š i m a s ap ie pagalbą 
Rytų Europos kraš tams vyko 
paskut inės dienos pabaigoje. 
K o n f e r e n c i j a s k y r ė š i a m 
klaus imui vietos ir laiko, bet 
atėjo mažai kas i šk lausy t i 
pranešimo. 

Iš tiesų mums labai stinga 
daugiau informacijos apie vie
nuolijas ir jų darbą, rūpesčius 
bei padėtį. Reikėtų šia tema 
susirūpinti ir daugiau visus in
formuoti. 

S e s u o I g n e 
Pu tnam, CT 

DĖL VALSTYBĖS 
ŽENKLO 

52-me suvažiavime Amerikos 
L i e t u v i ų t a r y b a p a d a r ė 
nu ta r imą dėl Lietuvos Res
publikos Valstybės ženklo — ne
vykusio sužaloto Vyčio. Atras
ti tokie netikslumai: 1. Žirgas 
stovi piestu, kaip cirke atlie
kan t i s programą, nėra judesio, 
verž lumo, o r i t e r io ka rdas 
b e v e i k a r k l i o i l g u m o : 2. 
Paša l in ta gūnia, kur i buvo 
naudojama anksčiau Lietuvoje. 
Vyčio riteriui nuimta plunksna 
nuo šalmo: odiniai papuošalai ir 
žirgo kamanos, o taip pat Vyčio 
k r y ž i a u s skydas n u d a ž y t a s 
mėlynai . Tai yra didžiausia 
nesąmonė. 

M. Blyno paprašytas. 1992 m. 
ALTo 52-me suvažiavime pa
siūliau padaryti nutar imą dėl 

Vyčio. Eugenijui Bartkui tą 
pasiūlymą parėmus, suvažia
vimas vienbalsiai nutarė visur 
vartoti nepriklausomos (anks
tesnės) Vytį, kuris buvo nau
dojamas įstaigose, mokyklose, 
kariuomenėje, o taip pat parti
zanų kovų metu. Amerikos 
Lietuvių taryba paprašyta dėti 
pastangas, kad užsienyje, ta ip 
pat ir Lietuvoje būtų naudo
jamas t ikras , nesužalotas mūsų 
Tautos herbas — Vytis. 

Ju l ius P a k a l k a 
Beverly Shores, IN 

DAR APIE UOSTO 
MOKESČIUS 

Prieš daugelį metų, kai kelio
nės į Europą garlaiviu buvo kas
dieninis reiškinys, aštuonetą 
metų teko darbuotis didžiojo 
New Yorko uosto valdyboje. 
Žinau, kad kiekvienas laivas už 
stovėjimą prie krantinės turėjo 
mokėti nustatytą mokestį, kurio 
dydis p r ik lausė nuo la ivo 
r e g i s t r u o t o svorio (BRT). 
Atsimenu, kad per 80 tūks
tančių BRT svorio Cunard lini
jos laivo „Queen Mary" mokes
tis būdavo keliasdešimt tūks
tančių dolerių į dieną, tuomet, 
rodos, po dolerį už kiekvieną to
ną. Todėl neretai laivai tą patį 

vakarą vėl išplaukdavo, kad su
taupytų dar vienos dienos mo
kestį. Dažnai prekiniai laivai, 
atsiradę New Yorke per anksti , 
išmesdavo inkarą žemutinėje 
įlankoje (Lower Bay), ir t ik iš 
ryto priplaukdavo prie kran
t ines i š k r o v i m u i . Dar ir 
šiandien sekmadienio vakarais 
galima ten matyti prie inkaro 
stovinčių, per anksti atplauku
sių laivų. O mokesčiai iš dalies 
dengia uosto išlaidas, samdant 
locus, krant inės ir muitinės 
tarnautojus, krovėjus ir net 
miesto sanitarinio skyriaus dar
bininkus laivo sąšlavų išga
benimui. 

Nepaisant, kas sėdi valdžioje, 
Klaipėdos uostas t ikriausiai 
turi panašių išlaidų. Nežinau, 
ar tos pačios taisyklės galioja ir 
vizituojantiems svetimų valsty
bių karo laivams, bet manau, 
kad JAV karo laivo „Hayler" 
mokestis mažai kuo skyrėsi nuo 
panašių mokesčių viso pasaulio 
uostuose. V y t a u t a s St ro l ia 

Fair Lawn, N.J. 

LB SVARBA LIETUVYBEI 

Sveikiname vyriausios „Drau
g o " r e d a k t o r ė s vedamąjį 
(„Draugas", nr. 173), iškėlusį 
Lietuvių bendruomenės svarbą 
užsienio lietuvių gyvenime, o 
ypač JAV Krašto valdybos iš
rinkimą tolimesniam LB vado
vavimui. Ypač džiugu, kad ji 
iškėlė reikalingumą pirmiausia 
rūpintis savaisiais — JAV kraš
to — kad jie išliktų ir toliau 
susipratusiais lietuviais. Jos 
kvietimas daugiau domėtis čia 
veikiančiomis meninėmis jė
gomis, stiprinti lituanistines 
mokyklas, kreipti dėmesį į savo 
literatus, o ypač į dar lietuviš
kai tebegalvojančią jaunąją 
kartą, yra sveikintinas. 

Lietuviškos parapijos ir lietu
viški laikraščiai taip pat užima 
svarbią vietą lietuvybės išlai
kymui, todėl svarbu visomis iš
galėmis stiprinti juos, paren
kant energingus ir lietuvybei 
pasiaukojančius darbuotojus. 
Nepami r š t i na ir f inansinė 
parama iš jau veikiančių fondų. 

A n t a n a s Paužuol i s 
Chicago, IL 
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P A D Ė K A 
A.tA. 

ANASTAZIJA RIŠKIENĖ 
Mūsų mylima ir brangi Mamytė ir Močiutė užbaigė 

žemišką kelionę rugsėjo 1 dieną, sulaukusi 82 metų. Palaidota 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Kuzinskui už atna
šautas šv. Mišias, kan. V. Zakarauskui už maldas kapinėse. 

Nuoširdi padėka muz. R. Šokui už vargonų muziką šv. 
Mišių metu. 

Ypač dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už gausų dalyvavimą šv. Mišiose, palydėjusiems 
velionę j kapines ir skyrusiems auką šv. Mišioms ir įvairioms 
lietuvių organizacijoms. 

Esame dėkingi laidotovių direktoriui Petkui ir Sūnui už 
rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą. 

Nuoširdus ačiū visiems. 

Giliai liūdintieji; duktė Nijolė Gierštikienė. anūkai 
Linas ir Rasa Gierštikai, Steven Michael ir Carly Riškai. 

mirus 
LIUI, 
reiškia 

A.tA. 
Fil. dr. JUOZUI GIRNIUI 

žmonai ONAI, sūnums KĘSTUČIUI, SAU-
RAMŪNUI ir jų šeimoms gilią užuojautą 

Eglė Juodvalkė ir Henryk Skwarczynski 

GAL KAS ATSILIEPS? 

Perskaičiusi mūsų Valstiečių 
laikraštyje jūsų skelbimą dėl 
l a ik ra šč io , , D r a u g a s " pre 
numeratos, kilo tokia mintis. 
Aš esu jau pensininkė, o, be to, 
dar esu Kaišiadorių pensininkų 
klubo pirmininkė, todėl šito 
Jūsų laikraščio labai norėčiau. 
Todėl Jūsų lietuvių, labai prašy
čiau, gal a ts irastų kas galėtų 
m ū s ų p e n s i n i n k ų k l u b u i 
užsakyti tą Jūsų leidžiamą 
laikraštį, nes Jūs dabar puikiai 
žinote mūsų padėtį, nes jau 
neįstengiam savo laikraščių 
užsisakyti. Aš savus laikraščius 
skai tau tik bibliotekoj. Savo 
klubui iš nario mokesčio tur iu 
užsakiusi du respubl ik in ius 
laikraščius. O, be to, aš norėčiau 

susirašinėti su Jūsų pensininkų 
klubais, norėčiau pasidalinti 
savo klubo žiniomis, ir gauti 
žinių iš Jūsų pensininkų klubų 
Mano adresas: Gedimino 76-28, 
Kaišiadorys, Lithuania. 

Bronė S t a s y t i e n ė 
Pensininkų klubo pirm. 

TIE PATYS PINIGAI 

Rusijos prez. Boris Jelcinas ir 
Baltarusijos prez. Aleksandras 
Lukašenka, kai pastarasis vizi
tavo Kremlių pirmą kartą po jo 
išrinkimo prezidentu, susitarė 
pagrei t int i dviejų valstybių 
pinigų sistemų suvienijimo pro
cesą ir sustiprinti politinius 
kaimynų ryšius, praneša „Lie 
tuvos rytas" 152 nr. 'V.R.; 

Mielam Prieteliui 

A.tA. 
Dr. JUOZUI GIRNIUI 

mirus, jo žmonai ONAI, sūnums RAMŪNUI ir 
KĘSTUČIUI su šeimomis, sūnui SAULIUI, velionio 
broliui ANTANUI 
artimiesiems reišk 

su šeima, visiems giminėms ir 
įame nuoširdžiausią užuojautą. 

Regina ir Jurgis Mikailos 

A.tA. 
SESUO M. CELESTINE 

STRONGIS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1994 m. rugsėjo mėn. 19 d., 

sulaukusi 91 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Švč. Trejybės parapijos. Newark, N.J. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji: sesuo 

Teresa Haacke ir kiti giminės. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne. 2601 W 

Marąuette Rd.. Chicago. trečiadienį, rugsėjo 21 d. 10 vai. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios Sv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje trečiadienį, rugsėjo 21 d. 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 

rugsėjo 22 d. 10 vai. ryto. 
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą. 

Sv. Kazimiero Seserys ir Haacke šeima. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
STASYS VISOCKAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. Mirė 1994 
m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 70 metų. 

Gimė Lietuvoje. Aukštadvario kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Elena Visockienė ir jos sūnūs, seserys 

Marytė ir Onutė, brolis Juozas su šeimomis Lietuvoje, sesuo 
Genovaitė su šeima Amerikoje. 

Priklausė Dzūkų draugijai Chicagoje. 
Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 20 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avp 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukoja
mos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, posūniai, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

A.tA. 
STASEI RATNIKIENEI 

mirus , vyrą J O N Ą i r visą jų šeimą skausmo valan
doje užjaučiame. 

Sunny Hi l l s . FL 
O. Adomonienė 
V. L. Adomavičiai 
J. A. Bagužiai 
M. Balčiūnienė 
O. Baltutienė 
V. G. Beleckai 
F. B. Bočiūnai 
B. J. Čepukai 
V. Dėdinienė 
V. M. Derenčiai 
M Ditkuvienė 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
V. G. Gečai 
P. Grigalaitis 
A. J. Janoniai 
P. Janulis 
S. Kačinskienė 
M. Kardauskaitė 
A. L. Kvečai 
V. B. Labučiai 
E. Lukienė 
V. S. Maciai 

draugai ir pažįstami: 
J. J. Macijauskai 
P. D. Mackai 
J. S Mačiulaičiai 
V. D. Mamaičiai 
B. Motuzienė 
J. G. Milleriai 
E. Milukienė 
A. B. Sakai 
A. J. Nakai 
M. Narušeuičienė 
E. M Okai 
J. O. Peleckiai 
DM Poulik's 
E. J. Sadauskai 
J. L. Savaičiai 
A. D. Savickai 
A. R. Strazdžiai 
K. M Yalantiejai 
M, D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniausko; 
J. V. Zubavičiai 
A E Zaikauskai 
K A. Žukauskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— „Seklyčioje" — rugsėjo 21 d . 
trečiadienį, 2 vai. popiet bus 
sveikatingumo paskaita. Kalbės 
dr. Danguolė Bartkevičienė 
tema „Kvėpavimo takai ir jų 
sveikata". Po paskaitos — bend
ri pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite! 

Nors beisbolo sezonas at
šauktas, šeštadieni, rugsėjo 24 
d. Lemonte įvyks garsios 
„minkšto kamuolio" (softball) 
rungtynės. Rungtynės prasidės 
2:30 vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centro aikštėje. Šią pabendra
vimo ir pasportavimo popietę 
kartu ruošia neolituanai, skau
tai, akademikai ir studentai 
ateitininkai. Visas jaunimas 
kviečiamas! 

Midland Savings & Loan 
bendrovė atsiuntė 250 dol. auką 
„Draugo" renginių komitetui, 
kad prisidėtų prie banketo 
sėkmės. Labai dėkojame. 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šau
kiamas rugsėjo 23 d., penktadie
nį, 6 vai. v., ALTo centro valdy
bos patalpose, 6500 So. Pulaski 
Road. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. Visi valdybos ir 
tarybos nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti, nes bus svars
tomi labai aktualūs skyriaus 
reikalai. 

Dr. Vacys ir Vida Tuma-
soniai atidėjo savo žiemos 
išvyką į Floridą, kad galėtų 
dalyvauti „Draugo" bankete 
rugsėjo 25 d. Martiniąue salėje. 
Vida Tumasonienė rugsėjo 15 d. 
artimųjų ir draugų tarpe šventė 
savo gimtadienį. Susirinkusieji 
linkėjo jai „ilgiausių metų" ir 
nepamiršti Čikagos šiltoje Flo
ridoje. V. Tumasonienė yra įsi
jungusi į Lietuvos Našlaičių 
globos komitetą, vadovaujamą 
dr. Albinos Prunskienės. Veiklą 
šiame komitete ji tęs ir būdama 
Floridoje. 

„ D r a u g o " s u k a k t u v i n i s 
b a n k e t a s j a u čia pat — 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
25 d„ Martinique pokylių salėje. 
Bilietus ir stalus galima rezer
vuoti mūsų administracijoje 
kasdien darbo valandomis. 
Visus kviečiame ateiti ir padėti 
vieninteliam užsienio lietuvių 
dienraščiui švęsti 85 metų gim
tadienį. 

A.a. ses. Celestine Strongis 
mirė Sv. Kazimiero seselių 
motiniškojo namo slaugykloje 
pirmadienį, rugsėjo 19 d., 8:30 
vai. r Ji buvo 91 metų amžiaus. 
I Sv. Kazimiero vienuolyną 
įstojo 1918 m. sausio 6 d. iš Sv. 
Trejybės parapijos. Newark, NJ. 
Įžaduose išgyveno 74 metus. 
Čikagos apylinkėje mokytojavo 
10 metų, 22 metus prižiūrėjo 
koplyčias Šv. Kryžiaus ir Loret-
to ligoninėje, o 32 m. gyveno Šv. 
Šeimos viloje kaip gailestingo
sios seselės pagalbininkė. Nuo 
1994-tų m. gyv. Sv. Kazimiero se
selių motiniškame name. 

Union Pier Lietuvių drau
gija, kurios iždininkas yra An
tanas Mikštas, anuomet daina
vęs Vyrų chore. Operos valdybai 
rašo: „Norėdami remti Lietuvių 
operą, skiriame iš savo metinių 
pajamų kuklią 50 dol. auką". 
Lietuvių opera labai įvertina 
visas aukas. 

Indrė Tijūnėlienė, ..Saulu
tės", Lietuvos našlaičių globos 
būrelio pirm., su visu savo šta
bu ruošiasi dalyvauti „Draugo" 
gimtadienio pokylyje ir jau 
užsisakė stalą. Renginių komi
tetas jai taria ačiū. Ta pačia pro
ga primename, kad dar likę 
stalų ir pavienių vietų. No
rintieji bankete dalyvauti, gali 
kreiptis į „Draugo" administra
ciją darbo valandomis. Visus 
kviečiame atvykti i šią svarbią 
puota ir linksmai švęsti gar
bingą savo dienraščio sukaktį. 

SVEIKINIMAS „DRAUGUI" 
Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga sveikina „Draugą" jo 85 

metų sukakties proga. 
Linkime Jums sėkmės ir ištvermės tęsti nelengvą, bet labai 

reikšminga lietuviškos spaudos darbą. 
Sąjungos valdyba 

Broliukas Regis ir ses. Dora Lithuanian Mercy Lift ..Vilties sodo" pokylyje 
rugsėjo 17 d. Šių geraširdžiu asmenų dėka jau ne vienas LML talpintuvas 
iškeliavo į Lietuvą padėti sergantiems lietuviams. 

x Klemensas Matkevičius 
yra naujas Lietuvos našlaičių 
globėjas. J i s per „Lietuvos 
našlaičiu globos" komitetą 
remia vieną našlaiti Lietuvoje. 
Našlaičio globos metinis mokes
tis yra $150. 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 Federalinių mokesčių. 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

M a l o n u p r a n e š t i , kad 
rugsėjo 17-18 d. Baltimorėje 
įvykusioje pirmojoje JAV LB 
Tarybos darbo sesijoje, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininke 
iš r inkta advokatė Reg ina 
Narušienė. Valdybos sudėtį 
paskelbsime vėliau, kai 
gausime oficialų pranešimą. 
Taip pat verta pažymėti, kad 
XIV Tarybos prezidiumas 
sudarytas Los Angeles, CA. 

Pasaulio lietuvių centras 
remia „Draugą", kasmet daly
vauja visuose mūsų dienraščio 
renginiuose ir, žinoma, banke
te. Šiemet stalą į banketą taip 
pat rezervavo ir bilietus įsigijo. 
Renginių komitetas taria ačiū. 

Juozas Kaributas, gyv. Los 
Angeles, CA, „Draugo" para
mai atsiuntė 1,000 dol. auką. 
Žurnalistui, aktoriui J. Karibu
tui, neseniai išleidusiam ke
lionių aprašymo knygą „Kur 
lietuviai verkė ir dainavo", 
esame nuoširdžiai dėkingi. 

Vaclovas Momkus ne tik 
yra „Draugo" renginių komi
teto pirmininkas, bet ir pats 
suorganizavo stalą į sukak
tuvinį mūsų dienraščio banke
tą, įvyksiantį rugsėjo 25 d. 
Martiniąue salėje. 

Dėmesio, kas per I. Mikūnai-
tės vestuves rūgs. 10 d. Lemon
te pamiršote vaiko žaisliuką 
„žirafą", prašau skambinti An
tanui Krutuliui 708-425-2743. 

Rugpjūčio 14 d. „Business" 
skyriuje „Chicago Tribūne" iš
spausdino ilgą ir labai teigiamą 
straipsnį apie Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Pažymima, kad ligoninės 
„sveikata" kuo puikiausia. Kai 
daugelis mažesnių apylinkinių 
ligoninių turi daug problemų, 
Šv. Kryžiaus ligoninė gerai 
laikosi, pasiruošusi daryti mili
joninius remontus bei pageri
nimus. Dideli nuopelnai čia 
pr iski r iami dabart iniam 
ligoninės adminis t ra tor iui 
Mark C lement, kurio entuziaz
mas ir savo darbo supratimas 
atnešė daug teigiamų rezultatų. 
Pagal straipsnio analizę — Šv. 
Kryžiaus ligoninei numatoma 
šviesi ir sėkminga ateitis. Tai 
neblogos žinios ir Marąuette 
Parko lietuviams, kurie vargais 
negalais mėgina išsilaikyti savo 
senojoje gyvenvietėje, nenorė
dami apleisti gražiosios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos ir 
kitų, tiek metų puoselėtų ir 
remtų institucijų. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus-
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Sofija Vakselienė jungiasi 
į našlaičių globėjų eiles, nori 
palengvinti Lietuvos vaikų 
gyvenimą. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetui atsiuntė $300 
— dviejų našlaičių metinį 
paramos mokestį. Kviečiame 
visus jungt is į Lietuvos 
našlaičių globėjų eiles. 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Irena ir Algis Grigaičiai, 
išleidę trečią laidą vaikų plokš
telės „Zuikis Puikis" paaukojo 
plokštelės gausimą pelną 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui, padėti vargstan
tiems Lietuvos vaikams. Plokš
telės kaina $ft). Gaunama 
Pasaulio lietuvių centro parduo
tuvėje, Lemont, IL ir „Draugo" 
knygyne Chicagoje. Ačiū! Sau
lutė, 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089. 

(sk) 

Joe Kulys, Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų drau
gijos vicepirm., parašė ilgą 
laišką, kurį išspausdino „Chica
go Sun-Times" dienraštis rug
sėjo 12 d. laidoje. Laiške 
minimas žiaurus apylinkės 
gyventojos Anna Gilvis nužudy
mas (įvykęs pernai spalio mėn.) 
ir apskritai apylinkės gyvento
jų rūpestis vis labiau nesaugia 
savo aplinka. Jis kreipiasi į 
Čikagos miesto tarybą (City 
Council), kad nedelsiant būtų 
priimtas apylinkes atstovo 
Virgil E. Jonės pasiūlymas su
tvarkyt i Marąuette Parko 
apsaugos reikalus. Gyventojai 
tos apsaugos programos reika
lais jau seniai pasisakė, net su
tikę mokėti papildomus nuo
savybės mokesčius, kad būtų 
samdoma privačios firmos 
apsauga, bet iki šiol vis 
delsiama ir nieko nepadaryta. 

TĘSIAMOS GRAŽIOS 
TRADICIJOS 

Jau daugelį metų Lietuvių 
Karių veteranų sąjungos „Ra
movė" Čikagos skyriaus valdy
bos iniciatyva buvo rengiamos 
išvykos prie Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų garbei pa
sodintų eglių ir pastatytų ce
mentinių paminklėlių, esančių 
gražiame International Friend-
ship parke, Indianoje. 

Šiais metais tokia išvyka 
įvyko liepos 10 d. Nors naktį ir 
gerokai palijo, bet dalyvių ne
atbaidė. Atvyko ir visų trijų 
kuopų šauliai su vėliavomis. 
Gaila, kad lietuvių visuomenė 
nereegavo. Iškilmes pradėjo 
„Ramovės" Čikagos skyriaus 
pirmininkas Juozas Mikulis, pa
kviesdamas Juozą Bagdžių ir 
Apolinarą Skopą pakelti vėlia
vas, visiems giedant JAV ir Lie
tuvos himnus. Po to pirminin
kas tarė trumpą žodį, priminda
mas buvusių nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų didelį 
tautinį idealizmą. Jų dėka Lie
tuva buvo prikelta nepriklauso
mam gyvenimui ir įrikiuota į 
laisvų nepriklausomų valstybių 
šeimą — Jungtines Tautas su 
balsavimo teise. 

Trumpą žodį tarė LKVS cent
ro valdybos pirmininkas Ed
mundas Vengianskas, padėko
damas skyriaus valdybai, šau
liams ir birutininkėms už daly
vavimą šiose iškilmėse. 

Vėliau kalbėjo ALTo Čikagos 
skyriaus pirmininkė Antanina 
Repšienė. Pirmiausiai ji padė
kojo ramovėnams už šių iškil
mių surengimą, šauliams už tal-

Lithuanian Mercy Lift komiteto nariai Montefiori „Vilties sodo" pokylyje rugsėjo 17 d. Iš kairės: 
Daina Rudaitienė, Lidija Ringienė, Jurgis Lendraitis, Marytė Nemickienė, Jurgis Riškus, Vili-
gailė Lendraitienė, Petras Jokubauskas, Virginija Jokubauskienė, Gražina Kasperaitienė, Virgini
ja Rimeikienė ir Aleksas Rimeika. 

LIETUVOS CARITAS DARBAI IR 
RŪPESČIAI 

(SUSITIKIMAS SU SES. DR. ALBINA 
PAJARSKAITE) 

Ses. dr. Albina Pajarskaitė, 
Lietuvos moterų vienuolijų kon
ferencijos pirmininkė, neseniai 
Čikagoje dalyvavo JAV moterų 
vienuolijų metiniame suvažia
vime. Ta pačia proga 1994 m. 
rugpjūčio 31 d. Čikagoje, Sek
lyčioje, ji susitiko su Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjomis, Lietuvos Dukteri
mis, Lietuvos Našlaičių globos 
komiteto nariais, „Saulutės" 
atstovėmis, J A V LB Soc. 
reikalų tarybos pirmininke 
Birute Jasaitiene ir eile kitų, 
besidominčių šalpa Lietuvoje. 

Ses. dr. A. Pajarskaitė sakė, 
kad jos atvykimo tikslas yra pa-

kinimą ir svarbių tradicijų tęs
tinumo supratimą ir jų reikš
mės įvertinimą. Jie savo dalyva
vimu tai įrodė. J i apgailestavo, 
kad šiose iškilmėse nedalyvau
ja lietuvių visuomenė ir organi
zacijų atstovai. 

Prezidentų garbei buvo padė
tos trispalvių gėlių puokštės, 
perrištos tautine juostele. Gėles 
padėjo: prie prez. Antano Sme
tonos paminkėlio — Janina Ska-
ma, prie prez. Aleksandro Stul
ginskio — Stasė Rudokienė, prie 
prez. Kazio Griniaus — Monika 
Gudaitienė. Visiems giedant 
„Lietuva brangi" , buvo nu
leistos vėliavos. Pirmininkui J. 
Mikuliui tarus padėkos žodį, iš
kilmės buvo baigtos. 

Union Pier Lietuvių draugijos 
pirmininko Ed. Vengiansko visi 
buvo pakviesti į gegužinę Mikš-
tų sodyboje, Michigan. Daugu
ma tuo pasinaudojo. Saulutei 
šuoliais slenkant žemyn, pras
mingai praleidę šiltą vasaros 
dieną, išsiskirstėme į namus. 

Ant . Repšienė 

Susikaupusio Vfarquette Parko gyventojos liūdnoje protesto eisenoje, kuri 
buvo suruošta protestuojant prieš vis gausėjančius nusikal t imus šioje apy-
l mkėje. N'uotr Brandon TerrelI. ,.Southwest Nov.? Herald' 

svarstyti, kaip geriausiai pasi
tarnauti tautai ir padėti Lietu
vos vargstantiesiems. 

Pirmiausia ji nurodė, kad 
„Caritas" Lietuvoje 1994 m. 
liepos mėn. pakeitė įstatus ir da
bar vadinasi „Lietuvos Caritas 
Federacija". Federacijos tikslas 
yra: tiesa ir meile kurti tikrųjų 
vertybių siekiančią visuomenę, 
pradedant nuo savęs. Todėl jų 
šūkis yra: „Kilti ir kelti!" Tu
rime ugdyti sąmonę, jog visi 
esame vieni kitiems labai reika
lingi ir; kad , tik dalindamiesi 
vieni su kitais žemės ir darbo 
vaisiais, galime būti laimingi. 

Siekdama šio tikslo. Caritas 
federacija savo darbą yra 
paskirsčiusi 5 tarnyboms, tu
rinčioms savo darbo grupes ir 
įstaigas: 

Mokymo-ugdymo tarnyba su 
nuolatos veikiančių įvairių 
kursų, spaudos bei informacijos 
įstaigomis bei santykių su ki
tomis darbo grupėmis. 

Šeimos tarnyba su jaunimo 
ruošimo šeimai, šeimos ugdymo, 
negimusios gyvybės gynimo ir 
šeimos centrų įstaigomis. 
Federaci ja ypač rūpinasi 
šeimomis, nes kokios yra 
šeimos, tokia yra tauta, vals
tybė ir Bažnyčia. 

Socialinio darbo tarnyba su 
senelių, našlaičių, benamių ir 
skriaudžiamų vaikų, invalidų, 
alkoholikų, narkomanų, kalinių 
globos, pagalbos homoseksu
alams bei prostitutėms darbo 
grupėmis. 

Ligonių tarnyba su AIDS ir 
nepagydomų ligonių slauga, 
pagalba vaistais, alkoholikų ir 
narkomanų gydymo įstaigomis, 
pagalba ligoniams namuose ir 
dvasinės pagalbos ligoniams 
fkoplyčių vedimo) darbo grupė
mis. 

Ekonominė tarnyba su finan
sų, s tatybų ir t ransporto 
grupėmis ir verslų įstaigomis. 

Ses. dr. A. Pajarskai tė 
smulk iau paaiškino visų 
suminėtų tarnybų dabartinius 
darbus ir jų ateities planus. Ji 
pasakė, kad visos šios tarnybos 
ir jų padaliniai dirba tiesio
ginėje atitinkamos bažnytinės 
vadovybės priklausomybėje. Jos 
visais būdais stiprina katalikų 
parapijų gyvybingumą ir jų 
bendruomenių vieningumą. 

Caritas turi apie 5,000 sava
norių. Bet labai reikėtų spe
cialistų, kurie galėtų atvykti į 
Lietuvą ir šviesti žmones atski
rais klausimais, labai pravers
tų sukurti visų šalpos duomenų 
kompiuterizuotą centrą, tada 
lengvai galima būtų patikrinti, 
kas jau gavęs, iš ko gavęs. Dėl 
centralizacijos stokos ir parama 
Lietuvos vaikams, ateinanti iš 
užsienio, patenka daugiausia į 
pagarsėjusius centrus, o nepa
siekia tyliųjų, kukliųjų, apie ku 
riuos nieko nežinome. 

Ses. dr. A. Pajarskaitė atsakė 
į eilę klausimų ir paaiškino, kad 

Caritas, nors ir labai stengiasi, 
bet kiekvieno tautiečio vargų 
pašal in t i neįstengia, nors 
daroma, kas įmanoma. 

Šis gausaus ir labai gražioje 
nuotaikoje praėjęs susitikimas, 
atnešė daug daugiau aiškumo 
apie Cari tas pasiaukojantį 
darbą, gelbstint Lietuvoje 
vargstančius. Klausytojai skirs
tėsi labai dėkingi ses. dr. A. 
Pajarskaitei už taip nuoširdų ir 
išsamų pranešimą. 

Aldona Šmulkštienė 

PRISIDĖKIME PRIE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTŲ 
A. SMETONOS, 

A. STULGINSKIO IR 
K. GRINIAUS ATMINIMO 

ĮAMŽINIMO 

Siekiant įamžinti buvusių 
Lietuvos Respublikos pre
zidentų atminimą, š.m. birželio 
1 d. sudaryta tam tikslui komi
sija, įtraukiant ir buvusių 
prezidentų politinių partijų ats
tovus Lietuvoje ir užsienyje. 

Šioje komisijoje esantieji JAV 
nariai: Leonas Kriaučeliūnas — 
Tautininkų s-gos pirm., Grož-
vydas Lazauskas — Valstiečių 
liaudininkų s-gos pirm., Česlo
vas Masaitis — Užs. Lietuvių 
Krikščionių demokratų pirm. 
1994 m. rugpjūčio 29 d. pasitari
me nutarė kreiptis į užsienio 
lietuvių visuomenę, kad ir savo 
aukomis prisidėtų prie buvusių 
trijų Lietuvos prezidentų pa
minklų pastatymo Kaune buv. 
Prezidentūros sodelyje. Šiuo 
projektu rūpinasi Kauno Karo 
muziejus. Dr. Leonas Kriau
čeliūnas, lankydamasis Lietu
voje, Vilniuje ir Kaune, gerai 
susipažino su šiuo projektu. 

Todėl nutarta skelbti vajų 
Lietuvos prezidentų A. Sme
tonos, A. Stulginskio ir K. Gri
niaus paminklų statybai Kauno 
buv. Prezidentūros sodelyje ir jų 
vardo muziejaus kambarių 
įrengimui. 

Aukas prašome siųsti Prano 
Povilaičio (dr. Č. Masaičio, Užs. 
Lietuvių Krikščionių demok
ratų pirmininko įgaliotinio) 
adresu, pažymint: „Lietuvos 
prezidentų įamžinimui", 9050 
Troy Ave., Evergreen Park, IL 
60642, USA. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Grožvydas Lazauskas, 

Pranas Povilaitis 

#Š ARTI IR TOLI 

Vašingtono Lietuvių mi
sijos pirmos šio rudens Mišios 
bus aukojamos rugsėjo 25 d., 2 
vai. p.p., Church of the Epi-
phany, 2712 Dumbarton Ave., 
NW. Washington, DC. Šios Mi
šios aukojamos už visus miru
sius Vašingtono apylinkės 
Lietuvos vyčius. Mišių metu bus 
pr i s imintas ir a.a. amba
sadorius Stasys Lozoraitis, 
kuris buvo Lietuvos vyčių gar
bės narys. 


