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Kauno miesto taryba priėmė 
vandens mokesčių projektą

Kaunas, liepos 28 d. (KD) — 
Kauno miesto taryba prieš išsi- 
skirstydama atostogų, liepos 27 
d. priėmė projektą pagal kurį 
vandens skaitliukus turintys 
gyventojai turės mokėti už van
denį.

Miesto tarybos nariai turėjo 
apsispręsti: žengti nepopuliarų 
vandens ir kanalizacijos tarifų 
padidinimo žingsnį ir sumtelti 
į priekį jau kuris laikas apta
rinėjamą Kauno vandentvarkos 
investicinį projektą ar kol kas 
jį „įšaldyti” arba net „numarin
ti”, rašo „Kauno diena”.

Sprendimo projektą pristatęs 
Komunalinio ūkio skyriaus 
vedėjas Zenonas Vainoras pri
minė prieš keletą metų Kau
ne vykusį šimtatūkstantinį 
mitingą, kuriame buvo reika
laujama kuo skubiau statyti 
vandens valymo įrenginius, gel
bėti nuo užteršimo Nemuną ir 
Baltijos jūrą ir paragino tarybos 
narius balsuoti už pateiktą pro
jektą.

Dar kartą savo argumentus, 
kodėl reikia padidinti vandens 
ir kanalizacijos tarifus, išdėstė 
specialiosios akcinės bendrovės 
„Kauno vandenys” direktorius 
Vytautas Cėringis. Jis priminė, 
kad kituose šalies miestuose 
jokia investicinė programa 
nevykdoma, o už vandenį ir 
kanalizaciją žmonės jau dabar 
moka beveik tiek pat, kiek 
kauniečiams reikės mokėti po 
tarifų pakėlimo.

Tačiau Kaunas turi perspek
tyvą: bus pertvarkytas vandens 
tiekimo ir kanalizacijos ūkis, 
pastatyta vandenvalos įmonė. 
Tai padaryti padės Skandina
vijos šalys, skirdamos 10 mi
lijonų dolerių subsidijas, Eu
ropos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Bankas, suteikdamas 18 mili
jonų dolerių kreditą su palyginti 
nedidelėmis 7% palūkanomis, 
didelė dalis lėšų bus skirta iš 
valstybės biudžeto, o mokesčiai 
už tarifus sudarys tik apie 10 
proc. visos investicinės prog
ramos. Norėdami, kad mums

TVF grupės
rekomendacijos

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (Elta) 
— Trečiadienį Vilniuje baigėsi 
dvi savaites trukęs Tarptautinio 
Valiutos Fondo seminaras biu
džeto politikos ir jo projekto 
rengimo klausimais. TVF dar
bo grupės vadovas Sheetai K. 
Chand, bei kiti specialistai ne 
tik pateikė schemas, kaip pla
nuoti biudžetą, bet, susipažinę 
su mūsų valstybės ekonomikos 
bei finansų institucijų veikla, 
pasiūlė Finansų ministerįjoje 
įsteigti Biudžeto politikos 
departamentą, apibūdino jo 
struktūrą ir neatidėliotinus 
darbus.

Pasak Chand, biudžeto poli
tikos departamentas turėtų 
analizuoti mokesčių tarifus, 
apskaičiuoti, kiek mokesčių 
nepatenka į valstybės kasą ir 
teikti pasiūlymus, kaip išvengti 
šešėlinio verslo bei biudžeto 
vykdymo sutrikimų. Pasak jo, 
galima pasinaudoti ir pasauli
nėje praktikoje taikomais me
todais, pavyzdžiui, sąžiningus 
mokesčių mokėtojus galima 
skatinti — jų pavardes skelbti 
spaudoje, įteikti valstybinius 
apdovanojimus ir panašiai.

Biudžeto politikos departa
mentas turėtų valdyti biudžeto 
įplaukų ir išlaidų srautus, 
numatyti galimas krizes ir im
tis priemonių joms išvengti.

kas nors padėtų, turime ir patys 
sau padėti, buvo sakoma.

Diskusijos buvo karštos ir 
jausmingos. Kaip tarybos po
sėdžio išvakarėse spaudos kon
ferencijoje prognozavo Lietuvos 
liberalų sąjungos pirmininkas 
Ginutis Vencius, nestigo ir ga 
nėtinai populistinių, artėjančių 
rinkimų į Seimą dvelksmu al
suojančių kalbų.

Daugelis posėdyje kalbėjusių 
sutiko, kad vienaip ar kitaip 
tarifus teks didinti, tačiau kar
tu ne vienas nuogąstavo, ar 
pajėgs* žmonės „įveikti” tuos 
mokesčius, ar tikrai jau iš
naudoti visi „vidiniai” rezervai, 
ar nėra investiciniame projekte 
kokių nors spragų ir panašiai.

Nors svarstyti buvo pateiktas 
jau ne kartą frakcijos „taršytas” 
sprendimų projektas, miesto 
meras Vytautas Katkevičius po 
sėdyje pasiūlė savo variantą, 
kuriam, kaip jis teigė vėliau, 
pritarė if konservatorių ir po
litkalinių frakcija. Per per
trauką pasitarus frakcijoms, 
patobulintas sprendimo pro
jektas buvo priimtas. Iš 31 
posėdyje dalyvavusio Tarybos 
nario už jį balsavo 18, prieš - 9, 
susilaikė - 4.

Už sprendimo projektą pasi
sakė dauguma tarybos frakcijų
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių), Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjungos, 
Krikščionių Demokratų parti
jos, LDDP ir Lietuvos Liberalų 
Sąjungos atstovai. Prieš, kaip ir 
žadėjo diskusijose, balsavo 
Lietuvos Laisvės Sąjungos ir 
Jaunosios Lietuvos frakcijos.

Dabar nuo rugpjūčio 1 d. gy
ventojai, kurių butuose yra 
įrengti vandens skaitikliai, už 
1 kub. m vandens ir jo nukana- 
lizavimą turės mokėti po 1.46 
litų.

Tų butų, kuriuose nėra skai
tiklių, gyventojai turės mokėti 
pagal pateiktas sąskaitas, bet 
ne daugiau kaip po 10.95 litų 
per mėnesį vienam žmogui. Ki
tiems vartotojams — pramonės 
įmonėms, įvairioms organizaci
joms — 1 kub. m vandens ir jo 
nukanalizavimas kainuos 2 
litus.

Tame pačiame sprendime taip 
pat patvirtinta vandens skai
tiklių įsigijimo ir įrengimo 
tvarka. Tiems, kuriems vyriau
sybės nutarimu yra skiriamos 
socialinės pašalpos, už skai
tiklių įrengimą bus išmokama 
100% kompensacija. Kitiems, jų 
pageidavimu, skaitikliai galės 
būti parduodami ir įrengiami 
išsimokėtinai per dvejus metus.

Panevėžio
pensininkcfi

reikalauja padidinti 
pensijas

Vilnius, liepos 29 d. (AGEP)
— Panevėžyje įvyko šio miesto 
Pensininkų Draugijos susirin
kimas. Buvo aptartos juos 
slegiančios bėdos — nepake
liami mokesčiai už šilumą, du
jas ir elektros energiją, mažos 
pensijos, sumažintos kompen
sacijos už vaistus. Buvo nutarta 
reikalauti padidinti pensijas iki 
250 litų (62.5 dol.) nuo dabar
tinių maždaug 150 litų grąžinti 
išlikusį nekilnojamą turtą, nu
savintus indėlius, neatidėlioti 
kompensacijų išmokėjimą, pasi 
telkti SKAT, Šaulių sąjungos 
narius, kurie galėtų apsaugoti 
piliečius nuo nusikaltėlių, rašo 
„Lietuvos aidas”.

Susirinkime buvo siūloma

Kroatijos prezidentas Franjo Tudjman, sekmadienį atvykęs j serbų sostine pavadintą Krajinos 
miestą Knin, su pergale sveikina kroatų karius, sėkmingai jį užkariavus. Kroatai Knin miestą 
užėmė šeštadienį.

Zagreb, Kroatija, rugpjūčio 7 
d. (OMRI) — Kroatijos serbų 
karinės pajėgos rugpjūčio 7 d. 
pasirašė dokumentą, kurį Bri
tanijos BBC žinių koresponden
tai pavadino kapituliacijos su
tartimi. Kroatijos serbai sutiko 
keturiems Jungtinių Tautų 
kontrolės punktams atiduoti 
savo sunkiąją artileriją ir tuo
met pereiti į Bosniją. Jiems bus 
leidžiama pasilikti rankinius 
ginklus.

Bet netrukus kroatai ėmė 
skųstis, kad JT pareigūnai 
leidžia jiems pasilikti ir 
sunkiosios artilerijos. Jau prieš 
tai kroatų atstovai konstatavo, 
kad „Serbų Krajinos Respubli
ka” jau nebeegzistuoja. Visi 
keliai į pietinį JT sektorių vėl 
atidaryti.

Vengrai pirmieji grąžins 
žydų turtą

Daugiausia privatizavimo 
valstybės turto dalis 

buvo pramonė
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Elta)

— Per pirminį privatizavimo 
etapą, kuris truko nuo 1991 m. 
rugsėjo iki 1995 m. liepos, 
didžiausią valstybės kapitalo 
dalį privatizavo pramonė — jos 
įmonių išvalstybinto kapitalo 
dalis buvo 65% viso privatizuoto 
turto. Kitos ūkio šakos pagal 
privatizuoto kapitalo dydį 
atrodo daug kukliau: statybos 
pramonėje išvalstybinta 11%, 
prekybos ir visuomeninio maiti
nimo sektoriuje — 7%, transpor
to ūkyje — 3% viso privatizuoto 
turto.

Ekonomikos ministerijos Pri
vatizavimo departamento duo
menimis, per pirmąjį privatiza
vimo etapą iš viso šalyje 
privatizuota 5,700 objektų arba 
85% visų numatytų sąraše. Iš jų 
2,920 stambių ir vidutinių 
įmonių išvalstybinta viešo 
akcijų pasirašymo būdu, 2,727

Lietuvoje 
sugriežtinama 
autorių teisių

priežiūra
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Elta)

— Lietuvoje griežtėja kova su 
autorių teisių pažeidėjais. 
Bendrą akciją prieš ,,pira- 
tuotojus” pradėjo Lietuvos au
torių teisių gynimo asociacijos 
agentūra (LATGAA) ir ekono
minė policija. Kompleksinis 
patikrinimas aprėps daugelį 
šalies miestų ir tęsis iki vasaros 
pabaigos.

Specialistai tikrina, ar radijo 
stotys, televizijos studijos, res
toranai, kavinės bei kiti kurmių 
vartotojai laikosi autorių teisių 
apsaugos įstatymų, Berno kon
vencijos.

Sutartis su Lietuvos ir užsie
nio autorių interesams atsto
vaujančia LATGAA šiuo metu 
yra sudarę maždaug 2,000 kūri
nių naudotojų visoje Lietuvoje.

Irugsėjo antroje pusėje surengti 
Seimo blokadą. Kai kas siūlė 
visiems vienytis, išskyrus 
„Valstiečių partiją”, jau
nalietuvius ir Moterų partiją. 
Vienas kalbėjusysis sulaukė 
susirinkusių žmonių pritarimo, 
kai paklausė, kodėl buvęs stri
bas ar milicininkas gauna di
desnę pensiją nei 45 metus 
chirurgu išdirbęs gydytojas, 
mokytojas ar kvalifikuotas dar
bininkas.

smulkūs objektai parduoti 
varžytinėse, 15 įmonių par
duota, skelbiant geriausio 
verslo plano konkursą. Už 
laisvai konvertuojamą valiutą 
parduotos 46 įmonės. Viso 
privatizuoto kapitalo vertė 
siekia 3.5 bilijonai litų arba 72% 
privatizuotino valstybės turto.

Nepanaudoti čekiai — 8% iš
mokų — nuo rugsėjo 1 d. bus 
laikomi asmeninėse investici
nėse sąskaitose. Už čekius dar 
bus galima pirkti butus, žemės 
sklypus, asmeniniam ūkiui nau
dojamą žemę (2-3 ha), sodininkų 
bendrijų narių sodo sklypelius, 
taip pat laikraščių ir žurnalų 
leidyklų bei redakcijų patalpas.

Sausio 13-osios
perversmininkai
ruošiasi teismui

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(AGEP) — Trys kaltinamieji 
Sausio 13-osios byloje šiuo metu 
Lukiškių kalėjime susipažįsta 
su byla. Promaskvietiškos 
Lietuvos Komunistų partijos va- 
ovas Mykolas Burokevičius nuo 
praėjusių metų gruodžio mėnesio 
jau perskaitė 200 bylos tomų iš 
315. Latvijoje už panašius kalti
nimus praėjusį mėnesį 8 metus 
kalėti buvo nuteistas buvęs Lat
vijos Komunistų partijos vadas 
Alfreds Rubiks, rašo „Lietuvos 
rytas”.

Mykolas Burokevičius, Juozas 
Jermalavičius ir Uja Kučerov 
kaltinami sąmokslu prieš teisė
tą valdžią, tyčinių nužudymų 
organizavimu ir kitais sunkiais 
nusikaltimais.

Sausio 13-osios valstybinio 
perversmo bandyme, kurį orga
nizuojant ir vykdant dalyvavo 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partija, jos Lietuvos skyrius ir 
Sovietų Sąjungos kariuomenė, 
13 žmonių žuvo, šimtai buvo su
žeisti.

Sausio 13-osios byloje iš viso 
kaltinamas 51 žmogus. įtaria
ma, kad dauguma jų slapstosi 
Rusijoje ir Baltarusijoje.

• Amerikoje sumažėjus ben
zino paklausai, pasaulio rinkose 
vėl atpigo nafta bei jos produk
tai. Londono biržoje Šiaurės 
jūros „Brent blend” naftos 
kaina sumažėjo aštuoniais cen
tais — iki 15.83 JAV dolerių už 
statinę.

Vilnius, liepos 25 d. (LA) — 
Vengrija ir žydų organizacijos 
susitarė dėl žydų nuosavybės, 
konfiskuotos per holokaustą 
nuo 1939 iki 1945 metų, grąži
nimo, rašo „Lietuvos aidas”. 
New Yorke įsikūrusio Pasaulio 
Žydų Kongreso generalinis sek
retorius ir Izraelyje esančios 
Pasaulio Žydų Restitucijos Or
ganizacijos pirmininkas Israel 
Singer sakė, kad Vengrija yra 
pirmoji Vidurio ir Rytų Europos 
šalis labai atsakingai ir supra
tingai nagrinėjanti šią proble
mą.

Visame Rytų Europos regione 
žydų nuosavybė, įskaitant bend

ruomenės namus ir sinagogas, 
buvo atimta vokiečių okupaci
nės kariuomenės arba naciams 
lojalių vietinių dešiniųjų jėgų. 
Atėjus į valdžią komunistams, 
ši nuosavybė buvo nacionali
zuota, kai kurie religinės 
paskirties pastatai paversti ba
seinais, fermomis, kituose įsi
kūrė vykdomoji valdžia.

Šių metų pradžioje JAV politi
kai jau perspėjo Rytų Europos 
vyriausybes, kad jų santykiai su 
Vašingtonu nukentės, jei žydų 
nuosavybės problema nebus iš
spręsta.

Praėjusį mėnesį viešėdamas 
JAV Vengrijos premjeras Gyula 
Horn pažadėjo pradėti derybas 
su žydų, katalikų, liuteronų ir

Lietuva
bendradarbiaus su 

Europa branduolinio
saugumo srityje

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Elta) 
— Briuselyje įvykusiame tarp
tautiniame pasitarime bran
duolinio saugumo klausimais 
Lietuva pasirašė Bendradar
biavimo deklaraciją, kurioje 
įsipareigoja Europos Sąjungos 
ekspertams pateikti išvadas dėl 
galimų branduolinių avarijų. 
Apie tai grįžęs iš ES pasitarimo 
su Baltijos valstybių, Rytų ir 
Pietryčių Europos šalių eksper
tais, informavo Krašto ap- 
daugos ministerijos Civilinės 
saugos departamento direkto
rius pulkininkas Gediminas Pu
lokas.

Europos Sąjungos ekspertai 
rugsėjo mėnesį atvyks į Lietuvą 
tirti, kaip pasirengta apsi
saugoti nuo branduolinės ava
rijos. Planuojama, kad jau nuo 
kitų metų Rytų ir Pietryčių 
Europos valstybėms bus teikia
ma finansinė pagalba.

Serbai pasirašo 
kapituliacijos sutartį

reformatų (kalvinistų) bažnyčių 
vadovais dėl nuosavybės. Veng
rijoje bus tariamasi dėl maž
daug 5,000 pastatų. Vengrija ir 
Slovakija dar pernai susitarė su 
žydų organizacijomis dėl resti
tucijos principo, tačiau nuosa
vybės grąžinimo arba kompen
sacijų išmokėjimo žydams pro
cesas niekur dar neprasidėjo.

Israel Singer sakė, kad dery
bos vedamos ir su Lenkijos vy
riausybe.

Rugsėjo viduryje Pasaulio Žy
dų Kongresas ketina padaryti 
pranešimą Europos Parlamente 
apie žydų nuosavybės restitu
cijos reikalus Vidurio ir Rytų 
Europoje. „Šioje sesijoje vengrai 
atrodys puikiai”, sakė Singeris. 
Jis nenurodė, į kiek nuosavybės 
pretenduoja Vengrijos žydai, 
tačiau sakė, kad jos gana daug, 
nes prieš karą Vengrijoje gy
veno daugiau kaip 800,000 
žydų. -

Žydų organizacijų duomeni
mis, apie 600,000 Vengrijos 
žydų žuvo nacių koncentracijos 
stovyklose, nuo Vengrijos 
fašistų rankos arba Vengrijos 
priverstinio darbo stovyklose. 
Čia žydai buvo verčiami dirbti 
nuo 1940 metų.

Vis daugiau litų
išleidžiama į apyvartą

Vilnius, liepos 27 d. (Elta) — 
Lietuvos Banko duomenimis, 
birželio mėnesį į apyvartą buvo 
išleista 295 milijonai litų, o 
išimta 155 milijonai litų. Nau
jų pinigų emisija — 139.4 
milijonų litų — yra pati di
džiausia nuo 1993 m. birželio, 
kai litų į apyvartą išleista per 
127 milijonai.

Mažiausiai grynųjų pinigų į 
apyvartą buvo išleista šių metų 
sausio mėnesį. Jo pabaigoje 
išleistoji emisįja pirmąkart buvo 
mažesnė už išimtus iš apyvartos 
pinigus — šis skirtumas siekė 
net 117 milįjonų litų. Minusinis 
skirtumas buvo ir šių metų kovo 
mėnesį — iš apyvartos buvo 
išimta 1.8 milijonai lity 
daugiau, negu išleista. Po to 
grynųjų pinigų emisijos vėl ge
rokai ūgtelėjo.

Šiuo metu iš viso apyvartoje 
cirkuliuoja 1,526 milijonai litų, 
o pinigų atsarga birželio 
mėnesio pabaigoje siekė 1,859 
milijonus litų.

Iš jų komercinių bankų indė
liai Lietuvos banke sudarė 
334.6 milijonus litų.

Rytinėje Slavonijoje serbai 
paskelbė karinės paruošties 
padėtį ir pasikeitė artilerijos 
šūviais su kroatais. Be to, naktį 
iš rugpjūčio 6 į 7 d. serbų kovi
niai lėktuvai iš Banja Luką už
puolė naftos įmonę Kutina 
mieste, vidurinėje Kroatijoje.

Rugpjūčio 6 d. „Hina” 
laikraštis pranešė, kad Kroati
jos prezidentas Franjo Tudjman 
pergalės vizitu aplankė buvusią 
Krajinos sostinę Knin. Laikraš
tis rašė, kad kroatų pergalė 
reiškia daugiau, negu „tik kro
atų žemių užkariavimą, tai Kro
atijos valstybės stabilumo sąly
gų sukūrimas ateinantiems 
šimtmečiams.

Knin miestas krito rugpjūčio 
5-osios rytą, serbų daliniams 
palūžus ir ėmus bėgti nuo pir
myn žengiančių kroatų dalinių. 
Daug buvo sunaikinta, kroa
tams rugpjūčio 4 d. pradėjus 
miesto apšaudymą artilerija. 
Tuo metu iš miesto į Bosnijos 
serbų kontroliuojamą teritoriją 
evakavo jo civilinė ir karinė 
vadovybė.

Tuo tarpu dar nepatvirtintos 
žinios, kad žuvo Serbų Krajinos 
„prezidentas” Milan Martič.

Kroatijos atstovai rugpjūčio 6 
d. pareiškė, kad jau įvykdyta 
80% kroatų užsibrėžtų tikslų ir 
kad iki rugpjūčio 7 d. vakaro 
galutinai užbaigs visas operaci
jas. BBC korespondentai paci
tavo Jungtinių Tautų pareigū
nus, kurie patvirtino kroatų tei
ginius.

Serbų karinio pajėgumo mitas 
išgaravo, kai kroatai lengvai 
juos įveikė pietinėje Krajinoje. 
Sunkiau buvo šiaurinėje Kraji
noje, bet iki rugpjūčio 6 d. 
Vakaro kroatai jau buvo atsiė
mę ir Petrinja, Slunj, Plitvice ir 
ten esantį nacionalinį parką ir 
Udbinos aerodromą.

Apibūdindami šios karinės 
operacijos reikšmę, Kroatijos 
atstovai rugpjūčio 6 d. pareiškė: 
„Bihač — išgelbėtas!” Įvairios 
pasaulio žinių agentūros prane
šė, kad Bosnijos Penktasis Ar
mijos korpusas Trzacke Rastele 
vietovėje prasimušė iki Kroati
jos dalinių; tuo bei kitais kroatų 
žygiais Krajina liko padalinta į 
kelias dalis.

Kroatų vaidmuo, išvaduojant 
Bihač buvo viena pagrindinių 
priežasčių, kodėl Vašingtonas 
vengė kritikuoti Kroatiją dėl 
šios operacijos. JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
net kalbėjo apie šios operacijos 
„teigiamas išdavas”.

Tradiciniai Serbijos sąjungi
ninkai — Rusija, Prancūzija ir 
Didžioji Britanija — vadovavo 
Kroatijos smerkimams už šią 
operaciją, bet prie kritikos 
prisidėjo ir Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba ir Europos 
Sąjungos atstovas Carl Bildt.

Kroatijos atstovas Jungtinėse 
Tautose pareiškė, „Kroatija yra 
ne problema, o sprendimas pro
blemai”. Kroatijos laikraštis 
„Hina” rašė, kad Kroatijos 
užsienio reikalų ministras Mate 
Granič laiške kaltino JT atstovą 
Carl Bildt „visišku politinės 
išminties trūkumu”, tiek pa
starosiomis dienomis, tiek ir per 
visą jo įgaliojimo laiką.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 8 d.: Šv. Domi
ninkas, kunigas (1170-1221); 
Kiriakas, Uogintas, Lelija.

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Virginija, Jorūnas, Pilėnas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

HEPATITAI
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Viena daugiausia pasitai 
kančių kepenų ligų — tai kepe
nų virusinės kilmės uždegimai 
— hepatitai. Hepatitą sukelia 
žinomi penkių rūšių virusai, va
dinami A, B, C, D ir E. Kai ku
rios hepatitų rūšys palyginti yra 
nepavojingos, kitos gi sukelia 
chronišką uždegimą, kepenų 
surandėjimą — cirozę arba tokią 
ligos eigą, kai ligonis, neturė
damas jokių ligos simptomų gali

tas adatas arba per kraują
transfūzijos metu. Chroniškas C Ateitininkų sendraugių stovykloje, š.m. liepos 23-30 d. vykusioje Dainavos 

nešioti savyje virusus ir gali jais hepatitas padidina galimybę iš- stovyklavietėje, šv. Mišias aukoja kun. J. Sasnauskas, 
užkrėsti kitus asmenis. Kai ku- sivystyti kepenų vėžiui. Hepa- Nuotr. V. Pliodžinsko
riais hepatito virusais užsi
krečiama per kraują, kitais 
lytinių santykių metu, nes vyrų 
sėkla ir moterų vaginos sekreci
ja dažnai turi tos rūšies virusus.

Kas gi yra hepatitas? Kepenys 
atlieka daug ir labai svarbių 
funkcijų. Jos gamina tulžį, kuri 
padeda virškinti riebalus, cukrų 
paverčia glikogenu, kuris būna 
sukraunamas kepenyse ir išski
ria bilirubiną iš kraujo (atmatas 
iš išnaudotų raudonų kraujo 
kūnelių). Hepatitas trukdo 
kepenims atlikti šias funkcijas 
ir sukelia į gripą panašius nusi
skundimus. Hepatito metu 
maždaug pusei sergančiųjų oda 
ir akių sklera pageltonuoja, nes 
bilirubino kiekis organizme 
padidėja.

Dažniausiai pasitaikanti 
hepatito forma tai hepatito A. 
Apie vienas trečdalis Amerikos 
gyventojų yra turėjęs arba turi 
šios rūšies hepatitą. Vaikai 
perserga šiuo hepatitu taip 
lengvai, kad daugumai persirgi- 
mas praeina nepastebėtas. Juo 
užsikrečiama, geriant tuo viru
su užkrėstą vandenį arba 
valgant užkrėstą valgį. Ypač 
valgant „Clams” ir austres. 
Hepatitas A palyginti nėra pa
vojingas ir nepalieka jokių nei
giamų simptomų. Kartą juo 
persirgęs žmogus įgauna visą 
gyvenimą besitęsiantį imuni
tetą.

Apie pusė milijono Amerikos 
gyventojų kiekvienais metais 
suserga hepatitu B ir C. Ir apie 
16,000 žmonių miršta nuo 
komplikacijų ir kepenų cirozes. 
Apie :i4 šių ligų būna sukeltos 
hepatito B. Nepaisant, kad 
hepatito B liga yra lengva, bet 
dėl nežinomų priežasčių hepa
titas B sukelia chronišką kepe
nų ligos formą — cirozę.

Greitosios Medicinos pagalbos stoties Vilniuje darbuotoja, priimanti skam
binimus, kai žmonėms reikia pagalbos.

Nuotr. Vilytės Lendraitienės

DIFTERITAS LIETUVOJE

Pasaulio Sveikatos organiza
cija (WHO) praneša apie difteri
to epidemiją buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Raudonasis Kryžius 
atliks masinius skiepijimus 
Baltijos kraštuose, Gudijoje ir 
Ukrainoje. UNICEF veiks 
Kaukazo ir Azijos kraštuose. 
WHO padės Rusijai.

Padėtis yra pavojinga. Dif
teritas pasirodė Rusijoje ir 
Ukrainoje dešimtmečio pra
džioje. 1994 metais buvo 48,000

Hepatitu B užsikrečiama, 
vartojant, virusu užkrėstas, 
intravenosines adatas arba 
kraujo transfūzijos atveju, arba 
ir lytinių santykių metu. Kiti 
hepatitai — C hepatitai. Pusei 
C hepatitų užkrėstų ligonių išsi
vysto chroniškas hepatitas — 
kepenų cirozė. Šiuo hepatitu 
užsikrečiama, vartojant užkrės

titas D dažniausiai išsivysto 
kartu su hepatitu B.

Hepatitas E randamas tik at
silikusiuose kraštuose. Turint 
galvoje hepatito pavojų, daug , 
kas bijo kraujo transfūzijų. 
Užsikrėsti hepatitu kraujo 
transfūzijos metu dar visai 
neseniai galimybė buvo apie 
vienas procentas. 1970 metais 
ta užsikrėtimo rizika buvo 12 
proc. Kiekvienais metais krau
jo tikrinimas darosi vis tiks
lesnis, tad kad šiuo metu eks
pertai sako, kad kraujo trans
fūzijos yra gan saugios.

Hepatitą sukelti gali ir 
toksinės medžiagos, pvz., 
didesni kiekiai alkoholio arba 
dideli kiekiai Tylenol, methyl- 
dopa (Aldomet), methotrexate ir 
Dilanatin. Daugelyje atvejų 
hepatitai būna lengvos formos 
ir sergantieji pagyja po 2-3 
savaičių. Sirgimo metu yra 
draudžiama gerti alkoholį. Taip 
pat yra patariama mažinti 
vartojamų vaistų kiekį. 
Numatyti B ir C hepatitų prog
nozę nėra galima. Jeigu labora
toriniai tyrimai rodo, kad 
galimybė išsivystyti chroniškai 
infekcijai yra, tai liga gydoma 
interferonu. Kai kuriais kepenų 
cirozės atvejais yra daromi
kepenų persodinimai, bet 
galimybė infekcijai pasikartoti 
yra didelė, todėl tokių perso
dinimų rezultatai nėra geri. 
Praėjusį vasario mėnesį FDA 
aprobavo skiepus prieš hepatitą 
A. Skiepai prieš hepatitą B yra 
vartojami nuo 1982 metų. 
Skiepų prieš hepatitą C dar 
nėra. Apsaugai nuo hepatito ge
riausia priemonė yra kūno hi
giena, santūrūs lytiniai san
tykiai, nevartojimas užkrėstų 
intravenozinių adatų ir sveikas 
maistas.

sergančių buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, o mirė apie 1,700. 
Šiais metais WHO pranašauja 
150,000 — 200,000 susirgimų ir 
5,000-7,000 mirčių. Mirimo pro
centai įvairuoja, nuo mažiausio 
2.8% Rusijoje, iki aukščiausio 
23% Lietuvoje ir Turkmenis- 
tane. Vienintelė Estija neturi 
šios epidemijos.

Difteritas yra neturto liga, 
kaip tuberkuliozė ir cholera. Jis 
yra perduodamas per kūno skys
čius ir per prisilietimą prie 
užkrėstų drabužių ar paklodžių,

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

JAUNIMAS PRAŠOMAS 
PALAIKYTI GYVYBĘ

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino viso pasaulio jaunimą 
sakyti „didelį ‘taip’ gyvybei” ir 
pastatyti „sieną”, ginančią nuo 
mirties kultūros”. Per balandžio 
9 d. Angelo maldą popiežius 
simboliškai patikėjo jaunimui 
savo paskutiniąją encikliką 
„Evangelium Vitae”. Jis kvietė 
jaunuolius vis geriau suprasti ir 
vis labiau mylėti „neįkainojamą 
gyvybės gėrį”. Jonas Paulius II 
pavadino naująją encikliką vi
siems katalikams skirtu kvie
timu pripažinti gyvybę kaip 
dovaną ir dėkingai ją priimti. 
Popiežius taip pat ragino sakyti 
ryžtingą ,,ne” visoms ten
dencijoms, pažeidžiančioms 
Dievo įsakymą „Nežudyk”. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 4)

INDIJOJE AUGA NEAPY
KANTA KRIKŠČIONIMS

Bombėjaus arkivyskupo kar
dinolo Simon Pimentą duomeni
mis indusų fundamentalistų re
liginė nepakanta krikščionių 
atžvilgiu pasiekė nerimą kelian
tį lygį.

Interviu Vatikano radijui 
birželio 7 d. kardinolas sakė, jog 
Indijos vyriausybė įspėjusi jį dėl 
katalikų vienuolių ir katalikų 
kulto vietų užpuolimų „kraštu
tinio” padidėjimo. Indusų fun
damentalistai abejoja Indijos 
katalikų ištikimybe savo tėvy
nei, nors Indijos konstitucija 
numato laisvą religijos pasirin
kimą, pabrėžė kardinolas.

„OPUS DEI” AKTYVIAU 
VEIKS RYTŲ EUROPOJE

Katalikų prelatūros „Opus 
Dei” prelatas vyskupas Javier 
Echevarria Rodriguez pareiškė, 
jog jo vadovaujama katalikų or
ganizacija ketina aktyviau 
veikti Rytų Europoje.

Bendrija „Opus Dei” nori su
kurti plačią ir išsamią veiklos 
postkomunistiniuose Rytuose 
programą.

Vyskupo žodžiais, visoms vi
suomenės grupėms turėtų būti 
sudarytos galimybės susipažinti 
su organizacijos „apaštališkąja 
dvasia”.

„Opus Dei” jau yra įsteigęs 
savo centrus Lenkijoje, Lietuvo
je, Vengrijoje ir Čekijoje. Kitose 
Rytų Europos šalyse centrų kū
rimo darbas jau yra toli pažen 
gęs. Prelatūrai priklauso, 1,500 
kunigų ir 77,000 pasauliečių iš 
visų penkių pasaulio žemynų. 
Organizacijos pagrindinis tiks 
las — šventumas darbe ir 
gyvenime.

(KBL, Nr. 6)

kur higiena yra prasta, o 
žmonės susigrūdę.

Lietuvos valdžia tvirtina, jog 
Lietuva neatsilieka nuo Latvi
jos ir Estijos, o tikrovė yra 
visiškai priešinga.

Saulius Šimoliūnas

VYRIAUSYBES TURI 
REMTI PAGYVENUSIUS 

ŽMONES

Vatikanas paragino visų val
stybių vyriausybes remti pagy
venusių žmonių programas ir 
kurti tinkamas senų žmonių 
prieglaudas. Kovo 3 d. Vatikane 
paskelbtame Popiežinės šeimos 
tarybos pareiškime patvir
tinama pagyvenusių žmonių 
teisė į ramų ir saugų gyvenimą 
bei vidinę ramybę. Vatikano 
nuomone, valdžios organai pri
valo remti privačias iniciatyvas, 
kuriomis siekiama garantuoti 
pagyvenusių žmonių gerovę. 
Pareiškime taip pat teigiama, 
jog pagyvenę žmonės šeimose 
turėtų būti dialogo ir ben
dravimo tarp kartų atramos 
taškas.

Popiežinė šeimos taryba ragi
na bažnytines bendruomenęs 
rūpintis sisteminga pagyvenu
sių žmonių sielovada, kurią 
būtų galima įgyvendinti pade
dant socialiniams darbuotojams 
ir asmenims, dirbantiems svei
katos apsaugos sistemoje. Doku
mente griežtai kritikuojama pa
plitusi „nežmoniška ir ne
teisinga utilitarinė mąstysena”, 
vertinanti žmones pagal jų na
šumą. Daugelis pagyvenusių 
žmonių kenčia dėl tokio pagar
bos trūkumo, toliau pažymima 
pareiškime. Dėl neretai neigia
mos visuomenės nuostatos senų 
žmonių atžvilgiu pagyvenu
siems žmonėms gresia daug 
pavojų, vienas iš jų — kai kurių

visuomenės sluoksnių pritari
mas eutanazijai.
(Katalikų bažnyčia Lietuvoje,

Nr. 3)
POPIEŽIAUS VARDO
GIRAITĖ IZRAELYJE

Izraelio ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Samuel Hadas 
popiežiui Jonui Pauliui II pra
nešė, kad jo šalies vyriausybė, 
kaip draugystės ir artimų ryšių 
su Vatikanu ženklą, nutarė pa
vadinti vieną giraitę Jono 
Pauliaus II vardu ir pakvietė 
popiežių ją aplankyti bei pa
sodinti čia medį.

„Medis Izraeliui simbolizuoja 
draugystę, sugyvenimą ir taiką.
Ši giraitė buvo Jums dedikuota 
už Jūsų nuolatinį pasišventimą 
vienybės tarp individų, tarp 
tautų ir tarp religijų labui”, 
sakė Izraelio pasiuntinys per 
audienciją, suteiktą jam birželio 
21 dieną.

SUGRIEŽTINTA BŪSIMU 
KUNIGŲ ATRANKA

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino visus vyskupus griež
tai atrinkinėti seminaristus ir 
daugiau dėmesio skirti kokybei, 
o ne kiekybei. Per audienciją, 
suteiktą Rytų Brazilijos vysku
pams, popiežius sakė, jog geriau 
turėti mažiau tinkamų kandida
tų į kunigystę negu seminarijas, 
pilnas žmogiškosioms silpny
bėms neatsparių auklėtinių.

Popiežius reikalavo griežčiau 
atrinkinėti teologijos profeso
rius, kad šie dėstytų ne dabar
tines „nuomonių sroves”, bet 
Bažnyčios mokymą, teigė, jog 
tiktai nuolatinis tobulinimasis 
gali padėti išvengti liūdno 
kunigystės atsisakymo reiš
kinio.

PIRMIEJI KUNIGŲ 
ŠVENTINIMAI PO 

SOVIETUOS ŽLUGIMO

Vienintelėje Baltarusijos ku
nigų seminarijoje Gardine buvo 
įšventinti pirmieji vietiniai ku
nigai nuo Sovietų Sąjungos 
žlugimo.

Vyskupijos kurijos teigimu, 
dar keli seminarijos auklėtiniai 
bus įšventinti kunigais rugsėjo 
mėnesį. Baltarusijoje katalikų 
tikėjimą išpažįsta apie 2 mln. 
žmonių, sudarančių penktadalį 
visų šalies gyventojų gyvenan
čių daugiausia šalies vakaruose^ 
Ten taip pat dirba apie 90 ku
nigų iš Lenkijos. Bažnyčios 
duomenimis, Gardino kunigų 
seminarijoje studijuoja 202
seminaristai.

(KBL, Nr. 6)

Dievo Motinos statula Kauno Kryžių kalnelyje yra visuomet labai gerbiama 
ir papuošta gėlėmis. Greta statulos šv. Tėvo Jono Pauliaus II Lietuvoje ap 
silankymo proga Nuotr Prano Abelkio
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų kų 
nors skelbti.

• Kaune gegužės 7 d., Pažais
lyje įsikūrusiame kazimieriečių 
vienuolyne buvo iškilmingai pa
minėta Motinos diena. Šv. Mi
šias šventės proga aukojo kun. 
Kastytis Matulionis. Po šv. Mi
šių savo kūrybą skaitė Rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus nariai 
R. Keturakis, A. E. Puišytė, M. 
Macijauskienė, J. Sučylaitė, 
muzikavo Marija ir Bernardas 
Krenevičiai, giedojo seserys ka- 
zimierietės.

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

9830 S. Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

312-735-7709

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

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12303 vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1 3 v p p 

penkt ir šešld 9 v r -12 vpp

<132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMar 81., Elmhurat, IL 60126 

706-841-2808
Valandos pagal susilarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634.1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. K ėdria. Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 80852

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites
Lithuanian Plaza Ct. 

at California Avė.
Chicago, IL 60629 

(312)471-8142

Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEOICAL CENTER

749 W. 31 st St. 
Chicago, IL 60616,

(312)-225-0695

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKA: 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superlor, Sulte 402

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

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 vpp ir ketv 2-5 vpp 
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Cempus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 706-S27-0080 

Valandos pagal susitarimąJ
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KURTI VALSTYBĘ SAVO 
SĄMONĖJE IR ŠIRDYJE

EDMUNDAS SIMANAITIS

Raseiniškių užmojai stebina 
grandioziškumu. Sumanyta pa
vieniui surengti tris šventes. 
Valstybės dienų, kaip skelbia 
programų, Raseinių kraštiečiai 
iš viso pasaulio turėjo suvažiuoti 
į sambūrį. Jau V visos Lietuvos 
Nepriklausomybes gynėjų šven
te iškėlė savo vėliavas Ariogalo
je, Maironio apdainuotos Duby
sos slėnyje. Kartu čia įvyko 
Lietuvos vyrų, jaunuolių ir 
berniukų dainininkų sųskrydis.

O šeštadienį tame pačiame 
slėnyje turėjo griaudėti jaunimo 
festivalis „Kūlgrinda”. Nei pir
majame,nei trečiajame renginy
je dalyvauti neteko, tad keletas 
įspūdžių ir minčių apie liepos 7 
dienos renginius.

Pirmiausia krinta į akis, kad 
tokia visuomenei reikalinga 
tauraus turinio šventė kasmet 
vis labiau paryškina, jau seniai 
žiojėjančių ir, deja, dar vis 
platėjančių, prarajų tarp seniau
sių Nepriklausomybės gynėjų — 
dar didelės, bet palengva tirps
tančios politinių kalinių, trem
tinių, partizanų, ryšininkų, an- 
tisovietinio pogrindžio dalyvių 
šeimos, ir dabartinės valdžios. 
Ne vienas vyriausybės minis
trų, nė vienas Seimo vadovų, 
jokio prezidentūros atstovo, ne
kalbant jau apie patį preziden
tų, nepasirodė,netare žodžio, 
nenulenkė galvos prie žuvusių 
partizanų kapų. Tarytum į šį 
dieviško grožio Dubysos slėnį 
būtų susirinkę kokie nusikaltė
liai, visuomenės atmatos, kaž- 
kelintos rūšies (iš sovietmečio 
praktikos) neva piliečiai, o ne 
jaunystę, sveikatą, turtą, ben
dražygius praradę kovose su 
okupantu ir sibiruose. Lyg jie 
neturėtų pačio Dievo paliepimu

Sutvirtinimo sakramentą priėmę laimingi lituanistinės mokyklos mokiniai. Iš k. — Debra 
Vilimaitė, Snieguolė Liaukutė, Zita McKenna, Daiva Tirelytė, Adomas Lobodici ir juos paruošusi 
Onutė Stanevičiūtė.

kalbėti ir už žuvusius bendražy
gius, ir už nesugrįžusius trem
tinius iš visų pasaulio kam
pelių.

Šis skaudžiausias mūsų val
stybės nūdienos paradoksas 
labai aiškiai suvokiamas „abe
jose apkasų pusėse”. Fronto lini
jos jau nėra, tačiau«ideologinė 
priešprieša iki šiol vargina 
visuomenę. Ta priešprieša jau 
seniai būtų pradėjusi nykti, jei 
būtų laiku padėti teisingumo 
pamatai. Iš sovietmečio partinės 
nomenklatūros išsilukštenusi, 
valdžia jaučia atsakomybę už 
okupacijos padarinius ir niekam 
ne naujiena, kad tik teisingumo 
aktu, nors ir simboliniu, tegali
ma padaryti pradžią bolševikų 
supriešintos tautos santarvei. O 
kas, jei ne įstatymų leidžiamoji 
valdžia, turėtų tuo pasirūpinti, 
kas, jei ne konstitucinis šalies 
vadovas, privalėtų žengti pirmą
jį teisingumo žingsnį?

Visur suspėjantis Seimo opo
zicijos vadas prof. Vytautas 
Landsbergis ir šį kartą atvyko 
į šventę. Paminėjęs, kad soviet
mečiu okupuotoje Lietuvoje tik 
partizanų valdžia buvo vienin
telė konstitucinė valdžia, tęsė: 
„Kas to nesupranta šiandien, 
tam galima tik užuojautą pa
reikšti, kad sovietinio auklėjimo 
dešimtmečiai išoperavo smege
nyse ir širdyse svarbią pilietinio 
ir lietuviško supratimo dalį... 
Mes turime kurti valstybę savo 
sąmonėje, stiprinti ją širdyse ir 
savo aplinkoje... Kiekviena mo
čiutė, kuri išmokė anūkėlį toli 
nuo Lietuvos mylėti Lietuvą, 
kalbėti lietuviškai, ji buvo 
širdies, dvasios pasipriešinimo 
dalyvė, ji išsaugojo Lietuvai dar 
vieną žmogų ir, galbūt, kareivį,

jeigu reikės, neleido tautos 
dalelei pražūti... Tegu visi skiria 
daugiau dėmesio tiems vaike
liams, kurie auga ne visai tei
singoje ir dažnai labai netei
singoje Lietuvoje, bet vis dėlto 
jau Lietuvoje. Jiems augant, 
mes, ką galėdami, darysime, 
kad Lietuva būtų geresnė, tei
singesnė. O kai užaugs jie, 
Lietuva bus jau visai kita. Bus 
ta, dėl kurios jūs kovojote ir dėl 
kurios šiandien mes dirbame”.

Tokios įspūdingos šventės die
ną gal reikėtų ieškoti džiaugs
mo akcentų. Juk susirinkome 
ne Krasnojarske, ne Kazachsta
ne, nė Vorkutoje, o Lietuvoje! 
Tačiau valdančioji Seimo dau
guma vėl pateikė staigmeną. Į 
ją tuoj pat reagavo visos Seimo 
frakcijos, išskyrus didžiąją, ir 
prie jos klusniai prisišliejusią 
lenkų frakciją, Valstybės dieną 
paskelbusios laišką prezidentui. 
Jame rašoma, kad „Seimui pa
naikinus LR Aukščiausiosios 
Tarybos komisiją, sudarytą re
zistencijos dalyvio vardui 
pripažinti, buvo nuspręsta šias 
funkcijas pavesti LR gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui. Neginčijant šios nuosta
tos, nors ji yra abejotina, nega
lima sutikti su tuo, kad rezisten
to vardo pripažinimo kriterijai 
bei sprendimų priėmimo tvarka 
būtų nereglamentuojami ir pa
likti visiškai Centro darbuotojų 
nuožiūrai. Rezistento vardo pri
pažinimas ir rezistento pažymė
jimo išdavimas yra moraliniu ir 
teisiniu požiūriu svarbus aktas. 
Nustatyti, ar tikrai asmuo da
lyvavo pasipriešinime okupaci
joms, yra ne tik atsakingas, bet 
ir sudėtingas uždavinys. Šios 
procedūros turi būti viešos”. 
Siūloma sudaryti komisiją, kuri 
svarstytų ir priimtų sprendimus 
dėl rezistento vardo pripažini
mo. Į komisiją įeitų teisininkai, 
istorikai bei nepriekaištingos 
reputacijos autoritetingi visuo

menės ir kultūros veikėjai. Kai 
Seimas šiuos pasiūlymus atme
tė, minėtos frakcijos prašo 
prezidentą nepasirašyti įstaty
mo „Dėl Lietuvos Respublikos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro įstatymo 
papildymo” ir grąžinti jį Seimui 
pakartotinai svarstyti.

Šventės dalyvis, LPKTS pre
zidentas ir Seimo narys, Balys 
Gajauskas kalbėjo, kad „gyve
name labai sunkų laiką. Jūs 
patys jaučiate, kad esame nuo
latos stumiami iš aktyvaus 
gyvenimo, stengiamasi mus vi
siškai užmiršti, net kalbėti už 
mus... Valdžia vis labiau įžūlėja. 
Jau ruošiasi duoti teisę komu
nistams arba jų patikėtiniams, 
rezistentų pažymėjimus dalin
ti... Dar labiau įžūlėja didieji 
kolchozų kūrėjai, pareikšda-. 
mi, kad neseniai vyko prievar
tinė depolitizacija, kad padaryta 
daug nuostolių. Bet jie nutyli, 
kas sugriovė Lietuvos ūkį; O 
juk jie po karo griovė Lietuvos 
ūkį! O kiek ūkininkų sušaudė, 
kiek ištrėmė... Prezidentas 
vakar kalbėjo, kad okupacijos 
metais lietuvis naikino lietuvį, 
atseit, pasak okupacinės 
valdžios terminologijos, vyko 
klasių kova, o okupacijos nebu
vo. Prezidentas nepaminėjo, kad 
Lietuvą terorizavo okupacinė 
kariuomenė, kad jos įgulos 
siautėjo po kaimus, kad šalį 
užplūdo padugnės iš Rusijos, 
kurios greitai tapo įvairiais 
„načelnykais”, engė ir valdė 
mūsų kraštą. Prezidentas už
miršo, kad jis pats irgi yra tos 
genocido partijos narys”.

Jau nusistovėjo šios šventės 
ritualas. Dalyviai renkasi 
bažnyčios šventoriuje. Po šv. 
Mišių eisena traukia į kapines. 
Ten paminklas tremtiniams ir 
partizanų perkelti palaikai. 
Šilutės eskadrilės lakūnai raito 
kilpas danguje. Skamba orkes
trų dūdos ir būgnai, darniai 
dainuoja choristai ir daugybė 
mielų susitikimų. Bičiuliaujasi 
likimo broliai ir sesės iš visų 
tėvynės kampelių. Kasmet dau
gėja jaunimo. Sūnūs, dukros, 
vaikaičiai kartu su tėvais — 
intiečiais, magadaniečiais, žez- 
kazganiečiais, vorkutiečiais... 
Kokia plati tėvynės kančios 
geografija!

O šios šventės pagrindinis 
organizatorius Antanas Viz
baras džiaugiasi pernelyg san
tūriai. Pasirodo, naujoji savival
dybė rengiasi jį atleisti iš dar
bo. Norisi tikėtis, kad išeitis bus 
rasta. Aišku tik viena — ši 
šventė labai reikalinga ir nie
kas be mūsų ja nepasirūpins, 
nebent kitas Seimas susivoktų 
ir būtų įgalus atitaisyti istori
nes klaidas, kol žilagalviai 
tėvynės istorijos gyvieji liudyto
jai dar darbuojasi Lietuvos labui 
ir tikisi teisingumo.

NAUJOS TAISYKLĖS 
ĮVAŽIUOJANT Į KURŠIŲ 

NERIJĄ

Neringos miesto savivaldybės 
taryba pakeitė Kuršių nerijos 
parko lankymo nuostatus. Nuo 
rugpjūčio 1 d. bus sumažinti 
įvažiavimo į unikalų gamtos 
vertybių kampelį rinkliavos 
tarifai, nebegalios metiniai 
leidimai.

Į Neringą vykstantiems asme
nims reikės mokėti 2 litus, už 
įvažiavimą lengvuoju automobi
liu 10 litų, mikroautobusu ir 
krovininiu automobiliu, kurio 
masė nesieks 3.5 tonos, — 15 
litų.

Autobusų ir krovininių auto
mobilių, kurių svoris bus dides
nis kaip pusketvirtos tonos, įva
žiavimo kaina — 20 litų. Už 
poilsiui naudojamą autotrans
portą ir transportą su priekaba 
teks mokėti 100 litų, o už pre
kybai skirtą transportą — 200 
litų. Tranzitiniam transportui 
su tranzito numeriais iki 3.5 
tonos svorio reikės mokėti 50 
litų, didesniam — 500 litų.

Pakeista leidimų išdavimo 
tvarka Neringos gyventojų gi
minaičiams, namų valdų savi
ninkams (bendrasavininkams), 
poilsiautojams. Nemokamai į 
Neringą galės atvykti maisto 
produktus ir paštą vežiojančios 
transporto priemonės, pen
sininkai, I ir II grupių invalidai, 
vaikai iki 16 metų, studentai su 
tarptautine (ISIC) kortele, kelei
viai, vykstantys iš Klaipėdos į 
Kaliningrado sritį ir atvirkščiai. 
Lapkričio 1-2 d. visiems asme
nims ir lengvajam transportui 
Neringoje — „atvirų durų 
dieną”.

(KD, 07.22)

ANT ŠATRIJOS KALNO -
SENA ŠVENTOJI UGNIS

Į kiek neįprastą suėjimą, vy
kusį Šatrijos kalno, esančio 
Telšių rojone, papėdėje, sugužė

jo būriai žmonių. Čia juos Že
maičių karaliaus Ringaudo dva
ras pakvietė dalyvauti Simono 
Daukanto „Budo” 150-ųjų me
tinių ir žemaičių šventos ugnies, 
atkurtos prieš metus, pager
bimo šventėje.

Atlikus senovines apeigas ir 
pagerbus duoną, ugnį ir saulę, 
suskambo „Insulos” ir „Šatri
jos” folkloro ansamblių atlieka
mos dainos, kurioms pritarė ne 
tik ramuviečiai, bet ir visi 
susirinkusieji.

Vakare įvyko saulės palydos, 
o ant Šatrijos kalno suliepsnojo 
aukuras. Šventę surengė viena 
iš Lietuvos ramovų sąjungos na
rių — Telšių Ringaudo ramuva, 
vadovaujama tautodailininko 
Adolfo Gedvilo.

(LR, 07.25)

Danutė Bindokienė

Dėmesio: mokosi 
mokytojai!

Praėjusį sekmadienį, rugpjū
čio 6 d., Dainavos stovyklavie
tėje, kur paprastai Spyglio ban
gose taškosi jauni stovyklau
tojai, o jaukiais kalniukais aidi 
jų skardūs šūkavimai, prasidėjo 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
vasaros stovykla. Kad „nepa
kenktų” mokytojiškam orumui, 
savaitė vadinama Mokytojų 
studijų savaite. Taip jau tris 
dešimtmečius vadinta, tas var
das liko ir dabar. Lietuva turi 
vasarinius A.P.P.L.E. kursus 
mokytojams, o JAV — Dainavą, 
bet paskirtis panaši: tai „mo
kykla” mokytojams.

Daug kas pasikeitė, metams 
slenkant. Į lietuviškų šešta
dieninių mokyklų suolus dabar 
jau renkasi mokinukai, kurių 
tėvai kažkada tas mokyklas 
lankė ir baigė. O ir mokytojai 
kiti. Anuomet, kai vos atvažia
vę iš pabėgėlių stovyklų Vokie
tijoje, mūsų pedagogai, susi
rūpinę jaunosios kartos lituanis
tiniu švietimu, suorganizavo 
specialias šeštadienines mo
kyklas, jų dėstytojai daugiausia 
buvo nepriklausomoje Lietuvoje 
augę ir mokslus baigę, europie- 
tiškos švietimo sistemos auklė
tiniai ir propaguotojai. Buvo 
tikima, kad būtina tęsti Lietu
vos mokyklų mokslo programas 
ir laikytis tų mokyklų standar
tų, nors kartais mūsų lietuviš
koji sistema tiesiog nelogiškai 
kirsdavosi su rastąja šiame 
krašte ir iš to susidarydavo be
reikalingų painiavų (pvz., aukš
tesniosios lit. mokyklos kursą 
pradedant ketvirtąja ir baigiant 
aštuntąja klase).

Reikia sutikti, kad pradžioje 
ta šeštadieninių mokyklų sis
tema buvo veiksminga (šių 
eilučių autorei Čikagoje taip pat 
teko tokią aukštesniąją mo
kyklą lankyti ir baigti). 
Keblumai atsirado daug vėliau, 
kai tas mokyklas pradėjo lan
kyti jau užjūriuose gimę lietu 
viukai. Susidurta ne tik su 
kalbos ir drausmės nesklan
dumais, bet išryškėjo tarpas 
tarp lit. mokyklų mokytojų 
kartų. Senųjų pedagogų pažiū
ros į vis naujai įsijungiančius, 
kurie jau nebuvo nepriklau
somos Lietuvos švietimo „pro
duktas”, nebuvo labai palan
kios.

Visos „audros”, kildavusios 
tais pirmaisiais lit. mokyklų gy
vavimo dešimtmečiais, dabar

• Prez. John F. Kennedy 
1961 m. kovo 1 d. įsteigė Taikos 
korpusą (Peace Corps).

jau atrodo labai nereikšmingos 
Buvo lengva ginčytis dėl pro 
gramų, vadovėlių ir mokytojų 
paruošimo, kai šeštadienį j 
mokyklą susirinkdavo keli 
šimtai vaikų. Daugelis ne savo 
noru (retas mokinys savano 
riškai dar ir šeštadienį į mo
kyklą važiuotų...), bet verčiami 
tėvų, tvirtai įsitikinusių lietu 
viško švietimo nauda. Kaip 
vėlesnė patirtis parodė, net di
džiausi užsispyrėliai iš lit. mo
kyklos pasiėmė pakankamai 
lietuvybės, kad vertintų savo 
kilmės šaknis, kad, atėjus 
laikui, ir savo vaikus vežiotų į 
lietuvišką mokyklą.

Šiandien jau kiti rūpesčiai, dėl 
to ir renkasi naujosios mokytojų 
kartos į studijų savaitę, aukoja 
brangų atostogų laiką, kad 
pasidalintų tais rūpesčiais, kad 
bendrai būtų ieškoma atsaky
mų į varginančius klausimus, 
kurių galbūt pats opiausias; 
kaip įtikinti plačiąją lietuvišką 
visuomenę, kad lituanistinis 
švietimas toli nuo tėvynės nėra 
tik saujelės mokytojų ir tėvų, 
turinčių mokyklinio amžiaus 
vaikus, reikalas. Tai ne tik 
šiandien, bet ir nuo šios švie
timo sistemos sukūrimo pra
džios, buvo neperkopiamas 
kalnas. Skirtumas tik toks, kad, 
kai šeštadieniais mokyklas 
pripildydavo mokiniai, jų tėvai 
taip įsijungdavo į talką 
mokymai. Dabar tie patys 
žmonės, anuomet tiek sielos 
atidavę lietuviškam švietimui, 
kažkodėl net girdėti apie jį 
nenori.

Galime suprasti, kodėl lit. mo 
kyklų mokytojai stengiasi rusi 
burti bent savaitę vasaros metu: 
svarbu pamatyti ir įsitikinti, 
kad jie ne vieni, kad ir kitose 
vietovėse, kitose lietuviškose 
mokyklose, ta pati ..daina”. Kai 
ateis rugsėjis ir suskambės 
skambučiai naujų mokslo meti} 
pradžiai, Dainavos prisiminimai 
suteiks jėgų ir drąsos įveikti 
pasitaikančias kliūtis.

Galbūt JAV LB Krašto valdv 
ba vėl paskelbs lituanistinio 
švietimo mėnesį, bet butu daug 
prasmingiau, kad, be jokių 
pašalinių priminimų, mes visi 
kreiptume daugiau dėmėsiu j 
lietuvybės išlikimo svetimuose 
kraštuose tikrąjį pa^indą 
šeštadieninę lietuviškąją 
mokyklą. O mokytojams, kurio 
šią savaitę „mokosi” Dainavoje, 
linkime sėkmės!

• Jurgis Pabrėža, botam
kas, floristas, gimė 1771 m 
sausio 15 d. (mirė 1849 m r
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vėmis, H. Paulauskas man pa
siūlė užsukti į maisto parduo
tuvę. Negalėjau atsistebėti pre
kių įvairumu, kokybe ir gausa, 
jų skoningu išdėstymu, nieko ne 
prastesniu, negu Amerikoje, 
bet, pamačiusi kainas, supra
tau, kad didele dalis produktų 
eiliniam lietuviui yra nepri
einama. Nenorėdama išeiti tuš
čiomis rankomis, nusipirkau 
Amerikoje taip nebrangų „bul
vinių drožlių” (potato chips) 
maišelį. Išsigandau — beveik 
septyni litai... Po to užsukome 
I „Vagos” knygyną, į kurį 
Henrikas Paulauskas atnešė 
didoką glėbį mano knygų. Lauk 
dama, kol jis susitars su kny
gyno vedeja, pradėjau vartyti 
naujausias knygas, jų tarpe 
vieną poezijos leidinį. Net krūp
telėjau. pripuolamai perskaičiu
si vieną eilutę: „ir juodos 
kiaules sminga į kruviną pur

vą”... Tai „naujoji poezija”! 
Grįžus į Paulauskų butą, man

telefonu buvo pranešta, kad pre
zidentas man paskyrė audien
ciją ketvirtadienį, 4 vai. po 
pietų. Buvau labai nustebinta ir 
pradėjau rūpintis pokalbio te
momis, bet iki audiencijos dar 
trys dienos, tai vakarą linksmai 
praleidau pas savo giminaičius, 
Kristiną ir Alfredą Vaitke
vičius, kurių dukrelė Austė 
rengiasi išvykai su vaikų choru 
į Krokuvą ir dalyvauja „Du gai
deliai” vaikų operoje „viščiuko” 
vaidmeny, o sportu susižavėjęs 
sūnelis Karolis svajoja apie 
krepšininko karjerą.

Antradienis, gegužės 30 diena 
labai karšta ir drėgna, bet 
šeimininkas jau turi suplanavęs 
staigmeną. Nieko iš anksto 
neišaiškinęs, jis mane veža į šalia 
parlamento rūmų esančią 
Mažvydo valstybinę biblioteką. 
Aplinka nepaprastai graži — su

gėlynais ir didžiuliu fontanu. 
Įėjus į bibliotekos vestibiulį, 
reikėjo užpildyti anketą, įrašant 
ne vien adresą, pavardę ir 
vardą, bet ir tėvo vardą... Anke
tą užpildžius ir pasirašius, 
mums buvo leista eiti į vidų. Pa
siekus vardinės kartotekos 
patalpą, nudžiugau pamačiusi, 
kad visos keturios mano knygos 
yra jau įtrauktos į kartoteką, 
bet manęs laukė dar daug dides
nė, staigmena... Ne kartą esu 
„pasigyrusi”, kad spaudoje pra
dėjau rašyti vos būdama -r.s- 
tuonerių metų, bet to negalėjau 
įrodyti. Ir štai mano palydovas 
archyvuose suranda Kaune leis
to vaikų savaitraščio „Vaikų žo
dis” komplektus. 1931, 1932 ir 
1933 metų laidose yra mano 
eilėraščiai, laiškai, apysakaitės 
ir mano nuotrauka. Gretimoje 
patalpoje padarytas šviesia- 
raščio kopijas glaudžiau prie 
savęs, kaip brangiausią turtą ir 
nutariau saugiai parsivežti į na
mus...

Po to aplankėme Mokslų aka
demijos biblioteką, kurią saugo
jo net du uniformuoti polici
ninkai. Ir vėl reikėjo ne tik 
užpildyti anketą, bet ir parodyti

tapatybės dokumentus. Ir čia 
kartotekoje radau surašytas 
mano knygas, kas mane ir nu
stebino, ir vėl nudžiugino. Kitas 
apsilankymas buvo milžiniškoje 
namų remonto ir reikmenų 
krautuvėje, kurioje buvo išsta
tytos vonios, praustuvai, tua
letai. Jų pasakiškos kainos 
vertė stebėtis: kas juos gali 
pirkti, jei gan didelė, patogi 
vonia kainuoja 9,800 litų, o 
paprastas tualetas arti 300 litų? 
Kitoje parduotuvėje buvo 
daugybė įvairiausios gamybos 
televizijos aparatų, bet pirkėjų 
nematėme.

Grįžus į namus, telefonu iš 
Kauno pranešė Maironio muzie
jaus direktorė Aldona Ruseckai- 
tė, kad mano knygų sutikimas 
ruošiamas antradienį, birželio 6 
d. vakare. Pradėjau suprasti, 
kad mano viešnagė buvo gerai 
iš anksto suplanuota.

Trečiadienį, gegužės 31 d., bu
vau pakviesta į Lietuvos Radiją 
kalbėti „Literatūros ir meno” 
valandėlėje. Redaktorius Valen
tinas Strazdelis pasiūlė pasi
rinkti pokalbį lydinčią muziką, 
tai aš pasirinkau M. K. Čiur
lionio „Miško” simfoniją. Pokal
bio metu H. Paulauskas klau

sinėjo mano nuomonės įvairio
mis temomis ir reikalavo „ašt
raus” atsakymo, kai buvo 
paliesta „moderni” Lietuvos 
poezija. Kaip viešnia, turėjau 
būti mandagi, tai nuo „aštraus” 
atsakymo šiaip taip išsisukau. 
Buvau paprašyta skaityti savo 
poezijos ištraukas ir nupasako
ti savo vaikystės nuotykius, 
apie kuriuos žaismingai 
užsiminė klausėjas. Pokalbis 
truko 55 minutes ir yra numa
tomas transliuoti per Lietuvos 
radiją du sekmadienius iš eilės. 
Pasibaigus programai, direkto
rius Strazdelis mudu pakvietė į 
Radijo rūmų kavinę.

Vakare mano giminaičiai, 
nuvežė į Vilniaus Lietuvos 
Vaikų ir Jaunimo centre sta
tomą vaikų operos premjerą 
„Du gaideliai”, kurioje „viščiu
ko” vaidmenyje dalyvauja jų 
dukrelė Austė. Tai originaliai 
sukurtas libretas ir muzika 
pagal žinomą dainelę. Operos 
chorą sudarė arti 90 vaikų-viš- 
čiukų tarp 7 ir 10 metų am
žiaus, o „solisčių”, t.y. dviejų 
vištelių, gaidžių, musės, uodo, 
ožio, ožkos, saulės ir mėnulio 
vaidmenis atliko paauglės mer
gaitės, kurių įmantrūs kostiu

su Teatro ir muzikos muziejaus direktorium Jonu Bruveliu

mai puikiai atitiko jų vaidmė 
nis. Solistės mokėjo naudotis 
mikrofonais, nežalojant savo 
vaidybos, tai jų balseliai pasiekė 
ir tolimiausius erdvios salės 
kampelius. Chorą, kuris ne vien 
dainavo, bet savo judesiais 
sudarė veiksmui pritaikytą 
foną, puikiai paruošė RE MI-IX) 
vaikų muzikos studija. Jdomu 
buvo ir tai, kad. operai pasibai
gus, krepšeliais nešinos „mu

sės” nusileido į publiką ir visus 
vaišino riekėmis skanaus pyra

go, „savo darbo vaisiumi 

Juokaudami gardžia vomės 

pyragu, o aš prasitariau, kad šį 

kartą ir musės maišytas pyra 

gas manęs nebaugina. Tai buvo 

visais atžvilgiais pavykęs spėk 

taklis, sužavėjęs ir jaunimą, ir 

suaugusius.

(Bus daugiau*

t 1
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BALTISTIKOS STUDIJOS 
UNIVERSITY OF 

WASHINGTON
ZITA PETKIENĖ

Antrasis metinis Baltistikos 
studijų vasaros institutas 
(BALSSI) veikia birželio 19 d. - 
rugpjūčio 18 d. University of 
Washington, Seattle.

Baltistikos studijų programa 
buvo įgyvendinta 1994 m. va
sarą. Pagal sutartį tarp penkių 
universitetų, BALSSI kas dve
ji metai pereina pas naują 
„šeimininką”: numatytas
Trečiasis metinis baltistikos 
studijų vasaros institutas bus 
ruošiamas University of Illinois, 
Čikagoje, 1996 m. vasarą. Po to, 
BALSSI dar veiks University of 
Wisconsin/Madison, Indiana 
University ir University of 
Michigan. Po tam tikro laiko, 
BALSSI sugrįš į savo gimtinę, 
Seattle, ir ciklas prasidės iš nau
jo. University of Washington te
besiekia surasti daugiau 
universitetų, kurie įsijungtų į 
BALSSI pravedimą.

Sėkmingai pasibaigus 1994 
m. BALSSI vasarinei programai 
praėjusiais mokslo metais uni
versitete buvo dėstomos visos 
trys baltiečių kalbos. Nepai
sant universiteto silpnėjančių 
finansų, kalbų dėstymas numa
tomas dar per 1995-1996 m. 
mokslo metus.

Baltistikos studijų vystymas 
University of V. nington 
pasuko į naują, dai įdomesnę 
kryptį, dėka iniciatyvaus profe
soriaus Daniel Waugh, kuris 
yra įtakingo Rusų, Rytų Euro
piečių, ir Centrazinių Mokslų 
skyriaus direktorius, Henry 
Jackson School of International 
Studies. Waugh su kolegomis iš 
Skandinavų kalbų ir literatūros 
skyriaus paruošė formalų 
prašymą, įsteigti skandi- 
navų-baltiečių mokslų centrą 
University of Washington. 
Prašyme išdėstytos svarbios 
priežastys, įrodančios studijų 
centro būtinybę.

Skandinavų-baltiečių mokslo 
centras siektų paruošti naujas 
jėgas dabartiniu metu Ameri
koje išretėjusioms baltiečių 
kalbos mokytojų gretoms. Be 
šių kalbų universiteto lygio dės
tymo, busimieji Amerikos 
valdžios bei verslo vadai bus pri
versk#* kreiptis į antraeilius 
šaltinius, remtis vertimais ir 
pasitikėti nepiliečių patarimais 
bei tyrimais. Pvz., korespon
dentas, nemokantis krašto kal
bos gal ir supranta pagrindinį 
reikalą, bet nesuvokia subtilių 
niuansų. Tai yra ypač svarbu 
Pabaltijy, nes pasitikėjimas 
rusišku reportažu gali iškreip
ti įtemptos politikos aprašymą. 
Geriausias apsisaugojimas nuo 
dezinformacijos, yra tam tikras 
paruošimas amerikiečių žinovų, 
mokančių baltiečių kalbas, ži
nančių baltiečių kultūrą bei 
politiką.

Jau dabar galima rasti įvairių 
pavyzdžių, kur žinių trūkumas 
paveikė amerikiečių versli
ninkų pastangas Pabaltijy. Pvz., 
Kellogg bendrovė paruošė di
delę savo produkto reklamą, 
kuri buvo iškelta Latvių tau
tinio teatro priekyje, ten, kur 
1918 m. buvo paskelbtas latvių 
Nepriklausomybės aktas. Lat
viai įsižeidė, ir amerikiečiams 
verslininkams buvo nemalonu. 
Panašių žinių trūkumas turi 
dar didesnes pasekmes Ameri
kos valdžios atstovams bei 
oficialių organizacijų san
tykiams.

JAV Gamtosaugos agentūros 
vidurvakarių skyriaus admi
nistratorius Valdas Adamkus, 
gegužės 5 d. dalyvavęs Baltijos 
jūros apsaugos problemų simpo
ziume University of Washing- 
ton, šiltai pritarė prie baltis
tikos studijų centro steigimo. 
Adamkus moka penkias kalbas, 
ir minėjo keletą pavyzdžių, kai

pačiam teko pataisyti netiksliai 
išsireiškusį vertėją. Jis galvoja, 
kad amerikiečiams, turintiems 
ryšius su Pabaltiju, reikia 
išmokti lietuvių, latvių ir estų 
kalbas.

Estijos ambasadorius Toomas 
Ilves atvyko į Baltistikos 
studijų vasaros instituto 
atidarymą, birželio 20 d. Seat
tle. Savo kalboje Ilves tvirtino, 
kad University of Washington 
Baltistikos studijų programa, 
prasidėjusi su BALSSI ir 
išsivysčiusi į platesnį užmojį 
duoda tvirtą pagrindą Amerikos 
mokslų normalizavimui, ryšium 
su Pabaltijo kraštais, kuriuos is
torija lyg ir užmiršo.

Ambasadorius Ilves teigė, kad 
pokariniam laikotarpyje baltis
tikos mokslai buvo „suliau- 
dinti”, t.y., griežtas sovietų 
ideologų budėjimas neprileido 
Vakarų mokslininkų prie is
torijos, politikos ir ekonomijos 
žinovų bei archyvų; buvo lei
džiama tirti tik liaudies dainas, 
šokius ir pan. Taigi, Ilves toliau 
teigė, be Baltistikos studijų pro
gramos, kurią ketina išvystyti 
University of Washington, 
Amerikoje neegzistuotų uni
versiteto lygio baltistikos 
mokslas.

Į šių metų vasaros institutą
Seattle atvyksta įvairūs moksli
ninkai skaityti paskaitas. Lie
pos 17 d., profesorius Toivo 
Raun, iš Indiana University, 
kalbės apie baltiečių-skandina- 
vų istorinius bei dabartinius ry
šius. Liepos 24 d. profesorius 
Alfred Erich Senn, University of 
Wisconsin, svarstys Lietuvos 
vaidmenį Sovietų Sąjungos žlu
gime. Suomijos ambasados 
atstovas Aapo Polho liepos 31 d. 
apibūdins Baltijos jūros pro
blemas.

Andrejs Plakans, Iowa State
University, rugpjūčio 7 d., 
skaitys paskaitą apie žmogaus 
teises Latvijoje. Rugpjūčio 10 d. 
Violeta Kelertienė atvažiuoja iš 
University of Illinois dalyvauti 
pokalbyje apie baltiečių šian
dieninę literatūrą. Tiina Kirss, 
Mercer University/Georgia, 
rugpjūčio 14 d. kalbės apie lie
tuvį rašytoją Czeslow Miloscz ir 
latvį poetą Ivar Ivasks.

Yra skaitomi kursai apie bal
tiečių istoriją, tautosaką, 
kultūrą, veikia pagreitintos 
lietuvių kalbos kursas, į kurį 
įstojo 11 studentų, atvykusių iš 
įvairių Amerikos kampelių. 
Kurso tikslas — per aštuonias 
savaites pravesti visų metų 
mokymo planą. Kalbos pamokos 
vyksta pirmadieniais-penkta- 
dien’ais keturias su puse valan
dos kasdien. Dėsto Karilė Vait
kutė, atvykusi iš University of 
Illinois/Chicago, ir latvių kilmės 
profesorius Guntis Šmidchens, 
kuris puikiai valdo lietuvių 
kalbą.

Kaip University of Washing- 
ton didingas užmojis įsteigti 
Baltistikos studijų centrą impo
nuoja Amerikos lietuvius? Seat
tle baltiečiai svarsto tarybos 
sudarymą su tikslu — laikyti ry
šius su universitetu ir patarti 
šiuo reikalu. Tikimės, kad išsi
vysianti baltistikos programa 
po kiek laiko sulauks steigimo 
ir „Nordic-Baltic” Research and 
Language Center”. Baltiečiams 
ypač prasminga, kad šis Baltis
tikos centras bus surištas ne su 
slavų mokslais, o su skandina
vų mokslų skyriumi. Įsteigti 
University of Washington 
nuolatinę ir pastovią Baltistikos 
mokslų programą kainuos 
750,000 dol., kuriuos reikėtų 
surinkti iki 1998 m. pabaigos.

Amerikos baltiečiai laimėjo 
neįkainojamą progą padėti įgy
vendinti vieną iš numatomų 
centrų baltistikos studijoms.

Antrojo metinio Baltistikos studijų vasaros instituto atidaryme birželio 20 d. University of 
Washington, Seattle. Iš kairės: Washington valstijos Lietuvių Bendruomenės pirm. Rasa Raišytė, 
pagreitintos lietuvių kalbos dėstytojai Guntis šmidchens ir Karilė Vaitkutė, prof. Daniel Waugh, 
kurio iniciatyva buvo įsteigtas institutas.

LEIDINYS LIETUVOS 
BAJORAMS

Nepaisant greitai augančių 
spausdinimo kainų Lietuvoje, 
ten vis pasirodo naujų leidinių. 
Neseniai iš Vilniaus atėjo žur
nalas — „Lietuvos bajoras”, ku
rio leidėjai savo įžanginiame 
žodyje sako: „Lietuvos spaudos 
istorijoje šiandien esame rekor
dinis — 771-asis periodinis lei
dinys (487 laikraščiai ir 283 
žurnalai). Rytoj kas nors vėl pra
dės leisti dar vieną ar du lei
dinius. Ar ‘Lietuvos bajoras’ 
nepasimes tarp jų? Ar šis žurna
las ras savo skaitytoją? Šie 
klausimai labiausiai jaudina 
žurnalo kūrėjus ir autorius”.

Kaip skaitytojai gali numa
nyti, šis naujas leidinys yra 
Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos organas. Skelbiama, 
kad ši „sąjunga yra pilnateisė 
Lietuvos bajorų draugijos, vei
kusios 1928-1940 m. visų teisių 
ir pareigų paveldėtoja”.

Nors tikrų bajorų dabar Lietu
voje turbūt jau mažai tegyvena, 
tai čia jungiasi bajorų 
palikuonys, kurių pirmasis su
važiavimas įvyko 1994 m. pava
sarį Vilniaus miesto sa
vivaldybės salėje, kuri buvo per
pildyta dalyviais ne tik iš 
Lietuvos, bet ir Lenkijos, 
Australijos, Amerikos ir kitų

Didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
sūnus. Kaip čia teigiama, su 
Rimvydu S. K. Butautu apie 
geneologinius dalykus galima 
šnekėti valandų valandas, nes 
jo surinktos žinios tik iš abiejų 
tėvų pusės siekia net po 10-12 
kartų.

Šio reto žurnalo redaktorius — 
Danielius Mickevičius, o kiti 
redakcinės kolegijos nariai: 
Steponas Eitmanavičius, Laima 
Sasnauskaitė Mikelienė, Jonas 
Stankus, Jonas Stašinskas. 
Žurnalas — 36 puslapių, iš 
kurių vienas yra anglų kalba 
(išverstas įžanginis žodis ir 
sužymėtas turinys).

Kaip atrodo, šiai sąjungai 
priklauso ir JAV gyvenantieji 
bajorų palikuonys. Sąjungos sta
tute rašoma — jos tikraisiais na
riais gali būti visi pilnamečiai 
ir pilnateisiai Amžinieji Lietu
vos Karalystės — Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės bajorai 
ir jų tikros motinos, seserys, 
teisėtos žmonos ir dukterys, jų 
palikuonys, nepaisant da
bartinės gyvenamosios vietos, 
galintys pateikti dokumentus, 
įrodančius jų bajorišką kilmę. 
Taip pat sakoma, kad sąjungos 
nariais gali būti Lietuvos 
piliečiai, pripažįstantys ir

siekiantys dokumentais įrodyti 
savo bajorišką kilmę, norintys 
dalyvauti sąjungos veikloje. 
Taip pat yra sąjungos rėmėjų 
kategorija ir jais gali būti visi 
asmenys, nepriklausomai nuo 
kilmės, pripažįstantys statutą ir 
savo veikla aktyviai dalyvau
jantys sąjungoje.

Taigi, kaip atrodo, kad ši są
junga nesirengia atmesti ir 
mūsų — paprastųjų lietuvių, tik 
nežinia, kiek už šį „malonumą” 
reikės sąjungai mokėti. Beje, 
yra numatyti ir garbės nariai, 
kuriais gali būti Lietuvos ir 
užsienio piliečiai, savo veikla 
ypač nusipelnę Lietuvai. Taigi, 
į sąjungą patekti gali daug kas.

Aš manau, kad šia sąjunga 
reikėtų aktyviau susidomėti ir 
užsienio lietuviams, ypač tiems, 
kurie numano, kad turi ba
joriškos giminės kraujo. Žino
ma, pirmiausia patartina 
tokiems pradėti skaityti šį 
leidinį, nors jo tiražas yra tik 
1,000 egzempliorių.

Ed. Šulaitis

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ‘ 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—*-30% pigiau mokėsit' 
aas mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą.

frank zapous
3208Vi Wsst 95th Street

Tel. (708) 424*8654 
(312)581-8654 ’

• 1946 m. gruodžio 14 d.
Jungtinių Tautų Generalinė 
asamblėja nubalsavo pagrindi
nę JT įstaigą perkelti į New 
Yorką.

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

HELP WANTED

REIKALINGI NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAI (JANITORS)

VYRAI ,
8 vai. darbas, pradinė alga $1600 į mėn. 
Na Illinois valstijoje.
Consolldate Employment Agancy 

Tel. 312-545-7819

IEŠKO DARBO

Du vyrai ieško darbo
statyboje.

Skambinti: 708-967-5385

FOR SALE

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

Dabar sąjunga turi daugiau 
kaip 300 narių, kurių sudėtis 
pagal profesijas yra įvairi: 
tarnautojai, pedagogai, darbi
ninkai, verslininkai, medikai, 
ūkininkai, žurnalistai, teisi
ninkai, rašytojai, aktoriai, 
muzikai, inžinieriai ir kt.

Šios sąjungos žurnalo pir
mame numeryje yra patalpintas 
sąjungos statutas, S. Eitmana- 
vičiaus rašinys „Siekiai ir dar
bai”, Sigito Gedos poezija, M. 
Jučo „Gyvi istorijos puslapiai”, 
Čia K. Bogdanas rašo apie 
heraldiką (įdėta ir herbų pavyz
džių), talpinamas pašnekesys su 
bajoru ainiu Rimvydu S. K. Bu
tautu. Šiame pasikalbėjime ra
šoma, kad Butauto pavardė 
rašytuose šaltiniuose pasirodė 
1365 m. ir tuo vardu vadinosi

Laukiamos aukos, nežiūrint 
kuklumo. Tai, kas svarbu uni
versitetui, yra surinkti iš daug 
žmonių po kuklią auką, nes tai 
įrodys universiteto vadams, kad 
baltiečiai-amerikiečiai vertina 
baltistikos mokslus. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Če
kius prašome rašyti University 
of Washington Foundations; 
būtinai pažymėti, kad auka ski
riama Baltic Program Discre- 
tionary Fund. Siųsti: Baltic Pro
gram Discretionary Fund, Uni
versity of Washington, Scan- 
dinavian Languages and Litera- 
ture, Box 353420, Seattle, WA 
98195-3420.

Daugiau žinių gali suteikti 
profesorius Guntis Šmidchens, 
Scandinavian Dept., DL-20, 
University of Washington, Seat
tle, WA 98195. Skambinti (206) 
543-0645, o faksus siųsti (206) 
685-9173.

Daugiau apie tai gali pra
nešti Ina Bertulytė Bray 
(206-523-1620).

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui.
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPA K, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tcl. 312-436-7772

PAŠAUKĖ MANE...
ši knyga — tai dabartinio Po

piežiaus Jono Pauliaus” biografija,
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvei r.. P. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuve 
Vilniuje 1990 m. Knygos k 
dol. III. gyventojams Tax 3b 
siuntimo išlaidos: USA — 2 Cc 
Canada — 3.00 dol.

DRAUGAS 
4545 W. 53rd St. 

Chicago, IL 50529

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

-'k >
PAINU ŠOKIU 

1 V t N...LE.

Kaina tik $25

Čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

t įtinta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJEŽL A

IL
(BOO)775-SEND

(312)434-2121

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkini, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl . gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug Įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota. $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio (domiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmėsiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti 416 
psl., $15.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime j musų tėvynes gintarini 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl $4.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M KAUNE spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas (domios iliustracijos. $4.
LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA: Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8 75% prie knygos kainos Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo išlaidų 
apmokėjimui.
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LAIŠKAI
Kretkampio vasarvietė, dabar 
draustinis. Yra ir kitų pažymė
tinų vietovių. O pramonės buvo 
ir rytinėje Zanavykuos dalyje, 
pvz.: Lekėčių ir Pavilkijo 
lentpjūvės, Pavilkijo malūnas, 
Pavilkijo dvare pieninė, kurio
je vadovu daug metų buvo švei
caras Lindner, pieninė gamino 
ir olandiškus sūrius. Nemuno 
pakraštyje prie Pavilkijo (kuris 
vietos žmonių buvo vadinamas 
ir Alaučiumi) buvo paruošiami 
sieliai plukdymui į Klaipėdą. 
Sieliams medžius atveždavo 
siauruoju geležinkeliu iš anks
čiau minėtų miškų. Kriūkuose 
buvo statomi baidokai ir baržos. 
Veikė keturšakis Lekėčių ko
operatyvas.

Ir rytinė Zanavykuos dalis da
vė Lietuvai žymių žmonių, pvz.: 
Lekėčių vals. Jadagoniai yra 
dailininko J. Šileikos gimtinė, 
Šėtijai — rašytojo K. Puidos, Pa 
ežerėlių vals. Antakalnis — S. 
ir V. Tamulaičių, abu rašytojai, 
ir keliolika kitų.

Norintiems daugiau apie Za
navykiją žinoti, yra dvitomė 
knyga „Zanavykija”, redaguota 
A. Rūgytės, išleista Lietuvių 
istorijos draugijos 1978-79 m.

Juozas Kriaučiūnas 
Putnam, CT

AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVIUS

Čikagos priemiesčio Lombard, 
IL, laikraštyje „Lombard Spec- 
tator” liepos 25 d. laidoje per
skaičiau Steve Brosinski para
šytą žinutę apie narsius lietu
vius lakūnus (nors pavardės ne
paminėtos, bet juk tai buvo 
Darius ir Girėnas). Paminėta 
truputis Lietuvos istorijos ir 
kaip 1933 metais šiedu lakūnai į 
bandė pasiekti skrydžio rekor
dą, išgarsinant nepriklausomos 
Lietuvos vardą. Deja, jų žygis 
baigėsi tragiškai. .

Yra paminėta, kad dar vienas 
lietuvis lakūnas (pavardės taip 
pat nemini) bandė šį žygį pakar
toti, net nusileido Airijoje, Lie
tuvos nepasiekęs. (Tai buvo Fe
liksas Vaitkus. Red.)

Autorius pažymi, kad infor
maciją gavo iš filatelisto Fred 
Baumgartner, gyvenančio La 
Grange, IL. Fred renka ir lietu
viškus pašto ženklus. Jo straips
nis, pavadintas „The Trans- 
atlantic Flights of the Lithu- 
anian-American in the 1930s” 
būsiąs išspausdintas sausio mė
nesį „Aviation History” žurna
le.

Buvo labai malonu atrasti
Steve Brosinski straipsnelį 
mūsų apylinkės amerikiečių 
spaudoje.

Vida Grabauskas 
Lombard, IL 

VIENYBĖS KELIU

Lietuviškoje spaudoje ir radi
jo bangomis skelbiamas prane
šimas, kad atvykę iš Lietuvos 
organizuojasi. Sveikintinas su
manymas. Susibūrus galima 
daugiau pasiekti nei pavieniai. 
Svetimųjų daugumoje lengviau 
prarasti tautiškumą, gyvenant 
neorganizuotai. Išlikti yra svar
bu, ne vien puoselėjant lietuvių 
kultūrą kitataučių tarpe, bet ir 
teikiant pagalbą Lietuvai. To
kiu pat tikslu susiorganizavo
lietuviai, pabėgę nuo komunis

tinio režimo po Antrojo pasau
linio karo. Gal ir dabartiniams 
atvykėliams iš Lietuvos būtų 
verta susipažinti su tų organi
zacijų patirtimi.

Labiausiai išsiplėtusi organi
zacija yra JAV Lietuvių Ben
druomenė, kuri gražiai tvarkosi 
demokratiniais pagrindais. Pa
siskirsčiusi įvairiomis sekci
jomis, apima visą lietuvišką 
veiklą. Gal būtų praktiškiausia 
ir dabartiniams ateiviams įsi
jungti į šią organizaciją. Juk 
mūsų visų siekiai ir norai yra 
tie patys: išlikti lietuviais, pa
dėti Lietuvai, ir gerai ekonomiš
kai įsikurti. Visiems bendrai 
siekiant tų tikslų, lengviau 
būtų pasiekti. Naujieji tautie
čiai turi ir specifinių siekimų

ATSIRIBOKIME NUO 
NEATSTOVAUJANČIŲ

Liepos 15 d. „Draugo” laido
je spausdintas dr. Vlado Vo
verio, pirmo puslapio vertas 
poros skiltelių straipsnis „Ne
reikia žymėtų kortų”, apie JAV 
„liberalų” išdaigas Lietuvoje. 
Gan taikliai tai apibūdino 
kaimynė „Draugo” skaitytoja: 
„Lyg jiems dar savų kairiųjų ne
užtenka..”

Pasirodo, Vilniuje įvyko pa
saulio lituanistų bendrijos 
mokslinė konferencija, kurioje 
išeivijos „liberalai”, matomai 
pasimokę iš JAV radikalių fe
minisčių, Jesse Jackson tipo ra
sistų ir ADL „supersemitų”, 
sugeba kiekvienų klausimą nu
kreipti į savojo kulto propa
gandinį radikalizmą. Kadangi 
tokios konferencijos, kaip ligi 
šiol matėme, vyksta savųjų ra
telyje, joms nuklydus į radikalią 
politiką, nėra kam nuplėšti 
„mokslinę” kaukę.

„Svečio iš JAV politologo A. 
Štromo” pranešime, anot dr. Vo
verio, moksliškai paaiškėjo, jog 
pokarinė rezistencija „tik alino 
kraštą”. Štromui „vienodai 
susitepę” ir kolaborantai ir 
rezistentai. Jo „lituanistinės” 
akys nematančios skirtumo 
tarp dabartinių konservatorių ir 
valdančiųjų „buvusiųjų”.

A. Štromo politologiniai 
burbulai nebe naujiena. Vienok 
Lietuvoje laikymas jo „svečiu iš 
JAV” skamba problematiškai, 
kai tuo pat metu daugelis JAV 
lietuvių laiko jį esant „iš Lie
tuvos”. Nors ir ne svečiu, bet...
išleistiniu, ar išsiųstiniu. Tad 
lieka pakibę# keblus klausimas: 
iš kur tikrai yra A. Štromas: iš 
Lietuvos, iš JAV, ar dar iš kur 
kitur? Jeigu jis tenai laikomas 
vienu iš užjūrio, jis teršia Lie
tuvos rezistentus ir ypač parti
zanus, didžiai gerbusios ir tebe
gerbiančios išeivijos didumos 
vardą. Todėl manau, jog jau 
seniai metas išeivijos vadovams 
ir spaudai atsiriboti nuo „štro- 
minės” politologijos palikuonių 
ir atitinkamai jį ir panašius 
traktuoti. Gal ir su geriausiais 
jo norais, matomai jis turi sun
kumų susiorientuoti lietuvių 
tautos laisvės kovoje, kadangi, 
ko gero, dar nespėjus iš jo są
monės išgaruoti agitpropinei in
jekcijai, jį persunkė Vakarų 
„liberalų” moralinio tapatumo 
(„moral eųuivalence”) tarp ko
munizmo ir kapitalizmo 
tvaikas.

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, Florida

ZANAVYKUOS APRAŠYMO 
PAPILDYMAI

„Drauge” š.m. liepos 15 d. 
spausdintas Juozo Domeikos 
straipsnis „Zanavykų bitės 
penkiuose žemynuose”, Zana
vykuos aprašymas nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo me
tais, išreiškiantis gilią meilę 
gimtajam kraštui. Tačiau tas 
aprašymas apima tik vakarinę 
Zanavykuos dalį, nieko nemi
nint apie rytinę.

Zanavykuos rytinėje dalyje 
yra mano gimtinė, o vakarinę 
dalį gerai pažinau, kai Šakių 
ligoninėje buvau internu ir po 
to Kudirkos Naumiestyje dau
giau kaip 4 metus gydytoju. Tai 
ir verste verčia mane J. Domei
kos aprašymą bent šiuo tuo pa
pildyti.

Zanavykiją nuo Vokietijos ski
ria Šešupė ir trumpas Širvintos 
upelio gabalas, bet ji išsitiesusi 
į rytus nesibaigia Lukšiais, o 
siekia Zapyškį. Rytinėje Zana
vykuos dalyje tęsiasi platieji 
Jankų, Lekėčių ir Kazlų Rūdos 
miškai. Prie Nemuno pakraščio 
yra daug piliakalnių, kurių bent 
kelis paminėsiu: Riogliškų, Ja 
dagonių, Žem. Panemunės ir kt. 
Prie Nemuno buvo graži

bei uždavinių, to galėtų siekti, 
sudarydami atskiras apygardas 
ar apylinkes.

Įsiliejimas į bendrą darbą bū
tų naudingas jaunimui. Vyres
nieji bendruomenininkai jau 
pavargo, nemaža dalis iškeliavo 
amžinybėn. Trūksta gerų litua
nistų: lituanistinių mokyklų 
mokytojų, ansamblių ir tautinių 
šokių vadovų, teatralų ir muzi
kinių vienetų vadovų. Užsienio 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
yra susilpnėjęs, reikia jaunų, 
kūrybingų jėgų, kad kultūrinį 
gyjvenimą pagyvintų. Su dabar 
tinių tautiečių, atvykusių iš 
Lietuvos talka būtų galima tą 
pasiekti. Paduodami vieni ki
tiems rankas, eikime vienybės 
keliu. Užmirškime asmeniškas 
smulkmenas, kurių nestinga vi
soje žmonijoje. Esame negausūs, 
turime būti drausmingesni, kad 
išliktume tais, kokiais esame. 
Vieni kitiems padėdami, daug 
laimėsime, todėl verta paaukoti 
asmeniškumus, kad galėtume 
laimėti tautinį pasididžiavimą. 
Tiek naujai atvykę, tiek seniau 
įsikūrę, turime jaustis esą tos 
pačios Lietuvos šeimos nariais. 
Būdami lygūs su lygiais, leng
viau susikalbėsime. Tad sėkmės 
besiorganizuojant!

Juozas Plačas 
Chicago, IL

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Esu Kaune, bendradarbiauju 
su KMA Stomatologijos 
fakulteto nariais ir žaidžiu 
tenisą 5-tose Pasaulio lietuvių 
Sporto žaidynėse, kurių įspū
dingas atidarymas buvo Vilniu
je, o uždarymo ceremonijomis 
žada neatsilikti ir Kaunas. Tarp 
daugybės teigiamų įspūdžių di
džiausias malonumas buvo 
liepos 29 d. Pažaislio vienuolyno 
bažnyčios erdviame šventoriuje 
išklausyti Handelio oratorijos 
„Mesijas” dvi pirmąsias dalis. 
Žmonės ėjo lyg į atlaidus, prisi
rinko per 2,000. Dangaus žydry
nėje saulei iš lėto leidžiantis, 
spindėjo trys bažnyčios bokštai 
su dviem paauksuotais laikro
džiais ir tas man priminė ka
daise matytus Salzburger Fest- 
spiele. Koncertas tęsės tfpie 2 
vai. ir kiekvieną momentą iš
gyvenau su dideliu pasigė
rėjimu bei pasididžiavimu, nes 
buvo atlikta pasauliniu lygiu 
mūsų keturių lietuvių atlikėjų 
solistų ir Kauno valstybinio 
choro bei Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro.

Jaučiuosi kaip namie ir kur 
bebūčiau, visus bandau išgirsti 
ir paguosti, nes didelis yra nusi
vylimas valdžia. Raginu visus 
masiškiau balsuoti ir primenu, 
kad demokratijoje valdžia yra 
balsuotojų rankose. Iš šimtų, su 
kuriais kalbuosi prezidento 
klausimu, visi kaip vienas deda 
viltį tik į Valdą Adamkų, ir 
šviesiai tiesiai teigia, kad, jeigu 
tik jis kandidatuos, tai tikrai 
bus tautos išrinktas. Kas dėl jo 
gyvenimo Lietuvoje metų, tai 
kalbama, kad jei dr. Bobelis 
susitvarkė šį klausimą, tai inž. 
Adamkus,kuris buvo su tauta 
visais okupacijos metais, irgi

Philadelphijos lietuviai pakrovę tris talpintuvus labdaros siuntinių į Lietuva.
Nuotr. Rimo Jako

turėtų net dar lengviau susi
tvarkyti. Esu įsitikinęs, kad jei 
tik sąlygos leis, Valdas Adam
kus ir toliau bus su tauta, jos 
žmonių tikrai neapvils.

Leonidas Ragas 
Kaunas

PRASKLEIDUS UŽDANGĄ

Savo straipsnyje „Tylusis 
karas” („DR. 139”) K. Astikas 
netiesiogiai iškelia įdomų da
bartinės Lietuvos palyginimą su 
mitologinės Trojos likimu, kai 
Laokoon’as, įspėjęs trojėnus 
apie įvedamo Trojos arklio pa
vojų, žūsta kartu su savo 
sūnumis tragiškoje kovoje su iš 
jūros išnėrusiomis pabaisomis. 
Trojėnai jo žuvimą priima, kaip 
jų tikimų dievų skirtą jam 
likimą ir tuo pačiu nebetiki jo 
įspėjimu apie tebegresiantį 
graikų pavojų, užsitraukdami 
sau galutinę pražūtį.

Nereikia versti istorijos lapų 
atgal iki partizanų ar Kalantos 
laikų, kad prisimintume tautai 
duotus įspėjimus. Užtenkamai 
yra ir dabar tų Laokoon’o tipo 
pranąšiškų asmenybių. „Tylio
jo karo” autorius tą įrodo, bet ar 
dauguma tautos ir išeivijos bent 
mėgina tą suprasti ir tuo vado
vautis. Nemaža dalis Lietuvos, 
o ir išeivijos vadovaujančių 
asmenų, prilygsta priešisto
riniams trojenams, tikintiems 
graikų sukurta iliuzija. Jie 
šventė, puotavo ir linksminosi, 
tikėdami savo pergale, kai iš 
tikro jų likimas, įvedus mitolo
ginį arklį, jau buvo nuspręstas, 
jiems net nejaučiant.

Mitologinio Trojos arklio per
spektyvoje galima suprasti ir 
dabartinę chaotišką krašto 
žemės ūkio padėtį ištemptą į 
nesibaigiančių reformų siūlą 
vis dar beieškant Vakarams iš
oriniai daugiau priimtinų me
todų „prichvatizuotis”.

Mikas Jurgaitis 
Venice, FL

GRAŽUS RENGINYS

Vienas stambiausių renginių 
pagal vietos ploto užėmimą — 
tai Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų festivalis. 
Daug karuselių, pramogų ir 
maisto pasirinkimas; ir vaikam 
ir suaugusiems. Įdomu praleisti 
laiką. Gaila, kad šiemet nega
lėjome paragauti cepelinų bei 
kugelio, dėl kurio daugelis at
vyksta, bet už tai buvo parinkta 
smagi lietuviška muzika — bu
vau įtrauktas į smagų polkos 
sūkurį. Po gero pusvalandžio, 
numetęs pora svarų, smagiai 
lietuviškai traukiau su visais 
„daug daug dainelių”. Laikas 
taip greitai bėgo, kad, nespėjus 
atsitokėti, jau ir sutemo. Suti
kau lietuvius, atvykusius iš Flo
ridos, ir senus draugus iš Michi- 
gano. Pasirodo ir jie seniai 
laukė šio renginio.

Buvo sužavėti, kad tokia puiki 
lietuviška muzika skamba Či
kagoje. Daug kartų plojom į 
taktą ir dainavom kartu su 
Algimanto Barniškio orkestru. 
Maloniai ir švelniausiai skam
bėjo — vyresnei kartai gerai 
žinomos dainos, kurias profesio

nalūs dainininkai atliko trimis 
balsais, pagal publikos pageida
vimus. Tariame padėkos žodį 
rengėjam ir atlikėjam už gerai 
praleistą laiką lietuvių tarpe.

Petras Suopys 
Melrose Park, IL

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos grąžinant laimėjimo

bilietėlius

22.00 dol. Joseph Jacobus, 
Toms River, NJ;

20.00 dol. Zigmas Grybinas, 
0‘FAllon, IL; Nina Liubįnienė, 
St. Pete Beach, IL; Aleksas
Liutkus, Euclid, OH; Juozas Gas 
peras, Chicago, IL; Angele Bai- 
ley, Vienna, VA; Alf. Stankai
tis, Wethersfield, CT; M. Edelis, 
Phoenix, AZ; Vytas ir Vanda Ze- 
lenis, Reseda, CA; Vladas Pleč
kaitis, Richmond Hts, OH; Vai
va Pažemėnas, Pacific Grove, 
CA; A. ir E. Pocevičius, Omaha, 
NE; Steven Markus, Naples, 
FL; Vytautas Šernas, Watson- 
ville, CA; Vaclovas Džigas, 
Omaha, NE; A. Baltrušaitis, 
Bolingbrook, IL; Jonas Cinkus, 
Dovvners Grove, IL; Teresė ir 
Linas Šoliūnas, Oak Lavvn, IL; 
Rita ir Kastytis Giedraitis, 
Livonia, MI; Henrikas Laucius, 
Peterson, NJ; dr. G. Volotka, 
Largo, FL; St. Kungy'- Hacien 
da Hts, CA; kun. J. Bacevičius. 
Kintyre, ND; Kazys Pužauskus, 
Dearborn, Hts, MI; di Antanas 
Valiuškis, Barrington, Ri; Ona 
Vaskas, Cleveland, OH; Jonas 
Skladaitis, Philadelphia, PA; 
Jonas Utara, Chicago, IL; John 
Radas, Livonia, MI; R. Zalubas, 
Silver Spring, MD; Ben ir Irenė 
Serapinas, Oak Lavvn. IL; V. 
Jakovickas, Palos Hills, IL; J. ir 
D. Prasauskas, Rochester, N Y; 
Vytautas Žemaitis, N. River- 
side, IL; Malvina Šileika, North 
York, Ont., Kanada; Edvvard 
Pocius, Oak Lavvn. IL; Juozas 
Naujalis, Cicero, IL, Kazys Kie- 
lius, Chicago, IL; Vytas Kaz
lauskas, Lemont, IL; Valentina 
Gūdis, Chicago, IL; Marytė Čer 
niūtė, Hinsdale, IL; Francis 
Matulaitis, Cicero, IL; A. Žiedie- 
nė, Detroit, MI; Prane Ozalas, 
Woodhaven, NY; Birutė Kasins- 
kas, Chicago, IL; R. Ziogarys, 
Toronto, Ont., Kanada; Berna
deta Zeikus, Chicago, IL; Albert

Dalis Lietuvos Respublikos Seimo organizuojamos Užsienio lietuvių komisijos dalyvių priėmimo 
pas Seimo pirmininką metu Iš kairės: PLB atstovas Rimas Česonis, pirm. Česlovas Juršėnas, 
Lietuvos Užsienio n ik. komiteto pirm dr. Kazys Bobelis, ALTo atstovai — dr. Jonas Genys ir 
Vytautas Jokūbaitis
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Naudziunas, So. Boston, MA; 
Jonas Latvys, Chicago, IL; Vyt. 
Semaška, Sebring, FL; A. Ma 
siulis, East Hartford, CT; Alek
sandra Kavaliūnienė, Culver, 
IN;

16.00 dol. Walter Abramikas, 
Springfield, IL;

15.00 dol. Elena ir Jeronimas I 
Kačinskas, So. Boston, MA; So- 
fia Liubartas, Sun City, AZ; Ire
na Simonaitis, Barrington, IL; 
Edvvard Šileikis, Toronto, Ont., 
Kanada; Jonas Dalmotas, Ot-, 
tavva, Ont., Kanada; Vytautas 
Salucka, Rockford, IL; Irena 
Slavinskas, St. Petersburg, FL; 
Gražina Jezukaitienė, Gulfport, 
FL; Antanas Vaivada, McLean, 
VA; Anna Palionis, Fredericks- 
burg, VA; Valerija Jurkus, Na- 
perville, IL; G. Kaufmanas, 
Springfield, VA; Kazys Ulevi
čius, Crystal Lake, IL; Danutė 
Balchas, Cerritos, CA; Elena 
Kelečius, Oak Lavvn, IL; K. Če
paitis, Etobicoke, Ont., Kanada; 
Paulina Heiningienė, Detroit, 
MI; R. A. Žinąs, Bethlehem, PA; 
Elena Praninskienė, St. Pete 
Beach, FL; M. Kizis, Tecumseh, 
Ont; Kanada; Bronius Jaras, 
Kenosha, WI;

12.00 dol. Ona Deveikiene, 
Los Angeles, CA;

10.00 dol. Dr. Antanas Raz
ma, Jr., Palos Park, IL; E. Sven- 
tickas, Livonia, MI; Irena Su- 
šinskas, Cleveland, OH; St. An- 
thony’s Lith. Church, Detroit, 
M L F. Masaitis, La Mirada, C A; 
Jonas Ratnikas, Sunny Hills, 
FL; Aldona Baltch, Menand, 
NY; K. S. Sakys, Glendale, CA; 
Jonas Gliosas, St. Pete Beach, 
FL; dr. Jonas Valaitis, Western 
Springs, IL; Stasys ir Birutė 
Alisius, Westchester, IL; A. 
Šimkus, Kildeer, IL; Victor 
Aukzemas, Nevvark, DE; R. 
Norvaišas, Aurora, IL; Kazys 
Prišmantas, Vista, CA; D. Liu- 
binskas, Oak Lavvn, IL; Jonas 
Kučinskas, Miami Beach, FL; 
M. Abromaitis, Palos Hts, IL; A. 
Simutis, East Rockavvay, NY; 
Paul Tyla, Leesburg, FL; Juozas 
Milašius, Havvthorn Woods, IL; 
Joseph Palekas, Worth, IL; 
Vytautas Volertas, Delran, N J; 
dr J Makštutis, Palos Hts, IL;
Y ktoras Danėnas, Chicago, IL; 

•S ir Z. Žilevičius, Palos Hills, 
IL, Stasė Ilginis, Oak Lavvn, IL; 
M. Bendoraitis, Chicago, IL; Vi
talius Lekeckas, Burbank, IL; J. 
ir L. Kasuba, Midland, MI; A. 
Rackas, Bolingbrook, IL; Casi- 
mir G. Oksas, Oak Lawn, IL; Jo
nas Prakapas, Bakersfield, CA; 
dr. R. Šomkaitė, So. Orange, 
NJ; A. Radžiūnas, Toronto 
Ont., Kanada; Andrius Sobies 
kis, Chicago, IL; V. Markevi 
čius, Merrillville, IN; Kotryna 
Graudis, Milltovvn, NJ; kun. 
Lionginas Dieninis, Lansing, 
MI; Petras Narkevičius, Somer- 
ville, MA; EI. Vasiliūnas, So- 
merville, MA; Irena K. Vaitkus, 
Chicago, IL; Regina Barauskai
tė, Melrose Park, IL; Z. Pajau
jis, Clinton Twp. MI; Kostas ir 
Donata Burba, Western Sprin
gs, IL; Aleksas Smilga, Chica
go, IL; Regina Petrauskas, 
Westmont, IL; Bronius Nemic- 
kas, Maspeth, N Y; dr. Juozas

Kižys, Chicago, IL. Vytautas 
Bindokas, Chicago, IL; Juozas 
Masteika, Linden, NJ;

10.00 dol. A. ir S. Vaznelis, 
New Lenox, IL; dr. Petras ir 
Daiva Kisielius, Dovvners Gro
ve, IL; Aleksas ir Elizabeth 
Verikas, Racine, WI; V. J. Jan- 
sen, Ann Arbor, MI; V. Senke- 
vičienė, Chicago, IL; Associated 
Advertisers, Ine., Chicago, IL; 
Elena Marcinkevičius, Chicago, 
IL; Elena Marcinkevičius, Chi
cago, IL; Filomena Tarulienė, 
Oak Lavvn, IL; Juozas Doveinis, 
Clinton Twp. MI; Bronius Ciko- 
tas, Alexandria, VA; Connie 
Lepar, Nokomis, FL; M. Jurevi
čius, RFD Sicklerville, NJ; 
Tadas Mickus, Springfield, VA; 
Emilija Pakštienė, Chicago, IL; 
J. Kojelis, Santa Monica, CA; 

Salomėja Astrauskas, Oak 
Lavvn, IL; Z. Korius, Santa 
Monica, CA; Ignas Medžiukas, 
Los Angeles, C A; Antanina Vai
lokaitis, Los Angeles, CA; 
Kostas Mačiulis, Spring Hill, 
FL; Dana Mitkienė, Los Ange
les, CA; Marija Pauperienė, 
Oak Lavvn, IL; Marytė Utz, 
Evergreen Park, IL; Albinas 
Slivinskas, Burbank, IL; S. 
Dimgaila, Hot Springs, AR; 
M.D. Banevičius, West Hart
ford, CT; Veronika Aušrotienė, 
Juno Beach, FL; Regina Valen- 
tin, Glendale, CA; J. Mikelionis, 
Seattle, WA; Zigmas Sefleris, 
Lake Geneva, WI; Kazys Baru- 
nas, Ormond Beach, FL; dr. 
Gina Skučas, Fairfax, VA; Joe 
Urka, Gloucester City, NJ; V. 
Kažemėkaitis, Racine, WI; Nor 
man Burštein, Skokie, IL; An 
tanas Kavaliūnas, Cleveland, 
OH; Aldona Rimas, Comfrey, 
MN; Vanda Bagdonas, Daytona 
Beach, FL; V. Peseckas, Bever- 
ly Shores, IN; R. Kunstmanas, 
Dyer, IN; A. ir S. Paškonis, 
Dovvners Grove, IL; Romualdas 
Kriauciunas, Lansing, MI; J. 
Zalagėnas, Oak Lavvn, IL; Jad 
vyga Kliorys, Euclid, OH; dr. 
Arnoldas Grušnys, Wichita, KS; 
Jonas Vaicekonis, Severna 
Park, MD; kun. Jonas Pakalniš
kis, Little Neck, N Y; Petras 
Matekūnas, Richmond Hill, 
NY; Aldona Ploplys, Edvvards 
ville, IL;
Bronė Juozapavičius, St. Pete 
Beach, FL; A. Misiūnas, Gulf
port, FL; Jurgis ir Regina 
Mikaila, Seminole, FL, Aldona 
J. Kirstuk, St. Petersburg 
Beach, FL; L. Ramanaskas, Oak 
Lavvn, IL; Juozas Tijūnėlis, Far 
mington, CT; Lidija Strazdas, 
Nevv Britain, CT; C. Idzelis, 
Chicago, IL; Ilona Baranauskas, 
So. Boston, MA; Danutė B. Svir
skis, Brockton, MA; Frank 
Sakai, Mountain Home, AR; 
Dana Domarkas, Chicago, IL; 
A. Verbickas, Chicago, IL; 
Kunigunda Šilinienė, Chicago, 
IL; Česlovas Ramanauskas, 
Chicago, IL; Marija Polteraitie- 
nė, Detroit, MI; Br. Jasevičius, 
Dearborn, MI; E.J. Žilionis, Bal 
timore, MD; R. Gulbinas, 
Moorestovvn, NJ; Lithuanian 
Credit Union, Los Angeles, CA;

Visiems savo rėmėjams ta
riame nuoširdžiausią ačiū!

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Rugpjūčio 19 d. įvyk 
siančiame Balzeko muziejaus 
Tautų festivalyje architektas 
Alvydas Šeibokas praves skaid
rių programą apie įdomiausius 
Lietuvos, Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos senovinius bei mo
derniuosius pastatus. Archi
tektas Alvydas Šeibokas, 
pakviestas Balzeko muziejaus ir 
Čikagos - Vilniaus miestų drau
gystės komiteto, šiuo metu dės
to architektūros pagrindus 
Čikagos vaikų Galerijoje 37. 
Paskaita nemokama, visi kvie
čiami!

Rašytojas Vytautas Voler-
tas Lietuviškų studijų savaitės 
Dainavoje dailiojo žodžio ir 
muzikos vakare, rugpjūčio 26 d., 
skaitys naujausios savo kūrybos 
ištraukas. Savaitę rengia Lietu
vių fronto bičiuliai. Norintieji 
savaitėje dalyvauti, gali regist
ruotis ir užsisakyti kambarius 
pas Viktorą Naudžių (tel. 312-- 
275-4222) arba pas Marytę Pet
rulienę Detroite (tel. 313— 
953-9182).

Vidas Abraitis, Lietuvos 
ateitininkų valdybos vykdo
masis pirmininkas, Ateitininkų 
studijų dienose, Dainavoje, rug
sėjo 3 d. nagrinės tema „Lietu
vos jaunimo idealizmas ir 
realybė”.

Algis ir Violeta Strikas, La
Grange, IL, „Draugo” laikraštį 
apdovanojo 100 dol. auka. Kiek
viena pagalba dienraščiui yra 
labai brangi ir reikalinga, 
nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
darbo įvertinimą ir dovaną.

Penkiolika metų dirbusi „Draugo” redakcijoje dienraščio laužytoja, Danutė 
Karužienė (kairėje) išėjo į užtarnautą poilsį — pensiją. Čia ji su dienraščio 
redaktore D. Bindokiene. Nuotr. Valeruos Žadeikienės

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 Maironio Lituanistinė 
mokykla Lemonte ieško sekre
torės. kuri tvarkytų visus mo
kyklos raštinės reikalus ir ga
lėtų atspausdinti mokytojų pa
ruoštus darbus. Reikia mokėti 
mašinėle rašyti ir kompiuteriu 
naudotis. Valandos mokslo me
tų šeštadieniais nuo 8:30 v. ry
to iki 1:30 v. p.p., taip pat gali 
būti darbų, kuriuos reikia savai 
tės bėgyje atlikti. Susidomėję 
prašome kreiptis pas Marių 
Kasniūną, vakarais (708) 
403-4988.

(sk)

ARAS ROOFING' . .sS" ■
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus^ 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v

Visuomenininkas, Lietuvos 
vyčių veikėjas ir vyčių tautinių 
šokių grupės vadovas Frank 
Zapolis įsigijo stalą į rugsėjo 24 
d. Martiniųue salėje vyksiantį 
dienraščio „Draugo” metinį 
pokylį, kuriam šiemet duotas 
„Spaudos baliaus” vardas. 
Primename, kad bilietai gau
nami dienraščio administ
racijoje.

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p., Algimanto Kezio 
Galerijoje (4317 S. Wisconsin 
Avė., Stickney, IL) bus Artūro 
Tereškino kūrybos popietė: pri
statyta jo naujausia knyga „Ab- 
sonia”, kurią šiais metais 
išleido Algimanto Mackaus fon
das. Autorius perskaitys 
trumpą psicho-socio-kultūro-lo- 
ginę paskaitą „Absoniškos ob- 
sesijos”, taip pat skaitys anks
tesnių ir naujesnių eilėraščių. 
Po to — vaišės, žaidimai, 
pokalbiai. Visi maloniai 
kviečiami.

„Draugo” šeštadienio prie
do redaktorė Aušrelė Liu- 
levičienė atostogauja, tad visą 
rugpjūčio mėn. kultūrinis 
priedas nebus spausdinamas; 
pasirodys tik rugsėjo 9 d.

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šaukia
mas rugpjūčio 11 d., penkta
dienį, 6 vai. vak., ALTo centro 
patalpose, 6500 So. Pulaski 
Road (Balzeko L.K. muziejus). 
Visi valdybos ir tarybos nariai 
kviečiami dalyvauti, nes smul
kiai bus aptariama gegužinė, 
įvykstanti rugsėjo 4 d. (Labor 
Day), pirmadienį. Atskiri 
pakvietimai nebus siunčiami.

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos universitetai šiais 
metais pasiūlė 30 naujų spe
cialybių. Joms dėstyti bus kvie
čiami specialistai iš užsienio”. 
Siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St„ Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Dr. S. Tumai a, Burr Ridge 
IL, jau antri metai remia naš
laitį Lietuvje. Pratęsdamas 
kitiems metams paramą, at
siuntė metinį našlaičio paramos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Rugpjūčio 4 d. „Drauge” 
padėkoje a.a. B. G. Šileikienei 
mirus, šeima dėkoja kun. 
klebonui J. Kuzinskui už
maldas, pamokslą, šv. Mišias ir 
palydėjimą į kapines ir 
atsiprašo, kad ne jo pavardė 
buvo paminėta.

(sk)

SVEČIAI PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE

Pasaulio lietuvių centre,' valstybė dar labai jauna, tad 
Lemonte, niekas nepripažįsta negalima norėti, kad jau visos 
vasaros atostogų: kiekvieną problemos būtų išspręstos, 
savaitgalį vis kas nors vyksta, Kalbėtojas pateikė daug duo- 
juda, bruzda, veikia. Kai kurie menų, pailiustruodamas, kiek 
renginiai kiek neįprasti, arba, daug viskas pasikeitė, kaip 
galima sakyti — kontroversiški, pagerėjo gyvenimas nuo 1992 
Prieš jiems įvykstant, mūsų metų. Publika jo kalbos išklausė 
publika turi daug nuomonių, kultūringai, nors ta kalba buvo 
komentarų ir net priekaištų, gan ilga, palietusi prekybą, pra- 
Kai ateina pats renginys, visi monę, pensijas, žemės ūkį, san- 
skuba į salę ir užmiršta visus tykius su kaimyninėmis valsty- 
nepasitenkinimus. bėmis ir t.t. A. Šleževičius buvo

Taip buvo ir š.m. liepos 23 d. „apsišarvavęs” statistiniais 
didžiojoje PLC salėje. Tą sekma- duomenimis ir juos mielai kar- 
dienį, tuoj po Mišių Palaimin- tojo. Jis atmetė kaltinimus, kad 
tojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lietuva yra prasiskolinusi. Pa-

skolos kaip tik sukelia priešingą 
vaizdą: skolinama tik valstybei, 
kuri gali grąžinti pinigus, 
kurios ekonomikos ateitimi tiki
ma, todėl Lietuva neturi jokių 
problemų gauti paskolas iš 
užsienio. Dabar skola siekia 470 
mil. dolerių, bet valstybė turi 
636 mil. dol. aukso atsargas, 
kurias, būtinam reikalui išti
kus, būtų galima panaudoti 
skolai grąžinti. Nėra jokios pro
blemos dėl skolų, nėra ko bai
mintis.

Daug klausimų, kuriuos iškė
lė savo kalboje premjeras, jau 
buvo aptarta mūsų spaudoje ir 
per radiją, bet jis savo žodžiais 
piešė tikrai šviesią Lietuvos 
ateitį (o ir dabartis, pasak jo, ne
blogai atrodanti), lyg pasisteng
damas pabrėžti, ką publika no
rėtų girdėti, būtent, prekybos su 
Rusija mažinimą, santykių su 
Vakarais stiprinimą ir pan., pa
brėžė ir bendradarbiavimo su 
kitomis Baltijos respublikomis 
bei Skandinavijos kraštais 
sklandumą. Be tautinių mažu
mų problemų, be konfliktų su 
kaimynais, demokratiškos san
tvarkos tauta turinti gerą vardą 
Vakarų Europoje ir sparčiai 
žengsianti pažangos keliu.

Po premjero kalbos buvo klau
simai ir atsakymai. Tiesa, per 
daug klausimų nepaklausta, 
nes laikas buvo ribotas, o į 
kiekvieną klausimą prelegentas 
atsakinėjo labai ilgai. Klausimų 
sesijai vadovavo dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, publikai klau
siant tai, kas mums čia papras
tai labiausiai rūpi. Pvz., jau 
pirmasis klausimas buvo apie 
didžiausių pensijų skyrimą 
buvusiems partiečiams komu
nistams, kai tuo tarpu trem
tiniai, partizanai gauna labai 
menkas pensijėles. Kaip minė
ta, premjeras į šį klausimą 
atsakė taip plačiai ir painiai, 
kad žodžiuose paklydo ir at
sakymo prasmė. Jis tik sutiko, 
kad pensijos dar nesutvarkytos, 
kad kai kuriems žmonėms iš jų 
tikrai sunku pragyventi, o dėl 
komunistų, tai galbūt Lietuvoje 
nėra buvę šeimos, kuri vienaip ’ 
ar kitaip nebuvo įsivėlusi į 
senąją sistemą, todėl per daug 
dėl to jaudintis nevertėtų.

Paklaustas apie spaudos lais
vę Lietuvoje, premjeras tvirtai 
atsakė, kad nėra jokių apri
bojimų ar suvaržymų ne tik 
spaudai, bet visai žiniasklaidai.

Buvo klausimas, ar lito priri
šimas prie dolerio yra nau
dingas Lietuvai: tai gali baigtis 
tragiškai. I šį klausimą prem-

buvo numatytas susitikimas su 
dviem svečiais iš Lietuvos: 
Respublikos ministru pirmi
ninku Adolfu Šleževičium ir 
Lietuvos Respublikos Seimo 
užsienio reikalams lietuvių 
komiteto pirmininku dr. Kaziu 
Bobeliu. Publikos prisirinko 
tiek, kad svečiai pasijuto ir 
laukiami, ir pagerbti. Popietę 
pradėjo dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, pristatydamas svečius: 
premjero žmoną Birutę Šleže
vičienę su dukrele, dr. K. 
Bobelį, Dalią Bobelienę, o su 
premjeru A. Šleževičium pa
kvietė supažindinti dr. Bobelį.

Pakviestasis pažymėjo, kad A. 
Šleževičius savo pareigas perė
mė 1993 m. kovo 30 d., vadovau
ja Lietuvos atstatymui labai 
sėkmingai ir daug jau atlikta. 
Reikėjo pradėti tiesiog nuo 
nulio, nes pirmoji vyriausybė 
(prof. Vytauto Landsbergio, nors 
jos dr. Bobelis neįvardijo) pada
riusi reformas, kurios tebe
duoda Lietuvai daug žalos, todėl 
labai sunku viską atstatyti. Į 
pastaruosius prelegento žodžius 
publika reagavo labai garsiai ir 
neigiamai. Dr. Bobelis griežtai 
žmones nutildė ir stengėsi sugė
dinti dėl „nekultūringumo”. Mi
nistrą Šleževičių publika sutiko 
santūriu plojimu.

Premjeras kalbėjo įtiki
nančiai, ramiai ir išsamiai, pa
brėždamas, kad reikia mums ne 
tik vieni kitus girdėti, bet ir 
klausytis; reikia gerbti visas 
nuomones, nors jos skirtingos 
nuo mūsiškių. Visos nuomonės 
yra vertingos ir reikalingos. Tik 
į jas kreipiant dėmesį, galima 
žengti progreso keliu. Turime 
didžiuotis savo tauta, išsaugoju
sia savo identitetą ir laisvės 
troškimą ilgais okupacijos 
dešimtmečiais. Nėra reikalo 
dabar sverti: kas daugiau dar
bavosi, kad tėvynė laisvę at
gautų. Visų tikslas buvo vienas 
— nepriklausomybės siekiai, 
todėl ir rezultatai buvo pasiekti.

Apskritai premjeras keletą 
kartų paminėjo, kad nereikia 
smerkti tų, kurie okupacijos 
metais priklausė komunistų 
partijai, nes tuomet tai buvo vie
nintelis būdas gyventi. Svarbu, 
kad tie asmenys nepadarė 
tiesioginės žalos savo tėvynei.

Ekonominės pažangos sun
kumus savo kalboje premjeras 
iš dalies priskyrė tam, kad po 
prezidentinių rinkimų visa at
sakomybė ir veikla teko tik vie
nai partijai, LDDP, kuriai 
priklauso ir prezidentas. Visos 
kitos partijos pasirinko opo
zicijos kelią, pasireiškiantį ne 
darbu, o kritika. Kritikuoti juk 
nesunku. Kas nedirba, tas ir 
klaidų nepadaro, todėl 1992 m. 
buvo esminio lūžio metai. Mūsų

x Stasė ir Leo Kankus, iš 
Necedah, WI, globoja jau trečius 
metus našlaitį Marių Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams atsiuntė $150. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas 
dėkoja.

(sk)
x Norint Lietuvoje įniru

siems giminėms pastatyti grani
tinį paminklą, sutvarkyti ant
kapį, kreiptis į Arvydą Klima
vičių, U.A.B. „Bliksnis”, 
Kaunas, Pikulio g-vė 164, Tel. 
011-370-7-265369.

(sk)

Pasaulio lietuvių centre Lemonte, sekmadienį, liepos 23 d., įvykusiame susitikime su svečiais 
iš Lietuvos — ministru pirm. A. Šleževičium ir dr. K. Bobeliu. Iš kaires: dr. V. Vasaitienė, A. 
Šleževičiūtė, B. Šleževičienė, ministras pirm. A. Šleževičius, Lietuvos gen garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza, dr. Kazys Bobelis ir dr. Leonas Kriaučeliūnas.

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

LKVS „Ramovės” atstovų suvažiavime š.m. gegužes 13-14 d. Čikagoje j garbės narius pakeltieji 
sąjungos ramovėnai Iš kaires: pažymėjimus įteikęs dim. maj. Edmundas Vengianskas, Vytau
tas Januškis, Mykolas Abarius, Jonas Gradinskas, Apolinaras Skopas ir Juozas Mikulis.

Nuotr. Antano Malinausko

BALFO GEGUŽINEI 
ARTĖJANT

Kai Sovietų Sąjunga 1940 m 
birželio 15 d. okupavo Lietuvą, 
tuojau patriotai Amerikos lietu
viai tais pačiais metais rugpjū
čio mėn. Įsteigė Komitetą Lietu
vai gelbėti, kurį vėliau pa
vadino Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALTas). Šiai organi
zacijai reikėjo rūpintis ir poli
tiniais, ir šalpos reikalais Lietu
voje. Po ketverių darbo metų 
ALTas 1944 m. įsteigė kitą or
ganizaciją, kuriai buvo pavesta 
šalpos sritis. Šią organizaciją 
pavadino: Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas — trum
pai — BALFas. Ši šalpos organi
zacija pereitais metais šventė 
50-sias veiklos metines. Per 
penkiasdešimt metų BALFas 
yra atlikęs milžiniškus darbus 
šalpos srityje. Jo šalpos ranka 
pasiekė net Gulagų koncent
racijos stovyklas, žinoma, slaptu

jeras atsakė ypač griežtai 
(atrodo, kad tai jam skaudi 

vieta): užsienyje tik „lietuviai 
savamoksliai” reiškia tokias 
klaidingas nuomones ir tai jų 
problema. Jie nėra jokie eksper
tai ir nežino, ką kalba. Lito per
kamoji galia dar didesne, negu 
atrodo, pririšimas prie dolerio 
yra labai naudingas.

Kalbėdamas apie partijų veik
lą apskritai opozicijoje ir 
visuomenėje, prelegentas už
siminė Lietuvos tautininkus, 
kad tai nereikšminga partija, 
neatstovaujanti Seimo narių 
daugumai ar visuomenei. Į tai 
dr. Kriaučeliūnas padarė pasta
bą, kad Lietuvos tautininkų 
nuomonė ne visada sutinka ir 
su Amerikos tautininkų pažiū
romis.

Paklaustas, koks būtų jo 
pageidavimas išeivijai, premje
ras prisipažino, kad sunku į tokį 
klausimą atsakyti. Svarbiausia: 
turime vesti dialogą, nedalinti 
lietuvių į gerus ir blogus, į tei
giamus ir neigiamus. Kvietė 
užsienio lietuvius atvykti į 
Lietuvą ir pasidarbuoti jos la
bui. Ypač kvietė jaunimą, pro
fesionalus, nes tik pavyzdžiais 
ir darbu galima parodyti lietu
viams tėvynėje, kaip dirbama už 
Lietuvos sienų.

K. P.

keliu. BALFo veikla nė kiek 
nėra sumažėjusi nė dabar, atsi
kūrus nepriklausomai Lietuvai. 
Yra įsikūrusių naujų, mažesnių 
šalpos organizacijų, bet jos neat
stoja BALFo šakotos veiklos. 
Šalpai yra labai reikalinga fi
nansinė parama, o ji ateina iš 
geraširdžių lietuvių. Finansinė 
parama kaupiama šiais būdais: 
rudens (spalio mėn.) piniginis 
vajus, rinkliava prie bažnyčios 
(Marųuette Parke), įvairios 
aukos ir gegužinė.

Šiais metais BALFo gegužinė 
rengiama rugpjūčio 27 d., sek
madienį Jaunimo centro patal
pos. Pradžia 12 vai. Kavinė, 
kurią jau kelinti metai tvarko 
Brighton Parko skyrius, pradės 
veikti nuo 10 vai. r., tuojau po 
9 vai. pamaldų Jėzuitų kop
lyčioje. Maistas bus geras ir 
šviežias, nes bus gaminamas 
Jaunimo centro virtuvėje. No
rintiems pamiklinti kojas, jau 
kelinti metai be atlyginimo gro
ja Kostas Ramanauskas — tai 
didelė parama BALFui. Bus ir 
kitų įvairybių: veiks didysis do

vanų paskirstymas, kuriam taip 
reikalingi vertingesni laimikiai. 
Taip pat veiks ir „laimės šuli
nys”, kuriam yra irgi reikalingi 
daiktai (fantai).

Gegužinės rengėjai, BALFo 
Čikagos apskrities valdyba ir 
visi skyriai, maloniai prašo 
lietuviškąją visuomenę peržiū
rėti savo namuose visas spintas 
ir rastus daiktus pristatyti į 
BALFo raštinę 2558W. 69th 
gatvė, Chicago, IL. Raštinė 
veikia nuo 9 vai. ryte iki 4 vai. 
po pietų, nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Jeigu kas negalė
tų minimų fantų atvežti, tai 
prašome paskambinti šiuo tel. 
312-776-7582, bus paimta iš 
namų.

Gautas gegužinės pelnas bus 
panaudotas politinių kalinių, 
tremtinių, našlaičių, invalidų ir 
kitiems šalpos reikalams. 
Visuomenės dosnumas ir rengė
jų sunkus darbas parodys, kiek 
galima sukaupti finansų 
gegužinės metu, kurių pagalba 
nušluostysim ne vienam vargo 
ašarą. O tokių Lietuvoje yra la
bai daug. Gegužinė ne už kalnų, 
todėl prašome nedelskite su 
daiktais.

Ta pačia proga primename, 
kad tą dieną skirtumėte tik

BALFui ir savo atsilankymu 
moraliai bei materialiai parem- 
site šalpos darbą.

Ant. Repšienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Krivūlė”. 1995 m 
birželis. Leidžia Lietuvių sielo 
vados delegatūra Vokietijoje 
Redaguoja kolektyvinė redakci 
ja. Atsakingas — prelatas An 
tanas Bunga, Lietuvių sielo 
vados delegatas Vokietijoje 
Adresas: Augsburgerstrasse 7, 
87700 Memmingen, Germany, 
tel.: 08331-12951.

Katalikiškos krypties žur
nalas, leidžiamas Romoje. 
Šiame numeryje — vysk. P. A. 
Baltakio „Džiaugsmingo vely
kinio Aleliuja!”; aprašymai iš 
Švento Tėvo gyvenimo, jo saky
tų pamokslų ištraukos; nag
rinėjama popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklika „Evangelium 
Vitae”; E. Rudokas rašo apie 
šeimos dvasinį gyvenimą, sak
ramentinę išpažintį; sulygi
nama istorinė-biblinė ir da
bartinė Jeruzalė; yra daug kt. 
įdomių straipsnių. Žurnalas — 
nedidelio formato, bet gausiai 
iliustruotas geros kokybės nuo
traukomis.

• „Naujasis Židinys/Aidai”. 
1995 m. Nr. 6. Vyr. redaktorius 
Petras Kimbrys. Redakcijos ad
resas: Universiteto 4, 2001 
Vilnius. Tel.: 220311; fax 
222363. Leidžia „Aidų” lei
dykla.

Religijos ir kultūros žurnalas, 
kuriame — straipsniai religijo
tyros, istorijos, filosofinėmis 
temomis. Nagrinėjamos dorovės 
teorijos, „muzikinės kalbos” eg
zistavimas, pateikiama krikš
čioniškosios klasikos pavyzdžių.

• „Kultūros barai”. 1995 m. 
Nr. 7. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas. Redakcijos 
adresas: Universiteto 6, 2600 
Vilnius MTP, fax: 610538.

Kultūros ir meno mėnesinis 
žurnalas, kuriame besidomintys 
istorija, filosofija, daile, teatru, 
muzika, poezija, ras sau dva
sinio peno.

• „Katalikų pasaulis”, 1995 
m. Nr. 6-7. Leidžia Lietuvos 
Vyskupų konferencijos leidykla 
„Katalikų pasaulis”. Redakcijos 
adresas: Pranciškonų 3-6, 2001 
Vilnius. Tel.: 222141; fax: 
222122.

Gerame popieriuje spausdina
mas puikios kokybės žurnalas, 
skirtas įvairių poreikių ir 
požiūrių tikėjime atgimstančios 
Lietuvos žmonėms. Šiuose nu
meriuose: daug aprašymų iš 
atkurtų anksčiau merdėjusių 
katalikiškųjų parapijų, vienuo
lynų, katalikiškų bendrijų.
Žurnaluose yra jaunimo pus
lapiai, Šv. Rašto skaitiniai, 
Bažnyčios istorija, 6-ame 
žurnalo numeryje — įdomus 
pokalbis su apaštaliniu nunci
jumi arkivyskupu Justo Mullor 
Garcia.

Žurnalai iliustruoti puikiomis 
nuotraukomis.
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