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Lietuviai taikdariai Kroatijoje 
dar saugūs

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (LR) — 
Jungtinių Tautų taikos palaiky
tojų stebėjimo poste prie Petrin- 
jos miesto serbų Krajinos pa
sienyje, rugpjūčio 4 d. sprogus 
tanko sviediniui, žuvo Danijos 
taikos palaikymo bataliono ser
žantas C. Gamborg. Tame bata
lione taikos palaikymo misiją 
vykdo ir lietuvių taikdarių bū
rys LITPLA-2.

Šio būrio vadas leitenantas 
Marius Kazlauskas tą dieną 
pranešė Krašto apsaugos minis
terijai, kad „padėtis Kroatijoje 
sudėtinga ir sunki, tačiau visi 
Lietuvos būrio nariai gyvi ir 
sveiki”, rašo „Lietuvos rytas”.

Danų taikdarys žuvo stebė
jimo poste maždaug 25 kilo
metrai į šiaurės vakarus nuo 
Sunijos kaimo, kuriame yra 
lietuvių taikdarių bazė.

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos Tarptautinių ryšių 
departamento direktorius P. 
Malakauskas rugpjūčio 4 d. 
kalbėjęsis telefonu su lietuvių 
taikdarių būrio LITPLA-2 vadu 
Mariumi Kazlausku sužinojo, 
jog padėtis prie jų dislokacijos 
bazės Sunijos kaime nebuvo 
pasikeitusi. Dalis lietuvių 
taikdarių karta su danais bu
dėjo stebėjimo postuose, kiti 
buvo bazėje.

Jeigu taikdariams, budin
tiems stebėjimo postuose, kils 
tiesioginė grėsmė, jie slėpsis 
požeminėse slėptuvėse, o vėliau 
bus evakuoti j bazę. Dalis lietu
vių taikdarių buvo stebėjimo
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Baltijos šalių policijos 
bendradarbiaus

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (LR) — 
Estijoje liepos 29-30 dienomis 
įvyko Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vidaus reikalų ministrų 
susitikimas. Kaip rašo Ainis 
Gurevičius „Lietuvos ryte”, iš 
jos grįžę spaudos konferenciją 
surengė Lietuvos vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas, 
štabo viršininko pavaduotojas
G. Šeikis ir būsimo informacijos 
skyriaus viršininkas Š. Skapce- 
vičius.

Baltijos šalių vidaus reikalų 
ministrų susitikime buvo kal
bėta apie organizuotą nusikals
tamumą, numatyta 15 bendra
darbiavimo krypčių. Kiekvienai 
šaliai teko po penkias kryptis: 
Lietuva ruoš dokumentus, teiks 
siūlymus kovos su nelegalių pi
nigų legalizavimu, automobilių 
vagystėmis, tai pat pasų ir lei
dimų sistemos, techninio per
ginklavimo bei liudytojų ir nu
kentėjusiųjų apsaugos srityse.

Ministras Vaitekūnas sakė, 
kad numatyta įkurti koordina
cinį biurą, kuris padės organi
zuoti bendras Baltijos šalių 
policijos operacijas, per jį bus 
nuolat keičiamasi informacija. 
Biuro įstatus iki rugpjūčio 30 
d. turi parengti Lietuva, o iki 
rugsėjo 30 d. turi būti įkurtas 
pats biuras. Gali būti, jog tai 
įvyks ir anksčiau — iki rugsė
jo viduryje Lietuvoje įvyksiančio 
trijų šalių vidaus reikalų mi
nistrų susitikimo.

Beje, ministras pranešė, kad

— Kretingos Šv. Antano 
kolegija gavo Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pritarimą siekti 
aukštosios mokyklos statuso. 
Kolegija taptų Vytauto Didžio
jo universiteto Teologijos fak- 
kulteto padaliniu. Dabar kolegi
joje mokosi 94 moksleiviai, iš jų 
tik penki vaikinai. Šį prašymą 
svarstys Seimas. (AGEP)

postuose, esančiuose į pietūs 
nuo Sunijos, maždaug 15 kilo
metrų pločio serbų ir kraotų pa
jėgų atskyrimo zonos viduryje. 
Būrio vado leitenanto M. Kaz
lausko nuotaika, pasak P. Mala
kausko, pokalbio metu buvo 
gera.

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius sakė, jog 
lietuvių taikdariai bus išvedami 
kartu su danais tuo atveju, jeigu 
jų nebus įmanoma apsaugoti 
nuo tiesioginės grėsmės. Mi
nistras, remdamasis informaci
ja, gauta iš Danijos gynybos 
ministro H. Haekerup, sakė, jog 
Kroatijos pajėgos suteikė 
danams garantijų, jog nepuls 
taikdarių. Rugpjūčio 2 d. Linke
vičius teigė, jog kroatų kovos 
etika yra kitokia negu serbų — 
jie neima įkaitais žydrųjų šal
mų.

JT buvusioje Jugoslavijoje 
vadas prancūzų generolas Ber- 
nard Janvier pranešė, jog danų 
taikdarys seržantas C.Gamborg 
žuvo, kai kartu su kitais taik- 
dariais atsisakė kroatų reika- 
įlavimu pasitraukti iš stebėjimo 
posto. Kroatų tankas, generolo 
nuomone, apšaudė taikdarius 
neatsitiktinai. L. Linkevičius 
negalėjo komentuoti kroatų 
veiksmų, teigdamas, jog neturi 
visiškos informacijos.

NATO perspėjo Kroatijos vy
riausybę, jog gali panaudoti jė
gą, kad būtų apginti Jungtinių 
Tautų taikdariai.

rugsėjo mėnesį Vilniuje turėtų 
pradėti veikti automobilių radi
jo apsaugos sistema: pavogus 
mašiną, kurioj yra tokia apsau
ga, policija galės labai greitai 
nustatyti jos buvimo vietą. Jau 
dabar Vilniuje yra, anot minist
ro, keturi taip apsaugoti ob
jektai.

Paklaustas, kiek ministerijai 
kainuos išlaikyti naująją infor
macijos tarnybą, turinčią 
devynis etatus, R. Vaitekūnas 
atsakė, kad ministerijos išlaidos 
nepadidės,nes naujų žmonių 
neįdarbinama, o tik „perrikiuo
jami” dabar kituose padaliniuo
se dirbantys pareigūnai. Mi
nistras sakė, kad naujasis sky
rius ne tik bendraus su visuo
menės informavimo priemonė
mis, bet ir leis įvairius 
biuletenius, platins metodinę 
medžiagą, tyrinės teigiamą 
užsienio patirtį.

Informacijos skyriaus virši
ninkas Š. Skapcevičius pasam
protavo apie anoniminės infor
macijos nenaudingumą (jis no
rėtų, kad žurnalistai visada 
nurodytų informacijos šalti
nius), pakomentavo kalbas, kad 
iš darbo bus atleidžiami pa
reigūnai, suteikę kokių nors 
žinių žurnalistams: pareigū
nams nedraudžiama pasakoti 
apie dalykus, priklausančius jų 
kompetencijai ribose.

Štabo viršininko pavaduotojas 
G. Šeikis papasakojo, kad grei
tai ministras pasirašys įsakymą 
dėl informacijos pateikimo 
visuomenės informavimo prie
monėms. Nuo rugpjūčio 1 d. 
visuose komisariatuose turėtų 
būti paskirti atstovai spaudai. 
J žurnalistų priekaištus, kad 
dabar kai kurie policijos 
atstovai spaudai blogai atlieka 
savo pareigas, G. Šeikis atsakė, 
kad dabar tie pareigūnai bus 
mokomi.

Rugpjūčio 5 d. Kaune pasibaigė Penktosios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Giedant Lietuvos 
himną, Dariaus ir Girėno stadione buvo nuleistos žaidynėse dalyvavusių šalių vėliavos; iškilmėms 
pasibaigus, aukure užgeso žaidynių ugnis. Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų vadovas Audrius 
Šileika nuliūdo sužinojęs, jog dėl aukštos užbaigtuvių bilieto kainos (10 Lt) stadionas nebuvo 
pilnas. Tačiau aplamai, užsieno lietuvių sportiškas jaunimas išvyko pakilia nuotaika, 
didžiuodamasis lietuvių sporto pasiekimais didingoje šventėje.

Lietuvos socialiniai rodikliai 
atsilieka nuo Baltijos 

kaimynų
Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) 

— Birželio mėnesį Lietuva pir
mavo tarp Baltijos šalių pagal 
pagrindinius ekonomikos rodik
lius, tačiau, kaip ir ankstesniais 
mėnesiais, jos socialinė plėtotė 
smarkiai atsilieka nuo kaimy
nų.

Statistikos departamento ži
niomis, birželio mėnesį Lie
tuvoje buvo mažiausia infliaci
ja, šalies gamintojai šį mėnesį, 
palyginti su geguže, pagamino 
ir pardavė daugiausia produkci
jos. Per šį mėnesį mažmeninė 
prekių apyvarta buvo panaši, 
kaip ir Latvijoje.

Nuo šių metų kovo Lietuva 
pradėjo pirmauti tarp Baltijos 
vasltybių pagal vienus ar kitus 
ekonomikos rodiklius. Anksčiau 
ji paprastai gerokai atsilikdavo.

Infliacija birželio mėnesį 
Lietuvoje buvo 1%, Latvijoje — 
1.5%, Estijoje — 2.3%. Tačiau 
per metus nuo pernai birželio šis 
rodiklis Lietuvoje buvo didžiau
sias — 37.7%. Mažiausia metų 
infliacija buvo Latvijoje — 
26.5%, antrojoje vietoje Estija — 
29.2%.

Birželį Lietuvoje vienintelėje 
iš Baltijos šalių padidėjo pra

Dar vienas lietuvis neteko 
JAV pilietybės

Vašingtonas, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — JAV teismas Phila- 
delphia mieste atėmė pilietybę 
iš 78 m. amžiaus Jono Stelmoko, 
nes ją gaudamas jis nepasisa
kęs, kad dalyvavo lietuvių bata
lione, kuris buvo suorganizuo
tas vokiečių okupacijos metu 
kovai su komunistais.

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų Tyrimų skyriaus 
(trumpai vadinamo OSI) pra
nešime BNS žinių agentūrai ra
šoma, jog dabartinis pensinin
kas architektas Jonas Stelmo
kas 1941 m. savanoriu stojo į 
naciams pavaldų Lietuvos savi
gynos būrį ir tarnavo jame iki 
1944 m., kai buvo perkeltas į 
vokiečių oro pajėgas. Teismas 
nustatė, jog būrys, kuriame tar
navo J. Stelmokas, buvo paval
dus vokiečių baudėjų būriui ir 
talkino vykdant žydų naikinimo 
politiką Lietuvoje.

Lietuvos generalinio prokuro
ro pavaduotojas A. Pėstininkas, 
kalbėdamasis su BNS korep- 
sondentu, neatmetė galimybės, 
kad gali kelti baudžiamąją bylą

monės produkcijos pardavimas; 
Latvijoje ir Estijoje jis sumažėjo.

Mažmeninė prekių apyvarta 
beveik vienu procentu sumažėjo 
ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje.

Tačiau, kaip ir anksčiau šiais 
metais, Lietuvoje buvo mažiau
sias minimalus ir apskaičiuotas 
vidutinis darbo užmokestis 
bei senatvės pensija, o pagal 
nedarbą ji buvo antra po Estijos.

Išskyrus nedarbą, pagal socia
linius rodiklius tarp Baltijos 
šalių vis dar pirmauja Latvija. 
Minimalus darbo užmokestis 
šioje šalyje birželį buvo beveik 
55 JAV doleriai, Estijoje — 40, 
Lietuvoje — 30 JAV dolerių. 
Apskaičiuotas vidutinis darbo 
užmokestis Latvijoje buvo 199 
dol., Lietuvoje — 128 doleriai. 
Estijoje pirmąjį metų ketvirtį 
šis rodiklis buvo 185 doleriai.

Vidutinė senatvės pensija Lat
vijoje taip pat didžiausia — 60 
dolerių.

Senatvės pensijų Estijoje ir 
Lietuvoje dydis nurodomas tik 
už pirmąjį ketvirtį — jis buvo 
atitinkamai 48 ir 31 doleris.

Nedarbo lygis birželio mėnesį 
buvo mažiausias Estijoje — 
2.7%, antroji Lietuva — 6% ir 
trečioji Latvija — 6.1%.

prieš J. Stelmoką, jei jis bus 
deportuotas į Lietuvą ar 
Lietuva gaus iš amerikiečių 
dokumentus, liudijančius jo 
nusikalstamą veiklą.

JAV teismas taip pat nustatė, 
kad J. Stelmokas vadovavo 
daliniui, saugojusiam Kauno 
getą, kur buvo kalinami, kan
kinami ir žudomi žydai. 
Nustatyta, kad J. Stelmokas 
buvo tarnyboje ir 1941 m. spalio 
28 d., kai visas jo būrys daly
vavo vadinamojoje „didžiojoje 
akcijoje”, per kurią buvo su
šaudyta 9,200 Kauno gete ka
lintų žydų, įskaitant 4,273 
vaikus.

Teismo sprendime sakoma, 
kad J. Stelmokas, kurio karo 
nusikaltimai neabejotinai 
įrodyti, 1949 m. neteisėtai im
igravo į JAV 1955 m. neteisėtai 
įgijo JAV pilietybę, nes nuslė
pė savo praeitį.

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų Tyrimų skyriaus 
direktorius E.M. Rosenbaum šį 
teismo sprendimą pavadino 
„reikšmingu valdžios laimėji-

Lietuviai dalyvauja
NATO pratybose 

JAV
Vilnius, rugpjūčio 10 d. 

(AGEP) — Į JAV rugpjūčio 5 d. 
išvyko 30 Karo Akademijos ant
rakursių. Jungtinis kariūnų 
būrys, vadovaujamas Įeit. 
Raimondo Ivanausko, iki rug
pjūčio 28 d. dalyvaus Fort Polk, 
Liuisiana, vykstančiose NATO 
parengiamose taikos palaikymo 
pratybose — „Cooperative Nug- 
get - 95”.

Prasidėjusios rugpjūčio 8 d., 
šios pratybos yra didžiausios 
NATO ir Partnerystės sutarties 
dalyvių sausumos pratybos. Jo
se dalyvauja 3,780 karių iš 
įvairių šalių. Pratybas aplankė 
ir JAV gynybos sekretorius Wil- 
liam Perry.

Seimo delegacija 
išvyksta į Australiją

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta)
— Lietuvos Seimo delegacija, 
vadovaujama Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno, rugpjūčio 13 d. 
išvyksta į Australiją ir Naująją 
Zelandiją. Delegacijos sudėtyje
— LDDP frakcijos seniūnas Ge
diminas Kirkilas ir Krikščionių 
Demokratų frakcijos narys Vy
tautas Bogušis.

Delegaciją vizitui pakvietė 
Australijos parlamento Atstovų 
rūmų vadovas Stephen Martin 
ir Naujosios Zelandijos parla
mento Atstovų rūmų vadovas 
Peter Tapsell.

Kartu su delegacija vykstan
čio Seimo pirmininko patarėjo 
Arūno Godunavičiaus nuomone, 
Lietuvos parlamentarų vizitas 
gali sudaryti prielaidas užmegz
ti glaudesnius santykius su šio
mis labai išsivysčiusiomis ir 
pasaulyje įtakingomis valstybė
mis. Per Australiją, pažymėjo 
jis, ateityje atsivertų galimybė 
išeiti į Pietryčių Azijos ir Ra
miojo vandenyno šalių rinkas.

mu”, siekiant išaiškinti tuos, 
kurie padėjo įgyvendinti Hit
lerio genocidinius užmojus, bei 
imtis teisinių veiksmų prieš 
juos.

Pasak jo, tai pirmas kartas, 
kai teismas pasinaudojo infor
macijos lobynu, atsivėrusiu bu
vusiose komunistinėse šalyse.

JAV Specialiųjų Tyrimų 
skyriaus prokurorai jau keleri 
metai nuolat dirba Lietuvos ar
chyvuose. Šio skyriaus pastan
gomis JAV pilietybė jau atimta 
iš 52 neteisėtai ją gavusių 
lietuvių, 44 iš jų deportuoti.

JAV derasi su Rusija 
dėl Balkanų karo 

užbaigimo
Maskva, rugpjūčio 13 d. 

(NYT) — Rusija ir JAV, abi 
pasiūliusios skirtingus planus 
Balkanų karo užbaigimui, 
Maskvoje bandė suderinti abu 
pasiūlymus, rašo Alessandra 
Stanley „The New York Times” 
laikrašty. Maskva labai nori 
didesnio vaidmens karo užbai
gimo procese, bet tai, kad ji 
įvairiais būdais remia savo tra
diciniais sąjungininkus serbus 
dažnai ją pastato į Vakarų 
politikai priešingą poziciją.

Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev sekmadienį Soči 
kurorte prie Juodosios jūros 
susitiko su JAV prezidento na
cionalinio saugumo patarėju 
Anthony Lake. Pastarasis no
rėjo išgauti Rusijos pritarimą 
naųjausiems Vašingtono pasiū
lymams, kuriuose jau atsispin
di paskutinieji karo lauko 
pasikeitimai.

Anthony Lake išėjo iš dvi su 
puse valandų trukusio susitiki
mo nepasakęs komentarų, bet 
kad įterpė šį ant greitųjų suor
ganizuotą susitikimą į maršrutą 
privačių konsultavimosi susiti
kimų Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje, rodo, kad JAV vis 
daugiau svarbos skiria Rusijos 
interesams Balkanuose.

Išgąsdinta kroatų sėkmingų 
puolimų prieš serbus Krajinos 
pasienyje, Maskva rugpjūčio 11 
d. pasakė norinti sušaukti tarp
tautinę taikos konferenciją 
Maskvoje, ir Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas pasiūlė asmeniš
kai tarpininkauti priešderybi- 
niuose pasitarimuose tarp Ser
bijos, Bosnijos ir Kroatijos.

Rusijos užsienio ministras 
atsisakė reporteriams pakalbėti 
apie Amerikos pasiūlymus. Vie
ton to, stengdamasis Rusiją 
nušviesti kaip svarbią taikos 
derybų dalyvę, po susitikimo su 
A. Lake jis pasakė, jog jam 
susidaręs vaizdas, kad JAV ne
sipriešintų B. Jelcino pasiū
lymui Maskvoje surengti taikos 
derybas.

Jis pasakė, kad Rusijos pa
siūlymas prieš tarptautinės 
derybas sušaukti trijų Balkanų 
karo dalyvių pasitarimą „randa 
pripažinimą JAV pusėje”, ir 
tuomet pridūrė: „Tai labai svar-

Investicinių čekių 
paklausa auga

Vilnius, rugpjūčio 10 d. 
(AGEP) — Liepos mėnesį baigėsi 
valstybinio turto pardavimas už 
visiems Lietuvos gyventojams 
išdalintus investicinius čekius, 
rašo „Lietuvos aidas”. Nuo 
rugsėjo 1 d. už investicinius 
čekius bus galima iš valstybės 
pirkti tik žemę ir privatizuo
jamus butus.

Paskutiniu metu investicinių 
čekių kaina ėmė augti. Jei bir
želio mėnesį vieną čekį buvo 
galima parduoti už 7-9 centus, 
tai rugpjūčio mėnesį kaina 
paaugo iki 14 centų. Už vi
dutiniškai vienam Lietuvos 
gyventojui išduotus čekius 
dabar galima gauti 448 litus. 
Viso liko nepanaudota apie 8% 
investicinių čekių.

— Vilniuje atidarytas pirm- 
masis Lietuvoje medicinos tyri
mų centras. Rytų Europoje tokį 
centrą turi tik vengrai. Jame 
per vieną ar dvi dienas galima 
pilnai pasitikrinti savo sveikatą 
su pačia moderniausia medici
nos įranga. (AGEP)

bu. Dabar jie jau yra mūsų pu
sėje („We have them on board 
now”), ieškant politinio spren
dimo”.

Bet Andrėj Kozyrev taip pat 
pripažino, kad Vašingtonas ne
žiūri teigiamai į Rusijos reika
lavimą, kad Jungtinės Tautos 
atšauktų ginklų bei ekonominę 
blokadą prieš Jugoslaviją, kurią 
dabar sudaro Serbija ir Juod
kalnija (Montenegro). Anot jo, 
„Amerikiečių galvojimu sankci
jų atėmimas neturi tos pačios 
svarbos kaip mes norėtume, kad 
būtų”.

Nedaug žinoma apie JAV siū
lomą planą. Prezidentas Bill 
Clinton paneigia, kad esąs šiek 
tiek pakeistas 1994 m. sudary
tas taikos žemėlapis, kuriame 
51% Bosnijos būtų atiduotas ne
tampriai musulmonų ir kroatų 
federacijai, o 49% — Bosnijos 
serbams, kurie dabar turi užka
riavę 70% Bosnijos. Bet kal
bama, kad Rusijos, Prancūzijos, 
Britanijos, Vokietijos ir JAV 
siūlomas planas dabar yra per
žiūrimas.

Kai kurie JAV ir Vakarų dip
lomatai sako, kad į Amerikos 
planą įeina pasiūlymas įkal
binti Bosnijos valdžią, kurioje 
pagrindinį vaidmenį turi musul
monai, kad ji serbams atiduotų 
Goražde, paskutinę JT saugomą 
miestą rytinėje Bosnijoje, ir už 
tai iš serbų gautų netoli Sara
jevo esančią teritoriją.

Esama pranešimų, kad JAV 
svarsto pagrasinimą Bosnijos 
serbams jų pozicijas vėl bombar
duoti ir kad prie Bosnijos 
musulmonų pajėgų prisijungtų 
musulmonai iš kitų šalių. Ne
manoma, kad Rusija, kuri jau 
skundėsi, kad su ją nebuvo ta
riamasi prieš NATO bombarda
vimus, sutiktų su NATO vaid
mens praplėtimu Balkanuose. 
Be to, Rusija atvirai reiškė ne
pasitenkinimą JAV ir Vokie
tijos menkai pridengtam pri
tarimui Kroatijos blitzkrygui 
prieš serbų sukilėlius.

Organizuodamas paramą savo 
pasiūlymui, Vašingtonas šią 
savaitę pasiuntė valstybės 
sekretoriaus pavaduotoją 
Richard Holbrooke į Sarajevo, 
Zagrebą ir Belgradą pasitarti 
apie JAV siūlomą planą.

Rugpjūčio 10 d. susitikęs su 
Serbijos prezidentu Slobodan 
Milosevič Maskvoje, prezidentas 
Boris Jelcinas rugpjūčio 12 d. 
pasiuntė 90 tonų pašalpos serbų 
pabėgėliams iš Kroatijos.

JAV ir europiečių derybinin
kai bando įtikinti Serbijos 
prezidentą Slobodan Milosevič 
pripažinti Bosniją ir gal net 
Kroatiją, kad už tai Serbijai 
būtų panaikinta ekonominė blo
kada.

Maskva stipriai pasisako už 
sankcijų prieš Jugoslaviją pa
naikinimą. Rugpjūčio 12 d. 
vykusioje Rusijos Dūmos sesijo
je buvo pravesta neįpareigojanti 
rezoliucija, atleidžianti Rusiją 
nuo pareigos pritarti sankcijoms 
prieš Jugoslaviją.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 15 d.: Šv. Merge
lės Marijos dangun paėmimas 
(Žolinė). Arvilas, Utenis, Rugilė. 
1382 m. mirė Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Kęstutis.

Rugpjūčio 16 d.: Šv. 
Steponas, Vengrijos karalius 
(969-1038 m.); Rokas, Šarūne, 
Grasilda, Alvitą.

1
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
APIE LAZERIUS IR 

KINETINIUS ĮRENGINIUS 
DANTŲ GYDYMUI

Neseniai „Draugo” „Sveika
tų- klausimais” skyriuje pa- 
sin ue iš Lietuvos laikraščių 
paimlus straipsnis apie laze
riu ; ir kinetini įrenginį, kuriuos 
gavo Vilniaus klinikos. JAV fir
mas atstovaujantis Romas Brič
kas tarpininkavo tų aparatūrų 
atvežti į Vilnių vieniems me
tams išbandymui

Labai malonu girdėti, kad Lie- 
tuvų pasiekia naujoviška tech
nika, vėliausi aparatai dantims 
gydyti ir burnos sveikatai palai
kyti. Džiugu ir sveikintina už
sienio lietuvių pastangos padėti 
Lietuvai tobulėti odontologijos 
srityje. Džiaugsmas ir pasidi
džiavimas Vilniaus klinikos 
darbuotojams yra suprantamai 
didelis.

Perskaičius straipsnį, norisi 
atkreipti demesį į kai kuriuos 
netikslumus ir gal per didelę 
vertę, duodamų šiai įrangai, lyg 
šie aparatai duos atsakymus į- 
visus nemalonius dantų gydymo 
etapus.

Pirma mintis, einant pas dan
tų gydytojų, tai nemalonus 
gręžimas ir su juo susijęs skaus
mas. Lazerinė chirurgija nėra 
skausminga minkštų audinių 
chirurgijos procedūrose, nerei
kia siuvinio, mažai kraujuoja, 
bet yra skausmingesnė gijimo 
laikotarpiu, negu skalpeliu 
daryta, ir ilgiau trunka. Lazeris 
neveikia su kaulu surišta chi
rurgija, su kuria reikia labai 
dažnai susidurti burnoje. Laze
ris nepjauna, nepašalina kaulo.

Greičiausia gyja žaizdos, at
liktos su skalpeliu, paskiau 
elektrochirurgija, CO2 lazeris, 
Argono lazeris ir paskutinėj 
vietoj Nd: Y AG lazeris.

Lazeris sužavi gydytojus ir pa
cientus, sukelia mažiau baimės, 
pritraukia pacientus į kabinetų. 
Didžiausi lazerio trūkumai, tai 
aukšta kaina, labai apribotas 
veikimas, didelis aparatas, 
sunkiai perkeliamas į kitų vietų 
ir nerangus pjovimas. Lazeriu 
daromos operacijos negali būti

negu su skalpeliu dantis visiškai sunaikinamas popigesnes,
(kainuoja 1.50 dolerio), elektro- 
chirurginiu aparatu (1,000 do- 
lt rių) lazeris — 40,000 dolerių, 
kaip rašoma straipsnyje.

Kinetinis įrengimas danties 
mikrochirurgijai, karieso 
pašalinimui ir ertmės paruo
šimui, yra išrastas prieš 
daugiau negu 30 metų, bet tik

Ici l.i ndraitienei (antroji iš kairės) iš Lithuanian Mercy Lift lankan 
Jnkubo ligoninėje Am. birželio mėnesį. Pirmasis iš dešinės — vyr. 

duotoias dr. K .Juršėnas, šalia — dr Berūkštienė.|>;< v;ui

dabar pritaikytas praktiškam 
darbui kabinete. Didžiausia šio 
aparato kliūtis buvo jo ne
kontroliuojama kryptis ir stoka
precizinių bei smulkių ertmes . . , , A. .. .. ta x tuvos stomatologams stengtis tųdetalių paruosimas. Danties L_A.____ .____ ° , /. , ,.
paruošimas priimti įvairias
pliombas taip, kad jos laikytųsi 
stipriai ir ilgų laikų, reikalau
ja ir šiandien to bijomo , skaus
mingo grųžtelio. Kinetiniam 
dantiems „išpūtimui” reikia 
praktikos, nėra lengva prade
dančiam.

Lekiančios dulkės sudaro ne
patogumų pacientui ir gydyto
jui, todėl patariama vartoti gu
minį dangalų (koferdamų) bur
noje ir kaukę gydytojui.

Reikia aparatų apšildyti, prieš 
pradedant dirbti, nes drėgmė 
trukdo sausų aliuminio dalelių 
veikimų. Aparatas yra didelis ir 
sunkus, 70 kg.

Daugumui paruošimų su ki
netiniu aparatu reikia nu
skausminimo, nors kai kurios 
procedūros yra visai nejautrios 
šiam paruošimo būdui.

Kinetinis aparatas tinka 
pieninių ir jaunų nuolatinių 
dantų kramtomo paviršiaus 
griovelių išvalymui prieš 
uždedant selantų, kad dantis 
būtų apsaugotas nuo gedimo il
gesniam laikui. Penktos klasės 
plombos, skruostiniai ir 
lūpiniai dantų kakleliai taip pat 
yra palankūs šiai technikai, 
lengvai prieinami ir nesukelian- 
tys skausmo paruošime.

Kinetinis aparatas netinka 
išėmimui iš danties amalgamo, 
kompozicinės, plastmasinės, 
stiklo ionomerinės, auksinės ar 
porcelianinės plombos. Karūnė
lėmis ir tilteliams nuimti ar 
dantims paruošti taip pat reikia 
nuskausminimo ir deimantinio 
ar kietmetalio grųžtelio ir tur
bininio gręžimo.

Lazeris ir kinetinis aparatai 
šioms procedūroms yra bever
čiai, o daugeliui kitų atvejų, turi 
tik apribotų veikimų ir naudų.

Kodėl straipsnyje rašoma, kad

3-4 taisymų grųžteliais mums 
yra neaišku. Nei praktikoje, nei 
literatūroje tokių duomenų 
nepastebėjome. Tuo pačiu kyla 
klausimas kodėl galima arba 
reikia kinetiniu aparatu taisyti 
dantį 6-7 kartus. Argi kinetinio 
paruošimo būdu įdėta plomba 
laiko tik trumpų laikų?

Kinetinis aparatas yra bran
gi pagalbinė technika, kuri 
nepakeičia visų vartojamos den- 
talinės turbinos, be kurios, 
mūsų žiniomis, dar niekas neap
sieina dantų mikrochirurgijoje.

Nuskausminimas dantų gydy
me yra kasdienybė Amerikoje, 
be nuskausminimo dantų 
gydymas daugelyje atvejų yra 
neįmanomas, nei pacientui, 
nei gydytojui. Kadangi, net su 
kinetiniu ir lazeriniu gydymu, 
dažnai reikia nuskausminimo, 
kuris yra nekenksmingas ir 
labai retai sukelia reakcijų, to
dėl reikia visomis išgalėmis Lie-

būtinų priemonę naudoti, gydyti 
dantis be skausmo.

Šiuo laiku Lietuvoje yra daug 
parduotuvių, kurios turi vien
kartines adatas ir anestetiko 
karpules, negalima pasiteisinti, 
kad jų Lietuvoje nėra.

Kodėl prof. Balčiūnienė yra 
nusistačiusi prieš nuskausmi
nimo vaistus nėščioms mote
rims, nes gali pakenkti kūdi
kiui, mes nežinome, nes, pasi
teiravus pas keliolika gydytojų, 
negirdėjom prieštaraujančių nu
skausminimo vaistams argumen
tų. Priešingai, vienas dantistas 
visada skambina pacientės gine
kologui, klausdamas, ar gali 
vartoti novokainų (ir kitus) dan
tų gydymui. Ginekologų atsa
kymai yra 99% — taip. Skausmo 
sužadintas kūne adrenalinas 
gali pakenkti daugiau, negu 2% 
Epinefrino vaistuose. Be to, yra 
vaistų be Epinefrino ir specialių 
alergiškiems pacientams.

Beskausmis dantų gydymas 
pakeltų Lietuvos gydytojų 
prestižų kelioms pakopoms 
aukščiau, žymiai pagerintų 
gydymo kokybę ir pritrauktų 
daug pacientų gydytis, tuo page
rinant sveikatos lygį. Laukti, 
kol daugumas gydytojų turės la
zerius ir kinetinius aparatus, 
yra tik pasaka, o be to, ir su jais 
toli gražu viskų negalima bus 
pagydyti.

Kalbant apie naujausių 
technikų ir mokymo centrų 
Vilniuje Rytų Europos stomato
logams, negalima užmiršti ir 
Kauno Medicinos akademijos, 
kurioje yra vienintelis Lietuvos 
Stomatologijos universitetas. 
Ten visi Lietuvos dantų gydy
tojai pradeda pirmus žingsnius. 
Labai svarbu, kad K.M.A. 
studentai turėtų pirmos klasės 
dėstytojus ir gautų pirmos 
klasės išsilavinimų stomatolo
gijoje. Kaip matome, medicina 
labai sparčiai keičiasi visame 
pasaulyje, o odontologija, 
būdama medicinos šaka, taip 
pat neatsilieka.

Todėl reikia atidžiai tikrinti 
dėstomų programų, palyginti su 
Vakarų valstybėmis, naujinti, 
keisti, kur reikia, įvesti naujas 
disciplinas, naujas temas, 
angažuoti naujosios kartos spe
cialistus, savo srities žinovus.

K.M.A. Odontologijos fakul
tetui reikia naujų kėdžių,
turbininių grųžtų, skalpelių, 
Rentgeno aparatų ir pačių 
būtiniausių instrumentų bei 
medžiagų, be kurių dabar stu
dentai turi atlikti ir taip jau 
nelengvų darbų, taisyti ir gydyti 
dantis.

Valdžia turėtų atkreipti spe
cialų dėmesį į tautos sveikatų ir 
paskirti atitinkamų sumų lėšų 
iš pagrindų sumoderninti sto
matologijos fakulteto patalpas ir 
įrangų. Gal tas neduos Lietuvai 
tokios tarptautinės reklamos, 
kaip pirkimas ambasados užsie
nyje, bet sveikatos srityje 
palūkanos būtų labai didelės ir 
nesibaigiančios. Laukti, kol bus 
sudovanota — nėra išeitis.

Studentai stomatologai, tai 
Lietuvos ateitis. Gera pradžia 
labai svarbi. Motinos ir tėvai 
stomatologai turėtų baigusių 
akademijų vaikų klausti pata
rimų apie naujausius metodus 
ir technikų, o ne priešingai. Ar 
taip yra? Ar pažangūs tėvai 
stomatologai, dirbantys priva
čiose praktikose, nėra užbėgę 
baigusiems jų vaikams už akių

Naujai atstatytos Sintautų bažnyčios vidus 1995 m. pavasarį. Bažnyčia buvo 
per karų sugriauta ir parapijiečių aukų dėka visiškai atstatyta.

Nuotr. Liudos Rugienienės
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metams Vi metų 3 men.
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Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. ............ $55.00 $40.00 $30.00
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

BAŽNYČIA REMIA 
MOTERŲ LYGYBĘ

Popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė, kad katalikų moky
mas tvirtai remia moterų lygy
bės idėjų ir atsiprašė, jeigu 
Bažnyčia ne visada gyveno pa
gal šį idealą. Jis taip pat 
pažymėjo, jog dabartinis moterų 
lygių teisių pripažinimas yra 
didelis civilizacijos laimėjimas, 
kurį pasiekti padėjo ir or
ganizuotų moterų sąjūdžio 
pastangos.

Kalbėdamas per birželio 25 d. 
sekmadieninį palaiminimą, po
piežius sakė, kad Bažnyčia, 
sekdama Kristumi, yra moterų 
ir vyrų lygių teisių idėjos 
„įsitikinusi skelbėja. Pagarba 
visiškai moterų ir vyrų lygybei 
bet kokioje gyvenimo srityje yra 
didžiulė civilizacijos pergalė”, 
pridūrė jis „Moterys pačios prie 
jos prisidėjo savo sunkiu ir dos
niu kasdieniniu liudijimu, taip 
pat per organizuotus sąjūdžius, 
kurie, ypač mūsų amžiuje, pri
vertė atkreipti į šią temą visuo
tinį dėmesį”.

Nepaisant šių pastangų, su 
kai kuriomis moterimis šian
dien tebesielgiama kaip su 
antrarūšiais žmonėmis, ko rei
kia atsisakyti kuo skubiausiai. 
Popiežius taip pat pažymėjo, 
kad Kristaus žodžius ir veiks
mus galima traktuoti kaip pro
testą prieš ano laikmečio mote
rų diskriminaciją. Nors Kristus 
moterų nepasirinko apaštalais, 
jis jas savo darbe labai vertino 
ir nustatė su jomis santykį, pa
sižymintį „didele laisve ir 
draugiškumu”. Popiežius pridū
rė, jog moters orumo didybę 
atskleidžia Marija, kurią Jonas 
Paulius II pavadino „tikrojo 
moteriškumo atspindžiu ir 
matu”.

naujų medžiagų ir technikos 
vartojime?

Visų pirma reikia įgyvendinti 
gerus burnos sveikatos papro
čius tautiečiams, žymiai pakel
ti būtiniausius ir reikalingiau
sius burnos sveikatos poreikius 
Lietuvoje, nekalbant apie laze
rius, kinetikos techniką ir kitų 
valstybių stomatologų apmoky
mų.

Pradžia gera, tik dirbkime, 
kaip skatina Romas Bričkus 
straipsnyje „Naujausia sto
matologinė įranga Lietuvoje”. 
Rašant šį straipsnį buvo pasitar
ta su daug žinomų dantistų, per
skaityti odontologiniai straips
niai žurnaluose ir speciali 
padėka priklauso dr. Gordon 
Klockovv ir dr. Richard Parker 
už konsultacijas.

Dr. Romualdas Povilaitis

NUTRAUKTI KINIJOS
ŠEIMOS PLANAVIMĄ

Didžiosios Britanijos nariai 
katalikai David Alton ir David 
Atkinson paragino savo šalies 
vyriausybę nutraukti finansinę 
paramą šeimos planavimo gru
pėms, susijusioms su kontrover
siškomis Kinijos gyventojų skai
čiaus kontrolės programomis.

Žengti šį žigsnį juos paskatino 
per didžiosios Britanijos televi
ziją parodyta programa, kurio
je buvo akcentuojamas žiaurus 
elgesys su Kinijos mergaitėmis 
kaip šalies vieno vaiko šeimoje 
politikos padarinys/T*arlamen- 
tinės grupės „Už-gyvybę” 
vadovė Ann Winterton sakė, jog 
poroms, turinčioms tik dukterį, 
neleidžiama turėti daugiau vai
kų ir neteikiama valstybės pa
rama. Todėl tokios poros susidu
ria su badavimo senatvėje 
grėsme.

Winterton toliau pareiškė, jog 
„Kinijos programa virsta vis 
barbariškesnė. Britanijos žmo
nėms atėjo laikas pakilti ir 
absoliučiai aiškiai pasakyti visų 
partijų politikams, kad šito 
užtenka”, pažymėjo ji. „Nė 
vienas skatikas iš mūsų pinigų 
neturėtų būti daugiau skiria
mas organizacijoms, kurios tie
siogiai ar netiesiogiai at
sakingos už tokias ydingas 
praktikas”, pridūrė ji.

(KBL, Nr. 6)

VATIKANAS PASMERKĖ 
NUSIKALTIMUS

Vatikano pareigūnas, mons. 
Mario Zenari pasmerkė prekybą 
žmogaus organais, kaip vieną iš 
pavojingiausių tarptautinio nu
sikalstamumo formų. Nelegali 
prekyba žmogaus organais turi 
būti užgniaužta pačioje pradžio
je, pabrėžė jis.

Kalbėdamas Kaire vykusioje 
9-joje JT konferencijoje dėl 
nusikaltimų prevencijos, Vati
kano stebėtojas pabrėžė, jog 
daugėja nusikaltimų, kurių ob
jektą sudaro prekyba žmonėmis, 
ypač vaikais ir moterimis. Ek
spertų tvirtinimu, vien tik 
Tailande ir Filipinuose užregis
truota apie 500,000 vaikų pro
stitucijos atvejų. Dar didesnę 
grėsmę žmonijos šeimai daro 
organizuotas nusikalstamumas: 
prekyba narkotikais, ginklais, 
ekonominiai nusikaltimai. Visa 
tai negali egzistuoti neremiant 
organizacijoms, turinčioms be
veik neribotus išteklius, sudė
tingą technologiją ir galingus 
tarptautinius ryšius.

Vardindamas naujausius nu
sikaltimus, mons. Zenari pami-

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

nėjo „kompiuterinius nusikalti
mus”, neatsakingą atsikratymą 
toksinėmis atliekomis, radio
aktyviomis medžiagomis, kito
kią žalą aplinkai. Mons. primyg
tinai siūlė sutelkti pagrindinį 
dėmesį į švietimą, kaip vieną 
svarbiausių sėkmingos kovos su 
nusikalstamumu veiksnių. 
(„Katalikų bažnyčia Lietu

voje”, Nr.5)

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superlor, Sulta 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P C. 
4647 W. 103 St., Oak L«wn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) 1*1. 708-422-8260

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p p

8132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE 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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMllor 8»„ Elmhursl. IL 60126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tol. 706-634-1120

DR. S. LA L
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

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

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Avė., 
Chicago, III. 60852

■ ■

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

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 

MEDICAL CENTER 
749 W. 31 st St. 

Chicago, IL 60616,
(312)-225-0695

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

9830 S. Rldgaland Ava. 
Chicago RMga, IL 60415 

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

312-735-7709

*
Cardlac Dlagnoala, Ltd.

6132 S. Kadzla Avė. 
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

- i —
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

1185 Dundeo Ava., Elgln, IN. 60120 
Tol. (708) 742-0285

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

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

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

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Modlcal Cantar- 

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą
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APGAULINGAS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MOKYMAS

JONAS DUNČIA

Tarybiniais metais Lietuvoje 
vykusi visokeriopa kaita yra 
geriausiai suvokiama, paskai
čius vidurinių mokyklų (gimna
zijų) tarybinius vadovėlius. 
Vienas tokių yra „Lietuvių lite
ratūros vadovėlis” vienuoliktai 
vidurines mokyklos (8-tai gim
nazijos) klasei. Vadovėlis išleis
tas 1970 metais. Tais metais tos 
klasės mokiniai buvo gimę tarp 
1952 1954 metų. Šiandien jie 
yra 4143 metų amžiaus — vyrai 
ir moterys. Jie mokėsi lietuvių 
literatūrų iš minimo vadovėlio, 
kuriame rašoma: „Tarybinė lie
tuvių literatūra yra naujos, so
cialistines epochos literatūra. 
Sąlygos jai kurtis atsirado 1940 
metais, kai lietuvių liaudis, 
Tarybų Sąjungos tautų padeda
ma, nuvertė buržuazinę valdžią 
ir Lietuvą paskelbė tarybine 
respublika. Nors lietuvių rašy
tojų, skleidusių socialistines 
idėjas, smerkusių buržuazinę 
santvarkų, būta ir anksčiau, bet 
jų kūryba kol kas tesudarė at
skiras lietuvių literatūros kryp
tis: antifašistinę ir revoliuci- 
nę-proletarinę. Tik Lietuvai 
pasukus socializmo keliu, at
sirado sąlygos toms kryptims 
įsilieti į visos tautos literatūrą, 
virsti idėjiniu tarybinės litera
tūros branduoliu.

Nuo pat pirmųjų tarybinės

Kauno Arkikatedra.

santvarkos Lietuvoje dienų se
noji literatūra visuomenės 
nebepatenkino. Reikėjo literatū
ros, kuri atspindėtų didžiulį 
istorinį lūžį: epochų kaitą, nau
jus klasių santykius, nauju ir 
senų pažiūrų kovą, liaudies ryžtą 
žengti socializmo keliu. Reikė
jo literatūros, kuri pati virstų 
aktyvia politine ir kultūrine 
jėga: kviestų kurti socializmą, 
rodytų naujos epochos grožį, ug
dytų liaudies kultūrą, žadintų ir 
keltų naujus talentus. Šiuos už
davinius spręsti ir ėmėsi naujoji, 
tarybinė lietuvių literatūra.

Tarybinės santvarkos pergalė, 
lietuviams rašytojams 1940 
metais aštriai iškėlė klausimą, 
su kuo pasukti — su reakcija ar 
su liaudimi. Didžioji rašytojų 
dauguma jau pirmosiomis isto
rinio lūžio dienomis pasirinko 
antrąjį kelią. Jų avangardą su
darė to meto jaunesniosios rašy
tojų kartos atstovai — buvę 
antifašistai: P. Cvirka, Salomėja 
Neris, V. Montvila, A. Venclo
va, K. Korsakas, J. Šimkus, J. 
Baltušis ir kt. Naująją santvar
ką parėmė ir daugelis žinomų 
vyresniosios kartos rašytojų, 
kaip L. Gira, B. Sruoga, V. My
kolaitis-Putinas ir kt.

t socializmo pusę lietuvių ra
šytojus traukė ir karti buržuazi

nio gyvenimo patirtis, ir blaivus 
suvokimas, kad lietuvių tautai 
geresnio kelio nėra. Rašytojai 
iškart pamatė, kad tarybinės 
santvarkos sąlygomis jų darbas- 
nebe asmeninis, o valstybinės, 
visaliaudinės reikšmės. „Tavo 
daina reikalinga kaip saulė, 
duona, vanduo” — rašė tuo 
metu j žymioji lietuvių poetė 
Salomėja Neris.

Savo turiniu 1940-1941 metų 
literatūra siekė būti aktuali, 
atspindėti naujųjų Tarybų Lie
tuvos tikrovę. Svarbių vietų to 
meto literatūroje užėmė kovi- 
nė-demaskuojamoji tema. Poezi
joje nuolat skambėjo aštri saty
rinė gaida, plakdama buržuazi
nę praeitį ir gudinai užsimaska
vusį klasinį priešą. Visa savo 
nuotaika 1940-1941 metų litera
tūra artima to meto dvasiai: ji 
tokia veržli, karšta entuziastin- 
ga. Meniškiausiai šiuos jausmus 
išreiškė jautri lyrikė ir roman
tikė Salomėja Neris savo poema 
„Bolševiko kelias”.

Taigi pirmieji tarybiniai me
tai iš esmės pakeitė ir lietuvių 
literatūros turinį, ir jos formą. 
Pirmų kartą taip plačiai ir drą
siai joje nuskambėjo socialisti
nės idėjos. Niekada ji dar nebu
vo tokia aktuali, kovinga, op
timistinė.

Nors daugumas rašytojų tuo 
metu dar tebeklaidžiojo ieškoji
mų keliais, vis dėlto buvo su
kurta išliekamos vertės kūri
nių, ypač poezijoje (Salomėjos 
Neries poemos, V. Montvilos ei

lėraščiai ir kt.) Hitleriniams 
fašistams užpuolus Tarybų Są
jungą ir okupavus Lietuvą, vi
sas kultūrinis jos gyvenimas 
buvo užgniaužtas. Rašytojai pa
silikę Lietuvoje buvo persekio
jami. Daugiausiai kūrė rašyto
jai, spėję pasitraukti į Tarybų 
Sąjungos gilumą: Salomėja Ne
ris, P. Cvirka, L. Gira, A. Ven
clova, K. Korsakas, J. Baltušis

z SUVAŽIAVIMAS
KLAIPĖDOJE

KAZYS BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

Kas dveji metai mano arti
mame Mannheimo mieste 
įvyksta Vokietijoje gyvenančių 
Klaipėdos vokiečių suvažia
vimai, kadangi šis Baden-Viur- 
tenbergo pramonės centras pir
mas ištiesė pagalbos ranką dar 
1915 m. nuo kazokų nukentėju
siam uostamiesčiui, pirmas po 
Antro pasaulinio karo priėmė ir 
globojo daugiau kaip 300 Klai
pėdos vokiečių šeimų. Jų lietu
viškos pavardės su nukirstom 
galūnėm — Jonikat, Bertulait, 
Jurgelat - randamos spaudos 
puslapiuose mirusiųjų praneši
muose ar sportinėse varžybose.

Ankstyvesniais metais Klai
pėdos vokiečių suvažiavimai 
aiškiai turėjo politinį antspalvį. 
Jų buvęs pirm. Preuss, savo 
įžanginėse kalbose, pasirodyda
vo labai kovingai nusiteikęs, pa
rodydavo priešlietuviską veidą, 
Lietuvą pavadindavo okupantu 
(viename suvažiavime teko da
lyvauti). Lietuva trumpu val
dymo metu stengėsi viską su
naikinti, kas yra vokiška. Su
rengtose parodose matėsi įvai
rūs propagandiniai leidiniai, 
nuotraukos, laikraščiai, paro
dant į Klaipėdą įžygiuojantį Ver
machtą ir 1.1.

Paskutiniu metu ta priešlie 

tuviška propaganda kiek su
švelnėjo. Gal tai naujo pirm. 
U ve Jurgsties užimta švelnes
nio kelio pasekmė, gal straips
niai Rytprūsių vokiečių savait
raštyje „Das Ostpreussenblatt” 
apie lietuvius, gelbėjusius 
vokiečių vaikus nuo bado šmėk
los, o gal iš abiejų pusių statomi 
tiltai privedė prie geresnio ir 
gražesnio bendradarbiavimo.

Prieš dvejus metus Mannhei- 
me įvykusiame suvažiavime da
lyvavo tuometinis Klaipėdos 
meras B. Petrauskas, kviesda
mas Klaipėdos vokiečius ap
lankyti savo gimtines bei susi
tikti su ten gyvenančiais klaipė
diečiais. Džiaugsmingai šį kvie
timą sutiko Klaipėdos vokiečiai 
(gal geriau - suvokietėję lie
tuviai!) Suvažiavo jų autobu
sais, traukiniais, daug skrido 
lėktuvais — daugiau kaip 500, 
tad su vietiniais susidarė gražus 
1,500 asmenų skaičius. Netilpo

ir kt. Jie nudirbo didelį darbą, 
toliau ugdydami tarybinę lietu-1 
vių literatūrą”.

Taip apgaulingai mokant, iš
augo Tarybinėje Lietuvoje nau
jai išsimokslinę žmonės. Norint 
juos geriau pažinti ir suprasti, 
reikalinga daugiau gilintis į jų 
idėjų, minčių ir jausmų pasaulį, 
suformuotą okupacijos metais.

jie sdlėje, tad dalis pranešimų 
klausė mokyklos kieme, pasta
čius ten garsintuvus.

Susirinkusius sveikino Lietu
vos klaipėdiečių d-jos pirm. 
Magdalena Picklaps, Šilutės 
(vokiečiai rašo Heydekrug) 
„Heide” d-jos pirm. G. Stu- 
nurienė pažymėdama, kad 
„Heide” turi 900 narių. 
Džiaugėsi tokiu gausiu suva
žiavimu Klaipėdos miesto 
meras S. Šukys, rajono pirm. 
Jurgis Aušra, palygindamas 
Klaipėdos krašto istoriją prie 
medžio, kuris neša įvairius vai
sius.

Nepriklausomai Lietuvai at
sibudus, reikia tiesti naujus 
tiltus gražiam sugyvenimui. 
Vokietijos Klaipėdos krašto vo
kiečių d-jos vardu kalbėjo pir 
min. Uve Jurgsties, primin
damas trėmimus, priespaudą, 
kadangi vieni buvo vežami j 
Sibirą, kiti tremiami iš savo 
tėviškių į Vokietiją. Pirminin
kas pakvietė visus dalyvauti 
Klaipėdos vokiečių suvažiavime 
Mannheime, kuris rengiamas 
šiemet rugsėjo mėn. Suvažiavi
mas buvo užbaigtas menine da
limi - koncertu.

Rytprūsių vokiečių savait
raštyje „Das Ostpreussenblatt” 
yra daug kelionių įstaigų skel
bimų, kviečiant aplankyti savo 
tėviškes Klaipėdos krašte 

(Memmelland). Gaila, kad kelio
nių įstaigų skelbimuose daro
mos didelės klaidos, įrašant, 
pvz., tokius sakinius: „ap
lankysime Nidden, Heydekrug, 
Memel ir .... Lietuvą! Atrodo, 
kad Nida, Šilutė (Heydekrug) ar 
Klaipėda nėra Lietuvos respub
likos ribose, nors Nidoje apsis
toti siūloma „Rūta” viešbutyje. 
Gal redakcija ištaiso tokius 
skelbimus, gal kelionių įstaigos 
gyvena dar praeitimi?

„Best Western” viešbučių 
grandinė išleido gražų „1995 
Atlas and Hotel Guide” žinia
raštį. Lietuvai skirtas 131 psk, 
atspausdinant didelę Vilniaus 
„Alma Mater” kiemo nuotrau
ką ir pridedant angliškai trum
pą Lietuvos apžvalgą. Malonu, 
kad aprašyme nepadaryta klai
dų pažymint, kad Lietuva yra 
gintarų, gražių miškų, ežerų bei

Ir draudžia, ir siūlo
Nuo pat nepriklausomybės at

statymo prieš penkerius metus 
mūsų dėmesys nuolat krypsta į 
Lietuvos reikalus. Kone kiek
vienas — ypač vyresnieji — gali 
pasakyti ką vyriausybė „ne taip 
daro, kaip turėtų”. Nėra abejo
nės, kad kasdieninio gyve
nimo ratai mūsų tėvynėje nerie- 
da taip sklandžiai, kaip turėtų, 
bet ir kitur „duona su pluta”. 
Tų nesklandumų pakanka ir 
mūsų antrojoje tėvynėje, kurioje 
jau netoli pusšimtį metų pralei
dome. Pažvelkime į vieną tokią 
vidaus reikalų keistenybę, šiuo 
metu dominuojančią žinia- 
sklaidą.

Jau kuris laikas periodikoje 
vėl pagausėjo straipsnių apie 
rūkymo žalą. Tiesa, tai ne nau
jiena, nes apie cigarečių pa 
vojingumą sveikatai ir tra
giškas rūkymo pasekmes kal
bama bei rašoma nuo maždaug 
1964 m., kai valstybės Svei
katos apsaugos įstaigų vir
šininkas paskelbė, kad ciga
rečių dūmai žalingi sveikatai. 
Tam tikrą laikotarpį tie perspė
jimai buvo gan veiksmingi, pvz., 
1964 m. daugiau kaip 50 proc. 
visų suaugusių vyrų Ameriko
je rūkė, dabar — tik 25%. To ne
paisant, kasmet čia nuo su 
rūkymu surištų ligų miršta apie 
400,000 amerikiečių. Tai žymiai 
daugiau, negu nuo AIDS, au
tomobilių avarijų, gaisrų, 
savižudybių ir alkoholio kartu 
sudėjus. Nors minėtų mirties 
priežasčių dažnai sunku išveng
ti, bet taip nėra su rūkymu: kai 
rūkantysis nustoja rūkyti, jo 
sveikatai pavojus sumažėja ar
ba visiškai išnyksta.

Tačiau tabako pramonė iš
moko atsverti medicinos 
duomenis ir perspėjimus, pil
dama. neišpasakytai dideles 
pinigų sumas į savo produktų 
reklamavimą, kuris labai 
sėkmingai gaudo naujas aukas. 
Reklamos daugiausia dabar 
nukreiptos į moteris ir vaikus. 
Vien 1992 m. cigarečių rėkia 
mom, taikomom paaugliams, 
paskirta 5.23 milijardai dol., dėl 
to rūkyti pradeda ne tik paaug
liai, bet ir visai jauni vaikai.

Pradėti lengva, bet nustoti — 
tai jau kitas reikalas. Nors daug 
kartų medicina (ir daugumas il
giau rūkančiųjų) tvirtina, kad 
nikotinas yra kaip narkotikai, 
kurių žmogus, įpratęs vartoti, 
nepajėgia atsisakyti, galingoji 
tabako pramonė tuos tvir

senos architektūros kraštas. 
Lietuviai priklauso indoeuro
piečių šeimai, kurios kalba yra 
panaši į sanskrito. Lietuvos 
valstybė sukurta 14 a. Leidiny
je paminimas tik vienas Vil
niaus viešbutis „Villon Hotel”.

Danutė Bindokienė

tinimus paneigia, o rūkantieji ir 
nauji rūkytojai nuolat užkimba 
ant cigaretės kabliuko. Pra
ėjusios savaitės ketvirtadienį 
prez. Bill Clinton paskelbė, kad 
nikotinas yra narkotikas, todėl 
valstybės Maisto bei vaistų ad
ministracija (FDA) privalo 
apsaugoti Amerikos jaunimą 
nuo šio žalingo įpročio. Nusta
tomos taisyklės, kurių turės lai
kytis cigarečių pardavėjai, o 
tabako pramonė turėsianti 
kasmet išleisti apie 150 mln. 
dol. sukurdama jaunimui švie
timo programas apie rūkymo 
žalą. Philip Morris, didžiausioji 
JAV tabako bendrovė, jau 
atsiliepė į iššūkį, patraukdama 
tederalinę vyriausybę į teismą.

Prezidento pareiškimas, nors 
paremtas susirūpinimu krašto 
gyventojų, ypač jaunųjų, sveika
ta, primena posakį, kad „viena 
ranka nežino, ką antroji daro”. 
Žinoma, prezidento apkaltinti 
nežinojimu būtų nelogiška, 
tačiau, kovojant su nikotino 
įpročiu, galbūt reikėtų pirmiau
sia nutraukti paramą tabako 
augintojams. Tiesiog keista, 
kad, mažinant įvairią valsty
binę paramą ūkininkams, vers
lininkams, švietimui ir kultū
rinėms apraiškoms, niekuomet 
nekalbama apie tabako auginto
jus — jie neliečiami. Kasmet 
JAV mokesčių mokėtojai paklo
ja netoli 40 mln. dol., kad ta
bako monė galėtų klestėti, o 
ką jau oekalbėti apie 50 mili
jardų dol. — ar daugiau — kurie 
kainuoja rūkančiųjų gydymui, 
ką bekalbėti apie prarastas dar
bo valandas, sukeltus gaisrus ir 
kitus nuostolius? Į šią paramos 
programą yra įjungta 152,000 
tabako augintojų (jiems mo
kama valstybinė parama, kad 
būtų išlaikyta pastovi užau
ginto tabako kaina).

Kas atsitiks su drąsiu pre
zidento pareiškimu, dar ne
aišku. Galbūt jis bus sušvelnin
tas, gal pakeistas kitokia forma, 
bet svarbu, kad vėl stipriai 
atkreiptas dėmesys į labai opią 
ir pavojingą problemą. Ne vien 
tabako pramonė nepatenkinta 
prezidento kalba — Kongreso 
bei Senato nariai, kurie 
atstovauja tabako augintojų 
valstijoms, ir apskritai respub
likonų partijos atstovai 
Vašingtone turintys daugumą, 
ruošiasi ginti krašto gyventojų 
„teises” į cigaretes ir jų 
sukeliamą ankstyvą mirtį.

• Pirmasis laivas, pasinau 
dojęs neseniai užbaigtu kasti 
Erie kanalu 1825 m. lapkričio 4 
d., po devynių dienų kelionės, 
atplaukė iš Didžiųjų ežerų į 
New Yorką.

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis

Iš Rumšiškių pasukome į Sa
lomėjos Nėries muziejų. Gaila, 
kad Lietuvoje vis tebeigno- 
ruojami vardai, tai mane nema
loniai nuteikė virš vartų esan
ti iškaba: „S. Nėries muziejus”. 
Kadangi buvo sekmadienis, tai 
negalėjome įeiti į kuklaus namo 
vidų, bet pavaikštinėjoine po 
gražiai prižiūrėtą darželį ir šlai
tu nusileidome į Kauno marių 
pakrantę, kurioje, kaip kokioje 
arenoje, buvo išrikiuota 
daugybė kėdžių. Pasirodo, kad 
toje romantiškoje vietoje vyks
ta „Poezijos pavasario” vaka
ronės. Šalia „arenos”, ant 
kalveles, stovi įspūdingas 
akmeninis aukuras, o nuo jų 
stačiai kvapą užimantis vaizdas 
i marias ir į akiratyje dunk
sančius bokštus.

Pirmadienį, birželio 5 dieną, 
su Stirbiais ir Paulausku išvy
kome į šalia Kauno esantį 
Domeikavos kaimą, kuriame, 
ant kalvos stovinčiame name, 
sovietų teroro metais herojiškai 
ir patriotiškai nusiteikęs Vytau
tas Andziulis pogrindyje įrengė 
slaptą spaustuvę ir knygrišyklą, 
pavadinęs „ab”. Iškasęs po 
pamatais daugiau kaip trijų 
metrų gylio rūsį, jį rūpestingai 
išcementavo, įėjimą sumaniai 
užmaskavo pastumiama sienele 
ir sukalė smulkius, susisuku
sius laiptelius, kuriais ir dabar 
dar gan sunku nusileisti žemyn, 
nes jie sukasi apie sieneles, kaip 
garsiajame Pizos bokšte. Stebe 
tinai erdvioje ir gerai apšvies
toje pogrindžio patalpoje tebe 
stovi sena spausdinimo mašina 
ir kiti knygoms įrišti įrankiui,

o prie sienos ant stalelio guli iš
dėstyti pogrindžio leidiniai, jų 
daugumas religinio turinio. Ta
me rizikingame darbe jam talkiu 
ninkavo žmona Birutė, su pasi
didžiavimu papasakojusi, kaip 
jai reikėję atsargiai, po truputį 
supirkinėti didelius kiekius 
popieriaus ir saugotis, kad lik
tų nepastebėta, nesukeltų įta
rimo. Andziulių devynerių metų 
sūnelis Vygantas su pasididžia
vimu viską aprodo ir padovano
ja tėvo pagamintus spalvotus at
virukus. Namo viršuje, šalia 
gyvenamų patalpų, Vytautas 
Andziulis dabar turi oficialią
spaustuvę, kurioje jau išspaus
dinęs didoką skaičių leidinių. 
Paklaustas, ar kas Lietuvoje jo 
istorija domisi, ar jį kontaktuoja 
buvusių disidentų organizacijos, 
Andziulis tik liūdnai pakratė 
galvą, ant sienos parodęs kuklų 
vienos batų gamyklos padėkos 
raštą. Žinant anais laikais nele
galios spaudos spausdinimo ir 
platinimo aplinkybes bei riziką 
prarasti laisvę ar net gyvybę, 
tenka stebėtis, kad to kuklaus 
asmens heroizmas yra igno

ruojamas ir’ nepagerbiamas. 
Svarbu pabrėžti ir tai, kad jis, 
svajodamas užsiimti ta rizi
kinga veikla, atsiklausė savo 
žmonos, ar ji tam pritarsianti. 
Jai nesutikus, tokia veikla būtų

Buvusioje pogrindžio spaustuvėje su Vytautu Andziuliu ir jo sunum Vygantu.

buvusi neįmanoma. Jo dideliam 
džiaugsmui, panašaus patrio
tiško nusiteikimo Birutė visa 
širdimi pritarė ir įvairiais bū
dais talkininkavo. Spaudą pla
tino asmuo, kurio tapatybes

enkavedistams nepavyko su
sekti, tai Andziulių šeimos neiš
tiko jokia tragedija. Palikus jų 
namus, susimąsčiau, kiek 
nepagirto, neišgarsinto ir 
medaliais neapdovanoto he
roizmo tūno tuose kukliuose 
žmonėse... Ar kada nors, kas 
nors juos prisimins ir pagerbs?

Atsisveikinę su Andziuliais, 
sugrįžome į Kauną ir užsukome 
į „Metų laikų” restoraną Mic
kevičiaus gatvėje šalia Laisvės 
alėjos. Pasirodo, kad tas resto
ranas buvo atidarytas tik prieš 
savaitę, bet jau pasisekimas 
didelis, nes beveik visi stalai 
užimti. Stebėtis nereikejo, nes 
patarnavimas greitas, manda
gus, ir didelis patiekalų pasi
rinkimas.

Antradienis, birželio 6 diena 
— mano pirmoji knygų sutikimo 

diena. Pradėjau jaudintis ir 
rūpintis savo šukuosena, kuri 
nebuvo atgaivinta nuo at
vykimo iš Amerikos. Paslaugioji 
dr. Angelė Stirbienė, paste
bėjusi mano susirūpinimą, ties 
veidrodžiu nekantriai bandant 
taisyti beviltišką šukuoseną,

pasisiūlė praktiškai pasitarnau
ti, ką ji buvo padariusi ir mano 
ankstyvesnės viešnagės metu. 
Ji mane nuvedė į Kauno Klini
kų kirpyklą, kurioje profesiona 
lūs šukuotojos patarnavimas 
mane nudžiugino. Vidurdienį 
dr. Stirbys mudvi vėl nuvežė į 
„Metų laikų” restoraną. Apie 
penktą valandą vakaro persi
rengiau ir visi nuvykome į Mai
ronio muziejų, kuriame mus 
pasitiko muziejaus direktorė 
Aldona Ruseckaite. Muziejus 
buvo uždarytas, bet direktorė 
atrakino visas patalpas ir mums 
aprodė Maironio butą, kuris yra 
užlaikytas autentiškai, su jo 
vartotais baldais, miegamuoju, 
svečių priėmimo ir kitais kam
bariais, o sienas puošia vertingi 
originalūs lietuvių ir kitų 
dailininkų paveikslai, jų tarpe 
garsusis Mateikos „Žalgirio 
mūšis”. Atėjus laikui eiti j salę, 
nusileidome laiptais žemyn 
Susirinkusi publika mane pa
sveikino katutėmis, o ant stalo 
buvo išdėliotos mano knygos.

(Bus daugiau)
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LIETUVA DALYVAVO 
ARGENTINOS 
PREZIDENTO

INAUGURACIJOJE
dento norą aplankyti Argentiną 
ir susitikti su juo.

Laukdamas savo eilės pasvei
kinti prezidentą Menem, amba
sadorius Dambrava turėjo progą 
pasitarti su Venezuelos užsienio 
reikalų ministru Burelli apie 
planuojamą jo vizitą į Lietuvą, 
o taip pat pasikalbėti su Peru, 
Paragvajaus ir Kolumbijos pre
zidentais. Kolumbijos pre
zidentas Ernesto Samper prašė 
atvirai pasakyti, ar Lietuvos 
Respublikos premjeras A. Šleže
vičius yra patenkintas savo vizi
tu į Kolumbiją. Kartodamas 
paties premjero žodžius, 
pasakiau, jog vien tik jo susi
tikimas bei ilgi ir išsamūs po
kalbiai su prezidentu tikrai 
pateisino jo misiją, kurią jis 
laiko įvykdyta. Prezidentas 
Samper pasakė esąs labai 
patenkintas premjero vizitu ir 
dėkojąs už tokį pozityvų 
jųdviejų susitikimo įvertinimą. 
Čia pat stovėjęs Kolumbijos 
užsienio reikalų ministras Par- 
do priminė, jog Kolumbija su 
malonumu priėmė Lietuvos 
vyriausybės nominaciją skirti 
Kolumbijai vizituojantį ambasa
dorių. Buvo prisiminta ir apie 
Kolumbijos vyriausybės planą 
siųsti Lietuvon ekonominę-pre- 
kybinę delegaciją.

Vakare, prezidento Menem 
kvietimu, delegacijos rinkosi 
inauguracijos iškilmių koncer
tui į milžinišką „Colon” teatrą. 
Pirmąją programos dalį atliko 
populiarus lyrinis orkestras. 
Kompozicijose buvo ryškus tan
go ritmas. Antroje dalyje moder
nus baletas — atliktas trijų 
dalių kūrinys „Koncertas Bue
nos Aires miestui”. Galiausiai 
nuolatinis „Colon” teatro or
kestras ir daugiau kaip šimto 
asmenų choras atliko iškilmėms 
pritaikytas argentiniečių 
kompozicijas. Daugiau kaip 
valandą trukusi programa buvo 
baigta Tautos himnu. Po to 
vyko prezidento suruoštas 
priėmimas teatro salonuose 
delegacijoms ir specialiai kvies
tiems svečiams pagerbti. Nors 
svečių buvo per du tūkstančius, 
priėmimas pasižymėjo nepa
prastai geru organizuotumu, 
vaišingumu ir elegancija.

Vizito proga ambasadorius dr. 
V. A. Dambrava susitiko ir 
turėjo išsamius pokalbius su Ar
gentinos lietuvių organizacijų 
bei spaudos tarybos pirmininku 
inž. Jurgiu Brazaičiu, Lietuvių 
susivienijimo Argentinoje 
pirmininku Raul Stalioraičiu, 
Lietuvių centro pirmininku Ju
lium Mičiudu, LR garbės kon
sulu inž. Algimantu Rastausku 
ir Lietuvių informacijos biuro 
direktorium Artūru Mičiudu. 
Atskirai kalbėjosi su lietuviu 
parapijos klebonu marijonu 
kun. Augustinu Steigvilu.

Vykstant į Argentiną, amba
sadorius buvo sustojęs dienai 
Santiago, Čilėje. Yra svarstoma 
buvusio senatoriaus ir OAS 
Žmogaus teisių tribunolo teisėjo 
Maximo Pacheco Gomez kandi
datūra eiti Lietuvos garbės kon
sulo pareigas. Ambasadorius 
dalyvavo Čilės Kongreso me
tinėje šventėje ir buvo prista
tytas valstybės prezidentui Edu
ardo Frei Ruiz Tagle, Kongreso 
pirmininkui Don Gabriel Val
dės. Aukščiausio Teismo pirmi
ninkui Marcos Aburto Ochoa. 
Užsienio reikalų ministrui Jose 
Miguel Inuslza, o taip pat eko
nomikos, finansų, kultūros 
ministrams ir kone visiems 
senatoriams. Užsienio reikalų 
ministras Insulza pareiškė pasi
tenkinimą Lietuvos nusista
tymu priartėti prie Čilės ir 
užmegzti dvišalius ekonomi- 
nius-prekybinius bei kultū
rinius ryšius.

Balti press

Valstybės prezidento pave
dimu, Nepaprastasis ir įgalio
tasis Lietuvos Respublikos am
basadorius Venezueloje, Spe
cialių misijų ambasadorius dr. 
Vytautas A. Dambrava šių 
metų liepos 7-8 d. dalyvavo per
rinktojo Argentinos Respubikos 
prezidento Carlos Saul Menem 
inauguracijos iškilmėse.

Dalyvavo 111 delegacijų. Nors 
'Lietuva protokoline eile buvo 
59-toji, tačiau tą vietą laikau 
labai gera , imdamas dėmesin 
iškilmėse dalyvavusius vie
nuolika prezidentų ir daug 
buvusių prezidentų, parlamen
to pirmininkų, valstybės 
premjerų ar vicepremjerų ir 
užsienio reikalų ministrų. Akre
dituotų ambasadorių — spe
cialių misijų vadovų eilėse 
Lietuva pirmavo.

Delegacijos buvo apgyvendin
tos ištaigingame „Alvear Pala- 
ce” viešbutyje ir visos išlaidos 
padengtos valstybės lėšomis.

Inauguracijos išvakarėse Ar
gentinos užsienio reikalų, tarp
tautinės prekybos ir kulto 
ministras dr. Guido di Telia 
suruošė susirinkusioms delega
cijoms iškilmingą „šampano” 
vakarienę, kuriai baigiantis 
vyko argentinietiško tango 
spektaklis. Prie Li vos amba
sadoriaus stalo bu\ /engrijos, 
Čekijos, Rusijos Federacijos, Ka
zachstano, Moldavijos ir Bosni- 
jos-Hercegovinos misijų vado
vai.

Liepos 8 d. rytą Senato pirmi
ninko kvietimu delegacijos 
rinkosi Kongrese, kur jungti
niame Senato ir Atstovų rūmų 
iškilmingame posėdyje buvo pri
saikdinti prezidentas Carlos 
Saul Menem ir viceprezidentas 
Carlos Federico Ruckauf.

Inauguracinėje kalboje Argen
tinos prezidentas įsipareigojo 
laimėti kovą prieš nedarbą, ku
ris, oficialiais duomenimis, 
prašoka 14%. „Taip, kaip aš
susidorojau su infliacija, susido
rosiu ir su nedarbu”, — drama
tiškai kartojo prezidentas Me
nem, plojimais jo kalbą palydin
čiam Kongresui.

Prezidentas Menem savo kal
boje pasižadėjo tęsti valstybinės 
transformacijos progresą ir 
galutinai pasiekti savo užsibrėž
tąjį tikslą; įgyvendinti krašte 
taiką bei socialinį teisingumą. 
Sieks išlaikyti ekonominį pasto
vumą, plėsti rinkas, kreditus ir 
investicijas. Kartodamas buvu
sio diktatoriaus Peron žodžius, 
prezidentas Menem pažymėjo: 
„Ne žmonės turi tarnauti eko
nomikai, o ekonomika žmo
nėms”.

65 metų amžiaus prezidentas 
Menem laimėjo š.m. gegužės 4 
d. rinkimus, pirmame rate 
gaudamas beveik 50% visų 
balsų, tačiau inauguracijos 
iškilmes boikotavo svarbiausia 
opozicijos partija — radikalų, o 
iškilmingame parade trūko ma
sės entuziastų.

Po prisaikdinimo iškilmių 
delegacijos buvo prezidento pa
kviestos laisvanoriškai daly
vauti „Te Deum” pamaldose 
metropolijos katedroje.

Po pietų sostinės Parlamento 
tarybos rūmuose delegacijos iš
kilmingai perdavė savo valsty
bių sveikinimus. Per visus 
rūmus buvo ištiesti raudoni 
kiliminiai takai, stovėjo išsi
rikiavusi, tradicinėmis para
dinėmis uniformomis pasipuo
šusi, garbės sargyba. Atėjus 
Lietuvos eilei, ambasadorius 
dėkodamas priminė prezidentui 
Menem, kad Argentina buvo 
viena pačių pirmųjų Lotynu 
Amerikos valstybių, pripažinu
sių Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. Perduodamas Lietu
vos prezidento ir vyriausybės 
sveikinimus, pareiškė prezi

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
ŠIMTMEČIO SUKAKTUVĖS 

EAST ST. LOUIS
stiprybę, jų ryžtą, kantrybę ir 
gilų įsipareigojimą savam tikė
jimui ir Tėvynei.

Šv. Mišioms pasibaigus, daly
viai salėn neskubėjo. Miškas 
rankų, iškėlusių foto aparatus, 
stengėsi nuotraukose įamžinti 
iš naujo regimą šventovės grožį. 
Mat šiuo metu fotografuojančių
jų akys kažką kitą matė, o šir
dys kitaip jautė, negu prieš dau
gelį metų jiems besimokant Ne
kalto Prasidėjimo mokykloje...

Salėje, prie paruoštų stalų, 
visiems vietos neužteko. Grupe
lės stoviniavo, glebėsčiavosi, 
tapšnojo vieni kitiems per pe
čius. Vienos akys verkė, kitos gi 
juokėsi, tačiau visose švietė 
džiaugsmas, žavesys ir laimė. 
Žmonės vaišinosi (ant ilgiausio 
sudurtinio stalo išdėstytomis 
gėrybėmis, gurkšnojo gaivinan
čius gėrimus. O mūsų darbščio
sios bitelės — Helen Levinski, 
Marija Vaitkienė, Dorothy Wil- 
liams, Waltraut Navickienė, 
Marytė Grigoravičienė, Vita 
Kemežienė ir Elena Stančienė 
tik nešė ir nešė į tuštėjančias 
ant stalo vietas naujas pilnas 
skanumynų lėkštes.

Vienu metu salė buvo papra
šyta tylos. Pasiųlyta bendra 
malda prisiminti visų ypač pa
miltą, ilgametį parapijos klebo
ną, vyskupą Antaną Deksnį. 
Šimtmetį švęsti jis buvo laukia
mas visų savoje katedroje, bet 
sulaukta tik šių jo žodžių:

East St. Louis lietuvių Nekal
to Prasidėjimo parapijos šimt
mečio sukaktuvės buvo švenčia
mos š.m. rugpjūčio šeštą dieną.

Didi tai buvo šventė, gausi 
įspūdžiais, įvairi dalyvaujančių
jų vidiniais jauduliais, rodomais 
vienų ašaromis, kitų gi — 
nenykstančiu veido ir akių 
žydėjimu.

Arti trejetą šimtų maldininkų 
talpinanti šventovė per trumpą 
pusvalandį tapo pripildyta. Pro 
vartus viena po kitos slinko 
mašinos ir, nurodomos parapi
jiečių vaikaičių, drausmingai 
rikiavosi anksčiau buvusioje 
parapijos mokyklos žaidimų 
aikštėje — žalioje pievoje, o tai 
prisipildžius „pripakuotas” 
buvo ir šventovės kiemas. Sun
ku buvo tvarkdariams išsaugoti 
numatytas vietas vyskupui ir 
dvasininkams, tačiau jų stropu
mas ir akylumas nugalėjo visas 
pasitaikiusias kliūtis.

Atvykęs Belleville diecezijos 
vyskupas Wilton D. Gregory 
buvo sutiktas šventės liturginės 
programos vadovų Anthony ir 
Lorenos Sugentų bei parapijos 
patikėtinio Zigmo Grybino. 
Esant dar kiek laiko iki pamal
dų pradžios, vyskupas paprašė 
Grybiną parodyti ir paaiškinti 
šventovės iškiliausias detales. 
Teko atsakyti, kad šventovė yra 
vienalytė, kad pagrindinė jos 
mintis yra krikščionybė Lietu
voje, jos atnešėjai ir palaikyto
jai. Iš pokalbio paaiškėjo, kad 
vyskupas apie lietuvius ir Lie
tuvą labai daug žino. „Aš gi il
gus metus dirbau Čikagoje”, sa
kė jis. Tuo pat metu prie kalban
čiųjų priėjo kitas garbingas sve
čias — Jerry Costello, vietos at
stovas Federaliniame Kongrese. 
Nuoširdus rankų paspaudimas, 
skubus žvilgsnis laikrodin, ir 
visiems buvo aišku, kad jau 
laikas šv. Mišioms.

Lauke, šventovės pasienyje, 
jau laukė pasiruošę iškilmingos 
eisenos dalyviai. Frank Puzaus- 
ki su JAV vėliava ir dr. Vytau
tas Gavelis su Lietuvos, po jų 
tautiniais drabužiais pasipuošu- i 
sios sekė: Marija Allen-Stančiū- 
tė, Albina Gavelienė, Mėta Ki- 
kutienė ir Marytė Krisčiūnie- 
nė. Viena jų, ant auksinio pa
dėklo, nešė puokštę rūtų. Jau
nas studentas Andrew Symans- 
ki aukštai iškėlęs nešė lietuviš
ką koplytstulpį, sukurtą Zigmo 
Grybino. Anthony Sugentas, 
nuolatinis patarnautojas šv. 
Mišioms, nešė atverstą Mišiolą. 
Už jo ėjo kunigai: Hays, Nebel 
ir Ecklekamp ir vyskupas Gre
gory. Aplink, ieškodami progos 
pokalbiui, sukiojosi T.V. 
reporteriai.

Durininkų pareigas atliko
Albert Puzauski, Alfonsas Ger- 
čys ir Eileen Cartwright. Jie 
sukaktuvių dalyviams dalino 
parapijos Kroniką ir trispalves 
juosteles šventei prisiminti. Visi 
eisenos dalyviai ir durininkai 
buvo apjuosti lietuviška juosta 
ir tai teikė malonų ir įspūdingą 
vaizdą.

Įžengiančią šventovėn eiseną 
sutiko Joe Symanski grojamas 
maršas. Symanski pavadavo ki
tais šventės rūpesčiais užsiėmu
sį nuolatinį parapijos vargoni
ninką Zigmą Grybiną. Šv. Mišių 
vokalinėje programoje buvo 
Strazdelio „Pulkim ant kelių”, 
Naujalio „Sveika, Marija, Moti
na Dievo”, Maironio „Malda” ir 
giesmė anglų kalba „Holy God 
we praise Thy Name”. Komuni
jos metu „Maldą” giedojo Gry- 
binas, kitas gi giesmes — visi 
šventės dalyviai.

Dabartiniam klebonui J. Hays 
pasveikinus maldininkus, šv. 
Mišias pradėjo vyskupas Grego
ry. Aukas atnešė seniausias pa
rapijietis John Keserauskis ir jo 
žmona Ruby. Savo pamoksle 
vyskupas iškėlė tautinės parapi
jos reikšmę svečioje šalyje, iškė
lė parapijos steigėjų charakterio

„Nuoširdžiai dėkoju už laišką 
su žiniomis apie mano buvusią 
parapiją. Nors neblogai jau
čiuos, nebepajėgiu keliauti, kaip 
anksčiau. Ir į Jūsų iškilmes 
negalėsiu atskristi, nors la
bai apsidžiaugiau gavęs Jūsų 
kvietimą.

Aš dalyvausiu iškilmėse dva
sia ir malda, man kitos galimy
bės nėra.

Perduokite visiems mano nuo

širdžius sveikinimus iškilmių 
proga. Mielai laiminu, nors iš 
tolo, Jūsų pastangas.

Laikykitės, gyvuokite!”
Taigi, sustojome pasimelsti už 

mylimo dvasios vado sveikatą.
Buvo gautas sveikinimas ir iš 

seselės kazimierietės Reginos 
M. Dubickaitės. Seselė su savo 
šeima čia gyveno, baigė pradžios 
mokyklą ir šeštadieninę-litua- 
nistinę. Tuo metu ji buvo 
žinoma Danutės vardu. Kartu 
su mamyte Veronika, sesute Ge
novaite Zilliox ir jos šeima, 
jautriais žodžiais sveikino ji 
savo buvusią parapiją, 
sulaukusią garbingo amžiaus, 
vadino ją tėviškėle, mažąja 
Lietuvėle, kurioje gyventi buvo 
beveik taip gera, kaip ir savo 
prigimtoje šeimoje.

Atvirų durų pobūdžio suėji
mas buvo tinkamiausias būdas 
atnaujinti senas pažintis, drau
gystes, susitikti ir pažvelgti 
vieniems į kitų (kartais jau 
nebeatpažįstamus) veidus.

„Draugo” spaustuvės puikiai 
atspaustas leidinėlis „Parapijos 
Kronika” buvo grobstyte grobs
tomas. Salėje tuo pačiu metu 
buvo platinamas šios parapijos 
mokyklą baigusio Tomo Petrai
čio parašytas veikalėlis „Grow- 
ing up Lithuanian”. Tai auto
riaus atsiminimai apie mokyk
lą, parapiją, seseles pranciškie- 
tes čia mokiusias ir auklėjusias 
vaikučius. Knygelė gyvai ir įdo
miai parašyta.

Vėlyvą popietę salė pradėjo 
tuštėti. Vieno antro užsilikusių 
svečių veiduose buvo žymu il
gesys ir rimtis. Galėjai atspėti, 
kas vyksta jų viduje. Ir pajunti 
tada didelį dėkingumą tiems, 
kurie prieš šimtą metų ryžosi 
parapiją steigti. Jie nesulaukė 
pirmojo šimtmečio galo, nesu
lauksime ir mes antrojo pabai
gos, tačiau pradėti jį privalome. 
Dievas duos ir atsiras parapijo
je nauji žmonės, kurie švęs an
trojo šimtmečio pabaigą. Jei 
tokiu stebuklu tikėsim, Dievas 
tą stebuklą leis.

Zigmas Grybinas

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.- 

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

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

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

$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, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAIHOJE IR BALTARUSIJOJE

2719 W<ss« 71 Street 
Chicago, II. 60629

(8D0)775-SEND 
(312)434-2121

VIENA KNYGA — VIENAS DOLFRIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE

NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Alighieri. Verte A. Tyruolis 
96 psl.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI Turto paveldėjimas tęs 
tamentų-turto palikimai — jų apsauga Dipl. teis. Pr. 
šulas. 88 psl.

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Spaudoje skelbtų stmpsnių rinkinys 
Jonas Kutra. 117 psl.

TRYS ŽODŽIAI arba gyvenimo magiia. Juozas švai«tp- 
psl.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS Ku< V 
Alekna. 300 psl.

LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. H. Lukaševičius. 231 rsi 
LUKšlŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psi.
JAUNUOLIŲ MALDOS. Kun. P. Kirvelaitis. 159 psl. 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmės Kun dr

P. Aleksa. 254 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys 230 psl 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A Gervydas 213 psl 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Premijuotas romanas. Vacy"

Kavaliūnas. 234 psl.
KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ Poezija. Kun. Ričardas 

Mikutavičius. 63 psl
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl 
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fab. Neveravičius 168 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje Sabik

Vogulov. 103 psl.
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. Švaistas. 176 psl 
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės H. Mošmskienė 176 psl. 
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimai Ona Nar

butienė. 169 psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Novelių antologija. Sudarė P Gaudys 459 

psl.
ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai Leonardas šimutis 227 

psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J Danielius 80 psl

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyventojams pridedame State Sale tax 
8.75% nuo knygos kainos.

A A

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
32O8’/i W«st 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-0654

FLAT RATE CALLS 
Any Day * Any Tlm»

Latvia, Lithuania, Estonia 
Russia, Ukraine - $.85/min 

For informatin Call
1-800-453-0957 oxt 112 

CYBERUNK

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Decky*
Tel. 585-6624

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

Išnuomojamas butas: 5 dideli 
kamb., 2 mieg.; su šiluma ir karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pensi
ninkams. Be gyvuliukų. Skambinti:
4 vai. p.p. tel. 312-737-1097.

HELP VVANTED

Ieškomas patikimas, patyręs žmogus 
tvarkyti butus, pjauti žolę. atlikti nedidelius 
pataisymus ir 1.1. Čikagos Beverly rajone. 
Reikia rekomendacijų. Skambinti Joe 
Dauparas 312-247-2437 antradieniais ar
ba trečiadieniais tarp 10 vat. ryto Ir 5 vai. 
PP-

IEŠKO DARBO

Du vyrai ieško darbo statyboie
Skambinti 708-967-5385.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
*27 ______ —.
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A public servįce ot t* b ne*vspapFr



I I

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO IVIETINĖ 
GEGUŽINE

Rugpjūčio 20 d. 12 vai.p.p. centro sodelyje
Skanus maistas, "Nemunuo" orkestro linksma muzika, sportas, 

didžiosios loterijos bilietų traukimas, dainos, šokiai.
Tegul tą sekmadienį visi keliai veda į PLC LEMONTE!

Kviečia PLC

LAIŠKAI
IEŠKO PARAMOS

Kreipiuosi Lietuvos Gyven
tojų genocido aukų atminimo in
stituto vardu su labai dideliu 
prašymu. LGGAA institutas 
yra valstybinė institucija, įkur
ta 1994 birželio mėnesį. Institu
to pagrindiniai tikslai yra: 
įamžinti lietuvių tautos rezis
tencinę kovą prieš okupacinius 
režimus bei genocido aukas; 
trėmimus į Sibirą; priverstinį 
Lietuvių tautos žiedo pasi
traukimą iš Tėvynės; Lietuvos 
gyventojų fizinį naikinimą 
bolševikų ir nacių koncentra
cijos stovyklose; visuomenės 
švietimas; įvairios parodos.

Šiuo metu institute dirba 9 
žmonės, turintys humanita- 
rinį-meninį išsilavinimą. Ins
tituto pagrindą sudaro memo
rialinio meno dirbtuvės 
(vadovas skulptorius Jonas Ja- 
gėla), kurios ruošia projektus, 
skulptūrinius modelius lietuvių 
tautos kovai už Laisvę, kan
čioms atminti. Kiti skyriai 
renka medžiagą apie sunai
kintus, esamus, atstatytus ir 
visai naujai pastatytus pamink
lus (kryžius,koplytstulpius, pa
minklus, skulptūras, pamink
lines lentas ir t.t.) Lietuvos 
Nepriklausomybei, tremčiai, 
Laisvės kovotojų atminimui; 
renka gyvų žmonių prisimi
nimus, spaudos publikacijas; 
mokslinę ir grožinę literatūrą 
apie tremtį, kovas už Laisvę, 
priverstinį pasitraukimą iš 
Tėvynės.

Mes žinome, kad lietuviai 
užsienyje daug nusipelnė Lietu
vai, leisdami mokslinę ir 
grožinę literatūrą apie Lietuvos 
tragediją, kurios Lietuvoje yra 
labai nedaug. Manome, kad bū
tina sudaryti visų išleistų 
knygų bibliografinę rodyklę ir 
esame įsitikinę, kad šito ne
galėsime atlikti be Jūsų pa
galbos. Taip pat turime surinkę 
truputį žinių apie įvairius pa
minklus, pastatytus užsienyje 
lietuvių mūsų Tautos kovų ir 
kančių atminimui. Būtume la
bai laimingi ir dėkingi, galė
dami turėti šių paminklų nuo
traukas, jų aprašymą. Kur, 
kada ir kieno jie pastatyti.

Mes suprantame, kad Jūs esa
te labai užsiėmę, bet vis dėlto 
tikimės pritarimo šiai mūsų 
minčiai ir geranoriškos pa
galbos. Iš anksto dėkingi už 
Jūsų atsakymą, kurio labai 
lauksime. Mūsų adresas: Žydų 
g. 4a, 2001 Vilnius, 4a Žydų 
Str., Vilnius 2001, Lithuania; 
telefonas 658 145, 658 146, tele- 
phone 658 145, 658 146.
Dr. Ramutis Bonifacas Mikšys
LGGAA instituto direktorius

KAIP TOJE DZŪKIŠKOJE 
PASAKOJE

Beskaitydama, birželio
„Draugo” 28 dienos numerį, la
bai nustebau p. Garmutės 
straipsniu, „Kita medalio pu
sė”, kur ji mus išvadino bešir
džiais, nes nematome nei 
alkanų senelių, nei iš bado tins
tančių vaikų. Kadangi esu 
dzūkė, tai man prisiminė 
dzūkiška pasakėlė. Senelis, 
eidamas žiemą miško takeliu, 
surado ant kelio sušalusį gyvū
nėlį, o būdamas geros širdies, 
pakėlė vargšelį ir įsidėjo į kaili
nukus. užantin. Kada gyvūnėlis

apšilo, tuoj seneliui įgėlė į krū
tinę. Manau komentarų ne
reikia. Man atrodo, kad ta ko
respondentė negyvena mė
nulyje, žino labai gerai apie 
mūsų, Amerikos lietuvių 
pagalbą Lietuvai. Čia yra tik jos 
bloga valia įskaudint mus visus, 
gyvenančius Amerikoje.

Marija Vaitkus 
Belleville, IL 

AKMENINĖS ŠIRDYS

Skaudu ir liūdna girdėt, kaip 
tautiečiai vargsta tame mūsų 
numylėtame krašte. Partizanai 
dar ir (įabar vadinami bandi
tais, Sibiro tremtiniai negali 
atgauti savo nuosavybių, kurias 
išgrobstė tie, kurie tarnavo rau
donam okupantui.

Tačiau dar sunkiau suprasti, 
kaip Antanina Garmutė, jau čia 
buvusi kelis kartus (labai šiltai 
sutikta) nematė tų visų šalpos 
organizacijų, kurios šelpia vai
kus, senelius ir paliegusius. 
Pavadinusi mus „žmonėmis su 
akmeninėmis širdimis”.

Daugumas, kurie aukoja toms 
organizacijoms ir asmeniškai 
siųsdami siuntinius, jau yra 
senyvo amžiaus ir tikrai netur- 
tuoliai,. Anksčiau A.G. rašė, 
kaip Lietuvoj autobuse sutikusi 
vargšę mergaitę. Užuot atsive- 
žus *pas save pavalgydinti, api- 
prausti ir parūpinti rūbelių (tų 
kietaširdžių suaukotų); išsodino 
prie šalpos valgyklos. Ar tai 
„švelnioji širdis” taip gali 
pasielgti? O gal tose šaltose 
Sibiro taigose ir kai kurių 
tremtinių širdys suakmenėjo!...

Laima Repeika 
Lombard, IL

DVI PRIEŠINGYBĖS 
VIENAME PUSLAPYJE

Vytauto Volerto aktualiomis 
temomis straipsniai visada 
įdomūs ir geri, o tas paskutiny
sis, išspausdintas „Draugo” 
VIII. 9 d. numeryje, apie Lietu
vos pilietybės problemas ir biu
rokratus tikrai vertintinas 
penkiais su pliusu. Iš savo ne
didelio patyrimo žinau, kad 
Vidaus reikalų ministerijos 
vienai biurokratei buvo nepri
imtinos svetur padarytos do
kumentų kopijos ar notarizuoti 
vertimai. Esą, tik Lietuvos no
tarai čia pripažįstami.

Tačiau įdomių sutapimu tame 
pačiame puslapyje, kur skai
tome Volerto mintis, žemiau 
spausdinamoje Aurelijos Bala- 
šaitienės „sentimentalios 
kelionės” įspūdžių atkarpoje 
duodamas jos, atrodo, tiktai sen
timentalus pasikalbėjimas su 
prezidentu Brazausku (beje, jau

SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) sandėlyje suvažiavę medicinos darbuotojai iš Alantos, Ario
galos, Valkininkų, Panevėžio pasiimti Lithuanian Mercy Lift siųstų medikamentų.

Nuotr. Vilytės Lendraitienės
spausdintas „Tėviškės žiburiuo

se” VII. 18 d. nr.). Jame autorė 
sentimentaliai pareiškia, jog ji 
pati net ir nenorėtų Lietuvos 
pilietybės, nors prezidentas ir 
sakęs, kad užsienio lietuviams 
gauti pilietybę jokių problemų 
nesą. Visokių žmonių yra, 
visokių reikia, tik lųižin, ar 
gerai, kada tokios sentimen
talios rašytojos kalbasi su 
valdžios atstovais lyg ir užsienio 
lietuvių vardu.

Juozas Baužys 
Orland Park, IL

TURIZMO PROBLEMA 
LIETUVOJE

„Lietuvos aide” ir mūsų 
„Drauge” (Nr. 150, 1995.VIII.4) 
keliamas rimtas bei svarbus 
klausimas: Kodėl Lietuvoje 
mažėja turistų? Esą per pirmą
jį 1994 metų ketvirtį Lietuvos 
viešbučiuose viešėjo 39,420 
turistų, o per tą patį laiką 1995 
metais tik 26,500.

Lietuvos turizmo ekspertai I. 
Kulvinskaitė, J. Raguckas, G. 
Šeikis ir J. Česnulevičienė šią 
problemą svarsto ir randa 
tokias priežastis: stoka turis
tinių reklamų užsienyje, baimė 
Lietuvos kriminalistų, prastas 
aptarnavimas viešbučiuose, 
stoka kvalifikuotų gidų, prasti 
autobusai.

Šių metų .gegužės mėnesį 
dalyvavau tarptautiniame 
Bažnyčių atstovų suvažiavime 
ir turėjau progos pasikalbėti su 
vokiečiais, prancūzais, šveica
rais, kanadiečiais, ameri
kiečiais, korėjiečiais. Užsie
niečiai stebisi Lietuvos 
prausyklų barbariškumu! Jau 
vien dėl to jie nenori Lietuvos 
matyti antrą kartą.

Šv. Kazimiero parapijiniuose globos namuose N. Daugėliškio parapijos 
klebonas kun. Kęstutis Ralys su seneliu K. Paukšte ir aptarnaujančia sesute 
š.m. liepos mėn.

Gaila, kad Lietuvos turizmo, 
higienos, sanitarijos viršinin
kai, slenkant metų metams, dėl 
šio barbariško apsileidimo visai 
nesigėdina...
Kun. dr. Eugenius Gerulis,

St. Pete Beach, FL

KODĖL VADINTI 
„TINGINIAIS”?

Š.m. rugpjūčio mėnesio 4 die
nos „Draugo” laiškų skyriuje 
LF steigėjas ir LF garbės pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, 
mesdamas visą saują akmenų į 
JAV LB Tarybą, išvadino savo 
kolegas „tinginiais”, kad ne
balsavo LF įstatų pakeitimo 
tvirtinime.

Toks, dr. Razmos pasmer
kimas, mano nuomone, bando 
tik užslėpti kylančius klau
simus, kodėl LF įstatų patvir
tinimas buvo taip skubomis, be 
jokių diskusijų, pristatytas JAV 
LB Tarybos korespondenciniam 
balsavimui. Juk buvo galima šį 
reikalą atvirai pasvarstyti ir 
nutarti JAV LB Tarybos rude
nio sesijoje, įvykstančioje St. 
Petersburgo LB apylinkėje.

Yra tikrai netikslu pavadinti 
„tinginiais žmones, kurie, iš pa
vardžių matome, yra energingi 
mūsų visuomeninės veiklos 
savanoriai, tiktai dėl to, kad gal 
nesuprantant, skubiai ar net 
apgaulingai pristatyto, LF įsta
tų keitimo projekto, jie 
nebalsavo.

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininke advokatė Regina 
Narušiene LF suvažiavime kovo 
menesį, labai aiškiai pasisakė 
prieš LF įstatų pakeitimą. 
Tačiau KV pirmininkės argu
mentai niekad nepasiekė JAV 
LB Tarybos narių. Man atrodo, 
kad „senieji vilkai” išnaudojo 
JAV LB Prezidiumą dar vienu 
laipsniu daugiau sutapatinti 
Lietuvių fondą su dabartine LF 
vadovybe.

Vytas Maciūnas 
Philadelphia, PA

sovietiniais paminklais. 
Manau, kad šiame konkurse

turi teisę dalyvauti ir užsienio 
lietuviai. Tos bendrovės pra
šymas nėra vertas rimto dėme
sio. Kas nori tas bolševikų 
skulptūras matyti, tegul važiuo
ja į Maskvą. Visos bolševikų 
tautžudžių skulptūros bei 
paminklus Lietuvoje reikia 
sudaužyti ir išmesti į šiukšlyną. 
Jos neturi nei meninės vertės, 
nei teigiamos istorinės reikšmės 
Lietuvai.

Juozas Navakas 
Gulfport, FL

DEŠIMT METŲ
BE A. RINKŪNO

1985 m. kovo 30 d. iš gyvųjų 
tarpo pasitraukė žymus peda
gogas, visuomenininkas An
tanas Rinkūnas. Tai žmogus, 
kuris visą savo gyvenimą pa
šventė Lietuvai, ypač jaunimui.

A. Rinkūno asmenybe labai 
šakota. Pirmiausia — jis žymus 
kaip pedagogas. Taip pat rašy
tojas, žurnalistas, visuome
nininkas, kultūrininkas. Nors 
gyveno ir dirbo Kanadoje, 
tačiau artimai bendradarbiavo 
su Amerikos lietuvių spauda ir 
lietuvišku švietimu.

Jo mirties dešimtmečio proga 
jo žmona, dukra, talkininkų 
padedamos, išleido knygą „Ne
gęstanti ugnis” (300 puslapių), 
kurioje aprašyti jo žymesni dar
bai. Dar ruošiama kita panaši 
knyga, kurioje bus išspausdinti 
jo straipsniai, buvę lietuviškos 
spaudos puslapiuose. Norint 
pažinti A. Rinkūną, reikia 
paskaityti šią knygą ir pasi
mokyti jo veiklos metodų.

Šiuo straipsniu noriu tik nu
šluostyti dulkes nuo jo pa
minklo, kad gyvieji pamatytų ir 
prisimintų jo gyvenimą, darbus 
ir pasektų jo pėdomis. Jis 
gyveno sunkiais laikais, kai 
Lietuva vergavo. Daug prisidėjo
prie Lietuvos išlaisvinimo, daug 

KĄ DARYTI SU BOLŠEVIKŲ paruošė naujų talkininkų, kurie
VADŲ PAMINKLAIS

Š.m. liepos 28 d. „Draugas” 
paskelbė žinutę iš Lietuvos, kur 
nurodoma, kad privati bendrovė 
kreipėsi į Vilniaus savivaldybę, 
prašydama, perduoti Lenino, 
Stalino, Kapsuko ir kitų so
vietinės imperijos vadų pamink
lus. Ji norėtų 1 hektaro plote, 
Karoliniškėse, įsteigti tokių 
skulptūrų parką. Vilniaus 
savivaldybė, demokratiškai 
galvodama, paskelbė idėjų 
konkursą, kaip pasielgti su

• Pirmasis Kauno arkivys
kupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas, Šv. Rašto į lietuvių 
kalbą vertėjas, mirė 1959 m. 
gruodžio 3 d. Gimė 1873 metais.

• Pirmoji moterų kolegija 
Amerikoje pradėjo veikti 1837 
m. lapkričio 8 d. South Hadley, 
MA; tai buvo Mr. Holyoke mo 
terų seminarija.

1

Musų labai mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė

A.tA.
VIKTORIJA ELENA 

PUNIŠKIENĖ
Mirė 1995 m. rugpjūčio 10 d., vakare, sulaukusi brandaus

amžiaus.
Gyveno Toronte, Canada.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Daugvilaičių 

kaime. Kanadoje išgyveno 46 m.
Giliame liūdesyje liko dukros: Ona Rimkienė, Joana Rudė- 
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 13 d. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugpjūčio 14 d. Iš laidojimo

namų velionė buvo atlydėta į Šv. Jono bažnyčią, Mississau- 
ga, Ont., kurioje buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos 
sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Jono kapinėse, Mis- 
sissauga, Ont.

Nuliūdę dukros, anūkai ir proanūkės.

A.tA:
RICHARDAS DIKMANAS

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. rugpjūčio 12 d., 12:57 v.v., sulaukęs 76 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: sūnus Christopher Dikmanas; buvusi žmona 

Kristina; brolis Kostas, penkios seserys, Olga, Emilija 
(Amerikoje), Hilda, Berta (Vokietijoje) ir Vanda (Australijoje).

Priklausė Amerikos Lietuvių Respublikonų klubui.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdę sūnus ir šeima.

Laidotuvių direkt. Petkus Marųuette Funeral Home. Tel. 
312-476 2345.

A.tA.
STASIUI PETRAUSKUI

mirus, jo žmoną DANUTĘ, seseris BRONISLAVĄ, 
JANINĄ, ELENĄ ir JULIJĄ ir jų šeimas užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Sv. Antano lietuvių parapijos choras ir 
Vadovas Detroite

A.tA.
Dr. VLADUI BLOŽEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai LILI, 
dukroms ASTAI ir DALIAI, broliui PETRUI ir 
artimiesiems.

Zenonas Milunas ir šeima 
Anatolijus Milunas ir šeima

ir dabar nepailstamai tarnauja 
Lietuvos gerovei.

Šventai vykdo savo tėvelio 
testamentą jo dukra, tęsdama jo 
nebaigtus darbus. Kol Lietuva 
turės tokių pasišventusių 
žmonių, tol ji bus gyva ir į 
sunkias sąlygas patekusi.

J. Plačas

• 1991 m. vasario 24 d. JAV 
ir sąjungininkui pradėjo karą 
prieš Iraką, užgrobusį Kuvvaitą. 
Konfliktas žinomas Persų įlan
kos karo vardu.

Viešpatie, Tu leidi žmogui gimti žemei, 
Tu vėl ji grąžini jai. Tai Tavo Valia. 
Tebūna visiems pasilikusiems Tavyje 
viltis ir paguoda.

A.tA.
Dr. VLADUI BLOŽEI

mii us, jo žmonai LILEI ir dukroms dr. DALIAI ir dr. 
ASTAI o taippat ir giminėms Lietuvoje, reiškiam gilią 
užuojautą.

Dr. J. ir D. Maurukai
A ir R. Plepiai
Dr. G. Pauliukonienė
L. Kynienė
Dr. J. ir E. Norbutai

Dr. J. Petrikas 
V. ir D. Mažeikos 
Dr. A. Dirkienė 
M. Petrikaitė 
V. Kleivienė

l I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Šiandien Žolinė, Marijos į 
Dangų paėmimo šventė. Katali
kams privaloma dalyvauti šv. 
Mišių aukoje. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Žolinės Mišios bus aukojamos 
lietuvių kalba 7 vai. vakare.

Čikagos miesto meras Ri- 
chard M. Daley ir miesto 
Socialinės rūpybos viršininkas 
Daniel Alvarez, Sr., praneša, 
kad „Yellow Cab” taksių bend
rovė nemokamai nuveš vyresnio 
amžiaus žmones ir žmones su 
negalėmis į „atvėsinimo cent
rus”, kai mieste bus paskelbtas 
karščio pavojus. Toks pavojus 
skelbiamas, jeigu oro tempera
tūra ir drėgmė, kartu ma
tuojant, yra bent 105 laipsniai 
F. Miesto gyventojai, kurie gali 
pasinaudoti šia paslauga (t.y. 
vyresnieji ir turintys negalių), 
turi skambinti į Chicago De
partment of Human Services, 
tel. 744-5829 arba į mero įstai
gos „Inųuiry and Information” 
skyrių tel. 744-5000. Šie tele
fonai dabar nuolat skelbiami ir 
per televiziją, nes mieste vėl pa
skelbtas „karščio pavojus”. 
Kadangi „Yellow Cab” taksių 
bendrovė šį mėnesį švenčia 80 
metų gyvavimo sukaktį, pasak 
jos prez. Jeffery Feldman, tai 
geras būdas pareikšti čika- 
giečiams dėkingumą už ilgų 
metų paramą bei pasitikėjimą. 
Bendrovė pati apmokės savo 
vairuotojams.

Čikagos policija ir Chicago 
Alliance for Neighborhood Safe- 
ty (CANS) yra paruošusios ypa
tingą projektą: įjungti apylinkių 
gyventojus į atsakomybę už 
savo aplinkos saugumą. Tas 
projektas bus vykdomas ne tik 
Čikagoje, bet visame krašte ir 
vadinasi „Joint Community- 
Police Training Project” (JCPT). 
Čikagoje ruošiami kursai, ku
riuose policija ir apylinkių 
gyventojai dirbs bendrai, kad 
būtų galima sukurti veiksmin
giausią apsaugos tinklą — 
policijos ir apylinkės gyventojų 
partnerystę kovai su nusi
kaltimais. Ne visos apylinkės 
samdo privačią apsaugą, kaip 
pvz. Marųuette Parkas, bet 
visos gali imtis atsakomybės už 
savo saugumą. CANS ir Chi
cago Police Department (CPD) 
pirmasis susirinkimas šau
kiamas rytoj, trečiadienį, 
rugpjūčio 16 d., nuo 7 iki 9 vai. 
vak., Šv. Kryžiaus ligoninės 
patalpose, 2701 W. 68th St., 
„Community Room”, apati
niame aukšte. Šį susirinkimą 
bendrai ruošia Šv. Kryžiaus li
goninė, Southvvest Community 
Congress, Marųuette Parko 
Lietuvių namų savininkų drau
gija ir Southwest Youth Col- 
laborative. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti, ne tik 
pasiklausyti, bet klausti ir pasi
sakyti rūpimais klausimais.

Petras Plumpa, patarėjas 
prie Lietuvos vyriausybės reli
giniams klausimams, atvyksta 
iš Lietuvos ir aplankys Daina
vą. Pirmiausia jis dalyvaus LFB 
Lietuviškų studijų savaitėje, 
įvyksiančioje VIII.20-27 d., kur 
rugpjūčio 25 d. kalbės apie da
bartinę Lietuvą ir joje pastebi
mas pilietines bei moralines 
problemas.

Naujojo Daugėliškio kle
bonas kun. Kęstutis Ralys 
pasižymi labdaros ir artimo 
meilės darbais — globodamas 
savo parapijoje našlaičius ir se
nelius. Jis mums rašo: „Ligi šiol 
su malonumu skaitėme Jūsų 
leidžiamą dienraštį, kurį mums 
užprenumeravo geraširdžiai 
JAV lietuviai. Pastaruoju metu 
dienraštis mūsų nepasiekia ir 
labai gailimės, nes su malo
numu į paskaitydavo ir mano 
vadovaujamų globos namų 
gyventojai. Gal galėtumėte vėl 
suorganizuoti laikraščio 
persiuntimą, sakykim, parapiji
niams globos namams? Jūsų 
dienraštis visad bus mūsų 
laukiamas”. Gal atsirastų 
„Draugo” skaitytojas ir galėtų 
vėl užsakyti dienraštį kun. 
Kęstučiui Raliui? Žinome, kad 
jis, jo globojami senukai ir 
„Draugas” bus dėkingas. 
Adresas: Šv. Kazimiero parapi
jinių globos namų direktorius 
kun. klebonas Kęstutis Ralys, 
N. Daugėliškis, Ignalinos raj.

IŠ ARTI IR TOLI

Šiemet Čikaga švenčia 35 
metų sukaktį nuo, tarptautiniu 
mastu vystomo, bendradarbia
vimo su įvairiais pasaulio mies
tais. Programa pavadinta: 
„Chicago Sister Cities Interna
tional”. Liepos 18 d. Čikagos 
meras Richard M. Daley pasi
rašė dar vieną partnerystės su
tartį — su Varšuvos meru Mar- 
cin Svviecicki. Kaip žinoma, 
Čikagoje gyvena didžiausias 
lenkų skaičius už Lenkijos ribų.

Be Lenkijos Čikaga seserystės 
ryšiais yra susijungusi su Ham
burgu, Vokietijoje, Osaka — 
Japonijoje, Milanu — Italijoje, 
Casabranca — Moroke, She- 
nyang ir Shanghai — Kinijoje, 
Gothernburg — Švedijoje, Accra 
— Ghanoje, Praga — Čekų Res
publikoje, Kijevu — Ukrainoje, 
Torontu — Kanadoje, Mexico Ci
ty — Meksikoje, Vilniumi — Lie
tuvoje, Birmingham — Angli
joje ir Petach Tik va — Izraelyje.

Šiai programai vadovauja 
Čikagos „Cultural Affairs” 
įstaigos. Programa skatina 
tarpusavį pasikeitimą informa
cija, kultūriniais renginiais, 
prekyba ir švietimo pro
gramomis bei moksleivija. Taip 
pat suteikia daug iniciatyvos 
bei pagalbos verslininkams, 
tiek užsienyje, tiek Čikagoje. 
Tai labai naudinga — abiem pu
sėm — bendradarbiavimo pro
grama.

Lietuvių klubas, Beverly 
Shores, IN, ruošia nuotaikingą 
vasaros šventę sekmadienį, 
rugpjūčio 20 d., 1 vai. popiet, 
Stankūnų restorano sode. Klubo 
pirmininkas Vytautas Peseckas 
ir visa valdyba kviečia lie
tuvius, ne tik iš apylinkių, bet 
ir iš Čikagos, gausiai atvykti į 
šią šventę.

TIKSLAS: PADĖTISERGANTIESIEMS
i

Lithuanian Mercy Lift vis 
ieško finansinės pagalbos ame
rikiečių tarpe. Siunčiame 
laiškus ir faksus į bendroves ir 
firmas, ieškodami lėšų. Skam
biname ir susitinkame su įvai
riomis organizacijomis, kurios, 
galvojame, galėtų padėti finan
suoti medicinos programas.

Praėjusią savaitę, LML dar
buotojos susitiko su AmeriCares 
atstovais. AmeriCares siunčia 
humanitarinę pagalbą po visą 
pasaulį. Prieš pusmetį Ameri
Cares kreipėsi į Lithuanian 
Mercy Lift, prašant tar- 
pinkininkavimo pagalbos. Nuo

Ričardas Kurnėta. to iajję0 LML pradėjo palaikyti
BAIGĖ UNIVERSITETĄ ryšius su AmeriCares. Hilary 

Grace, Lietuvos programų koor-
Ričardas Kurnėta, anksčiau dinatore, pakvietė LML susitik- 

gy venęs New Yorke, o dabar — “ aPtarti tolimesnį bendra-
Arizonos valstijoje gegužės darbiavimą. AmeriCares domisi 
mėnesį „Magna cum Įaudė” ne tik parūpinti vaistų ar medi- 
baigė University of Arizona, įsi- cinos reikmenų Lietuvai, bet ir 
gydamas bakalauro laipsnį iš steigti naujų medicinos progra- 
„Molecular and Cellular” biolo- mų- AmeriCares programos yra 
gijos mokslo. Universitete jis vadovaujamos Yale ir Brown 
priklausė Phi Beta Kapa gar- universitetų profesorių. Amen- 
bės draugijai. Cares pritaria LML ir II-

Ričardas jau priimtas į kele- linois universiteto perinatali- 
tą universitetų: Tulane uni- nei/neonatalinei programai. Jų 
versitetą, New Orleans, LA; manymu, so tokia programa ir 
Albert Einstain universitetą; reikėjo. pradėti. Vaikai yra 
University of Rochester, New krašto ateitis.
Yorko valstijoje; New York Me- AmeriCares aukštai įvertina 
dical College ir University of LML ir Amerikos Medicinos 
Arizona. Tolimesnėm studijom bibliotekos (National Library of 
pasirinko University of Arizona, Medicine, Bethesda Maryland) 
kur žada studijuoti mediciną ir Pastan8as įvesti Internet siste- 
iigainiui tapti gydytoju. Lietuvoje (sekundžių laiko-

Gyvendamas New Yorke, Ri- tarpyje bus suteikiamos reika-: 
čardas lankė Maironio vardo lingos žinios iš viso pasaulio). Si. 
šeštadieninę mokyklą, priklau- programa vykdoma. Ryšys bus 
sė krepšinio komandai. Jo padarytas tarp Lietuvos Medi- 
šeima ir draugai, sveikindami cinos bibliotekos, Vilniaus umv. 
mokslo baigimo proga, linki Medicinos fakulteto ir Amerikos 
sėkmės tęsiant studijas. Medicinos bibliotekos. „In-

įj K ternet” sistema yra reikalinga 
ir bus naudinga Lietuvoje gydy- 

PRASIDĖJO KULTŪRINĖ tojams. Gydytojai turės galimy- 
SAVAITĖ bę pasinaudoti naujausiomis

medicinos žiniomis, o, nelaimės 
Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, atveju, galės sužinoti, kur kreip- 

Kennebunkporte prasidėjo atei- tis ir ieškoti pagalbos. „In- 
tininkų sendraugių kultūrinė ternet” programa yra dr. Craig 
savaitė. Į ją iš Connecticut, Locatis, kuris dirba Amerikos 
Maryland, Massachusetts, New Medicinos bibliotekoje, dėka. 
York, Rhode Island, Washing- AmeriCares domėjosi ir LML 
ton, DC ir kitų vietovių suvažia- tuberkuliozės programa. Vaistų 
vo arti 60 stovyklautojų. Kaip negali parūpinti. Šiuo metu 
iš stovyklos faksų praneša visame pasaulyje TB vaistų 
Konstancija Valiuškienė: „At- pareikalavimas yra didelis, 
lanto vanduo gaivus, oras šiltas, Vaistų bendrovės jų neaukoja, 
o savaitės programa — daug vos spėja gaminti. AmeriCares 
žadanti”. Lauksime ir smul- yra įsteigusi TB programas 
kesnių žinių. Haiti ir Philippinuose. Stengsi

mės pagerinti Lietuvos progra- 
PROFESORIUS EMERITUS mą pagal jų modelius. AmeriCa

res nuskraidina į Haiti, kad 
Prieš kiek laiko „Drauge” galėtume pasižiūrėti, kaip jų 

buvo rašyta apie dr. Vainutį programos vykdamos. 
Vaitkevičių, vidaus ligų AmeriCares planuoja pradėti 
gydytoją-profesorių, dirbusį kardiologijos programą Vil- 
Wayne State University, Michi- niaus universiteto ligoninėje, 
gan valstijoje. Jis buvo žinomas Lietuvoje 52 proc. mirčių pne- 
kaip pasaulinio lygio vėžio ligų žastis yra širdies ir kraujagyslių 
specialistas. „Wayne State Uni- ligos. Ryšiai su Vilniaus univer- 
versity” laikraštyje (š.m. liepos sitetu jau užmegzti ir netrukus 
20 d.) rašoma, kad dr. V. Vait- prasidės konkretus darbas, 
kevičius pasitraukė iš Michigan Lithuanian Mercy Lift ir 
Cancer Foundation prezidento AmeriCares susitikimas buvo 
pareigų ir dabar yra profesorius sėkmingas. Ateityje stengsimės 
emeritus. vieni kitiem padėti. Mūsų ben-

Lithuanian Mercy Lift organizacijos ir AmeriCares atstovės. Iš kairės: Viligaile Lendraitienė, 
dr. Elisabeth Whitaker, Hilary Grace ir Virginija Rimeikienė.

dras tikslas yra kaip ge
riau padėti sergantiesiems 
Lietuvoje.

V. Lendraitienė

„MARGUČIO” REIKALU

Prieš keletą savaičių Čikagoje 
.Margučio” lietuvių radijo prog
rama dėl finansinių sunkumų 
laikinai sustabdė savo veiklą. 
Rugpjūčio 11 d., Valdo Adam
kaus iniciatyva, „Seklyčioje” 
grupė visuomenininkų susi
pažino su esama padėtimi ir 
svarstė „Margučio” persi
tvarkymo galimybes. Vieningai 
buvo sutarta, kad „Margučio” 
radijo programos būtinos ir turi 
būti imtasi visų priemonių 
užtikrinti jų tęstinumą. Įsipa
reigota trumpiausiu laiku išsi
aiškinti su radijo stotimi dėl 
programų laiko, tuo pačiu persi
tvarkant „Margučio” administ
racijoje ir programinėje dalyje. 
Tikimasi, kad, įvykdžius šiuos 
paruošiamuosius darbus, „Mar
gutis” vėl prabils į Čikagos ir 
apylinkės lietuvius rugsėjo 
mėnesio antrojoje pusėje.

Posėdyje dalyvavo: Valdas 
Adamkus, Stasys Baras, Birutė 
Bulotaitė, Birutė Jasaitienė, 
Leonas Narbutis, Petras Petru- 
tis ir Vytautas Radžius.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS ČIKAGOJE

Čikagoje lietuviai visą laiką 
yra turėję gana nemaža lietuviš
kų radijo programų, nors pasku
tiniu metu jų kiek sumažėjo, o 
viena iš dar duodamų — labai 
sunkiai girdima tiems, kurie 
gyvena tolėliau nuo radijo sto
ties. Nors tikimasi, kad „Mar
gučio” radijo programos nu
traukimas yra laikinas, tačiau 
tik ateitis parodys, kiek yra 
vilčių ją atgaivinti.

Gerai, kad šią spragą šiek tiek 
užpildo Anatolijaus Šluto veda
mos programos. Viena jų jau 
senokai girdima sekmadienių 
rytais per WCEV (1450 AM) 
radijo stotį. Iki liepos pabaigos 
per tą pačią stotį penktadienių 
vakarais buvo girdima jo 
vedama kultūrinė (be komer
cinių skelbimų) programa, 
išlaikoma klausytojų. Po pusės 
metų bandymo nuo šios pro
gramos atsisakyta, tačiau vie
toje jos — antradienių vakarais 
(nuo 8 iki 9 vai. vak.) yra gir

dima kita jo programa, lei
džiama jau komerciniais pa
grindais. Tai smagi žinia, 
kuomet jos vedėjas — A. Šlutas 
dar pats tinkamai nuo poros 
operacijų neatsigavęs, ėmėsi 
tokio nelengvo darbo ir įsiparei
gojimo (kaip žinome, laiko 
samdymas iš stoties nepigiai 
kainuoja ir sutartį reikia pasi
rašyti pusei metų į priekį).

Reikia manyti, kad A. Šluto 
pastangas parems mūsų tau
tiečiai, o gal net lietuvių visuo- 
menininė-kultūrinė įstaiga. O 
gal dabar jau pribrendęs laikas, 
kad bent viena reprezentacinė 
Čikagos lietuvių radijo progra
ma susidomėtų, pvz. JAV LB, 
kuri ar tai paremtų jau gy
vuojančią radijo programą, ar 
bandytų koordinuoti programų 
veiklą ir rūpintųsi finansine 
parama? Šis klausimas dabar 
kaip tik darosi aktualus, neno
rint, kad lietuviškų radijo 
programų gyvavimas sumažėtų 
iki minimumo.

E. Šulaitis

V. ŠIŠKAUSKO DAINŲ 
KASETĖS

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

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.
utai vadovaujasi šūkiii „Dievui ir Tėvynei!”, o Sis

žodzio šv. Mišių metu Rako stovykloje.
Nuotr. Jono Tamulaičio

Į Čikagą po daugiau negu 
dvejų, Vilniuje praleistų, metų 
vėl sugrįžo dainininkas Vytau
tas Šiškauskas, kuris anksčiau, 
gyvendamas Čikagoje, kartu su 
muz. Alvydu Blinstrubu, yra 
pasirodęs įvairiuose lietuviš
kuose renginiuose ir išleidęs 
porą muzikos kasečių.

Prieš atvažiuodamas į Čikagą, 
V. Šiškauskas šiemet dar spėjo 
Vilniaus plokštelių studijoje 
įrašyti porą garsinių kasečių, 
kurių dalį jis atsivežė Amerikon 
ir čia jas galės įsigyti mūsų 
tautiečiai.

Pirmoje, pavadintoje „Širdis 
po delnu”, yra 12 kūrinių. Dau
gumai muziką parašė pats V. 
Šiškauskas, o žodžiai — V. 
Paulauskaitės. Aranžuotes 
atliko G. Abarius. Čia galima 
susipažinti su originalia muzi
ka ir tekstais. Vienos pusės 
kūrinių vardai: „Mėnesienoj”, 
„Vakaras”, „Ruduo”, „Namai”, 
„Traukinys į ateitį”.

Kita kasetė vadinasi „Laiškai 
ant žiedlapių” (tokiu vardu 
pavadinta ir pirmoji daina). Ir 
čia muzika paties V. Šiškausko, 
o dainų autoriai: B. Skridlaitė, 
A. Noreikaitė, V. Paulauskaitė, 
St. Janavičius, R. Sadlauskas. 
Aranžuotojas irgi G. Abarius.

Pažymėtina, jog muzika rami, 
įspūdinga, o žodžiai — pras
mingi. Tik, gilinantis į žodžių 
prasmę, galima geriau suvokti 
ir muziką bei pačius kūrinius. 
Atrodo, kiek teko girdėti, Lietu
voje šios kasetės tuoj pat pasi
darė populiarios. Dainos yra 
dažnai leidžiamos per Vilniaus 
radiją.

Tikima, kad ir Amerikoje ka
setės susilauks dėmesio, ypač 
gal daugiau jaunesniųjų (nors

Anatolijus Šlutas, lietuviškos sekmadieninės valandėlės vedėjas.
Nuotr. E. Šulaičio

Advokatas Tomas Petkus,
Chicago, IL, siųsdamas „Drau
go” prenumeratą, dar pridėjo 
105 dol. Labai įvertiname tą 
pagalbą mūsų laikraščiui, kuri 
yra labai reikalinga leidimo 
finansiniams sunkumams 
palengvinti. Linkėdami geros 
sėkmės rėmėjui, nuoširdžiai 
dėkojame už dosnią auką.

Aldona Varkalienė, Melrose 
Park, IL, „Drauge” nusipirko 
knygų už nemažą pinigų sumą. 
Nuoširdus ačiū už aplankymą 
mūsų knygyno įsigyjant ten 
esančios spaudos.

x TRANSPAK praneša:
„Etiopija buvo 99 valstybė su 
kuria Lietuva užmezgė diplomą 
tinius santykius”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

ne pačių jauniausiųjų) klausy
tojų tarpe. Kurie mėgsta ori
ginalią, prasmingą muziką ir 
tekstą — šios kasetės kaip tik 
tokiems ir taikomos. Jos turėtų 
susilaukti nemažos paklausos ir 
Amerikos lietuvių tarpe. Kase
čių įsigijimo reikalu galima 
skambinti (708) 988-2310 arba 
(708) 233-6639.

E. Š.

x A.a. Ednos Tunkūnai- 
tės-Vaškelienės šviesiam 
prisiminimui pagerbti, Lietuvos 
našlaičiams aukojo Meilutė ir 
Petras Ruliai — $50, Irena ir 
Antanas Rimavičiai — $30. Viso 
$80. Reiškiame užuojautą ve
lionės artimiesiems, o auko
tojams dėkojame. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas 
2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

x A.a. Valerijos Žilinskai- 
tės-Jokubauskienės 20 metų 
mirties sukakties proga, velionę 
pagerbdami sekantys asmenys 
aukojo Lietuvos našlaičiams: dr. 
M. Biskienė — $100; dr. A. 
Prunskienė — $70; po $10 — D. 
V. Baziai, dr. B. V. Biskiai, A. 
S. Briedžiai, O. S. Budėjai, A. V. 
Čepėnai, D. Jurienė, B. A. 
Kremeriai, B. O. Kremeriai, M. 
Miklienė, dr. A. A. Ruibiai, dr. 
V. dr. V. Tumasoniai, E. L. 
Valančiai ir H. Žitkienė. Viso 
$300. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame taip prasmingai prisi
menant velionę. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus 
visus paliečia.
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