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Lietuva derisi dėl jūros 
sienos ir šiaurėje ir pietuose

Vilnius, spalio 28 d. (AGEP) 
— Spalio 24 d. Latvijos premje
ras Maris Gailis telefonu užtik
rino Lietuvos vyriausybės vado
vą Adolfą Šleževičių, kad kol 
nebus pasirašyta sutartis su 
Lietuva dėl jūros sienos, Latvija 
nepasirašys jokių dokumentų su 
JAV kompanija AMOCO ir ne
vykdys jokių darbų naftos telki
nyje, kuris yra ginčijamoje Bal
tijos jūros dugno dalyje.

Diplomatinis karas tarp abie
jų valstybių atsinaujino, kai 
praėjusią savaitę Latvijos spau
da paskelbė, kad šios šalies 
vyriausybė nusprendė pasirašy
ti kontraktą su JAV kompani
jomis „Amoco Overseas Explo- 
ration Company” (AMOCO) ir 
Švedijos „Oljeprospektering 
AB” (OPAB) dėl naftos telkinio 
Baltijos jūroje eksploatavimo.

Žurnalistai pastebi, kad 
nesutarimai dėl sienos su Lat

Lietuva siūlys arbitrą, 
sprendžiant ginčą su Latvija

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— Lietuva ketina siūlyti Latvi
jai pasitelkti trečiųjų šalių ar
bitrus, kad šie padėtų išspręsti 
abiejų valstybių teritorinį ginčą 
dėl sienos Baltijos jūroje, 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje pranešė ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius.

Pasak jo, konkreti arbitras-ša- 
lis dar nepasirinkta, taip pat 
dar nepriimtas konkretus 
sprendimas. Anksčiau Lietuva 
ir Latvija jau yra kvietusios 
trečiųjų šalių ekspertus iš 
Prancūzijos ir Vokietijos, tačiau 
arbitražo ekspertus planuojama 
kviesti pirmą kartą. Pasak A. 
Šleževičiaus, paskutinėse dery
bose su Latvija tokia galimybė 
buvo aptariama, ir Latvija tam 
neprieštaravusi.

Lietuvos vyriausybės vadovas 
taip pat pranešė, jog Latvijos 
ministras pirmininkas Maris 
Gailis pažadėjo nepasirašyti 
jokios sutarties dėl naftos 
telkinių Baltijos jūroje naudo
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Seimas priėmė Valstybės 
paslapčių įstatymą

Vilnius, spalio 25 d. (Elta) — 
Nuo 1996 m. kovo 1 d. įsigalios 
Lietuvos valstybės paslapčių ir 
jų apsaugos įstatymas. Iki tos 
dienos turi būti parengti ir 
vyriausybės patvirtinti poįstaty
miniai bei norminiai aktai, įvar
dinti Lietuvos Seimo nutarime 
„Dėl Lietuvos Respublikos vals
tybės paslapčių ir jų apsaugos

Lietuvoje didžiausias
nedarbas ir mažiausi

atlyginimai
Vilnius, spalio 27 d. (AGEP) 

— Lietuvos Statistikos departa
mento duomenimis, didžiausias 
nedarbo lygis Baltijos šalyse 
rugsėjo mėnesio pabaigoje buvo 
Lietuvoje — 6.3%; Latvijoje buvo 
6%, o Estijoje — 2.3% ekonomiš
kai aktyvių šalies gyventojų, 
rašo „Lietuvos rytas”.

Nedirbančių, darbo ieškančių 
žmonių Lietuvoje buvo 110,200 
ir, palyginti su rugpjūčiu, jų 
skaičius padidėjo 3%.

Mažiausias minimalus darbo 
užmokestis tarp Baltijos šalių 
taip pat buvo Lietuvoje — 37.50 
dolerių į mėnesį. Minimalus 
darbo užmokestis buvo šiek tiek 
didesnis Estijoje: 37.76 dolerių, 
ir didžiausias Latvijoje — 51.85 
dolerių.

jimo, kol iš Niujorko negrįš 
abiejų valstybių prezidentai 
Gailis taip pat patikino, jog bus 
laikomasi Lietuvos ir Latvijos 
sutarties, ir licencija įsigalios 
nuo tos dienos, kai Latvijos 
Seimas patvirtins jos principus, 
bei kai „licencijos erdvės ribose 
bus išspręstas Lietuvos ir Lat
vijos sienos klausimas”.

Be to, sakė žurnalistams A. 
Šleževičius, dar kartą turėtų su
sitikti ekspertai, kurie išsiaiš
kins, ar abiejų valstybių intere
sai pažeidžiami. Premjeras pri
pažino, kad derybos nebus leng
vos, ojas dar pasunkina vyriau
sybių kaita kaimyninėje šalyje.

Latvijos vyriausybė trečiadie
nį pareiškė, jog derasi ir ketina 
pasirašyti su JAV ir Švedijos 
bendrovėmis AMOCO ir OPAB 
sutartį dėl naftos telkinių 
tyrimų ir eksploatavimo Balti
jos jūroje. Licencija apimtų ir 
telkinius toje teritorijoje, dėl ku
rios priklausomybės Latvija ir 
Lietuva dar nėra susitarusios.

S. Kuzmos „Pieta” Lietuvos Laisvės gynėjų paminkliniame komplekse.
Nuotr. R. Danisevičiaus „Dienoje’

Sovietų pasiklausymo 
sistemą perėmė mafija

Vilnius, spalio 28 d. (AGEP) 
— Lietuvos Specialiųjų tarnybų 
atstovai, spalio 19 d. atlikę 
kratą viename Kauno name, ap
tiko specialią pasiklausymo 
aparatūrą, kuri tiesiogiai, pože
miniu kabeliu sujungta su mies
to telefono tinklais. Kaip rašo 
„Apžvalga” (nr. 42), bute dir
bantys asmenys Kauno telefono 
įstaigoje Telekome užsakydvo 
numerius telefonų, kurių po
kalbių norėta klausytis. Įta
riama, kad butas šiuo metu pri
klausė EBSW grupei.

Kaip pranešama, slaptasis ka
belis buvo nutiestas dar sovietų 
laikais, tada kauniečių pokalbių 
klausydavosi ypatingas Rusijos 
kariuomenės padalinys.

„Lietuvos ryto” teigimu, šiuo 
metu pokalbių įrašų užsakyda
vo ir Kauno nusikalstamo pa
saulio gaujų vadovai. Naują 
aparatūrą bute sumontavo žmo
nės, anksčiau dirbę Rusijos 
vyriausybinio ryšio federalinėje 
tarnyboje (buvęs Sovietų Sąjun
gos KGB 16-asis skyrius). Gru
pei kurį laiką patarinėjo buvęs 
sovietinės Lietuvos KGB vado
vas R. Marcinkus.

Šią vasarą bankrutuojant 
„Luokės” finansinei-pramo- 
ninei grupei buvo nustatyta, 
kad ji taip pat turėjo savo 
sekimo tarnybą, kurią dau
giausia sudarė buvę sovietinės 
Lietuvos KGB karininkai.

vija paaštrėja Lietuvos derybų 
dėl sienos su Rusija išvakarėse, 
rašo „Apžvalga” (nr. 42). Besi- f* 
tęsiantys ginčai dėl jūros sienos ‘ 
su Latvija duoda pagrindą Rusi
jos reikalavimams nustatyti h 
jūrų sieną pagal Lietuvai nepa
lankią 1958 m. konvenciją, o 
Lietuva siūlo derėtis pagal 1982 
m. Tarptautinę Jūros Konven
ciją, kuria remiantis, Baltijos 
jūroje, maždaug už 150 km nuo 
jūros kranto, Lietuva turėtų 
kad ir nedidelę jūros sieną su 
Švedija. Nuo jūros sienos padė
ties taip pat priklauso kam ati
tektų nemenkas naftos telkinys, 
esantis jūroje netoli Nidos.

Lietuvos ir Rusijos delegacijų 
derybos dėl valstybinės sienos 
nustatymo ir ekonominės zonos 
bei sienos nustatymo Baltijos 
jūros dugne vyko praėjusios 
savaitės pradžioje. Apie kokius 
nors susitarimus nepranešama.

įstatymo įgyvendinimo”. Taip 
numatyta trečiadienį Seimo pri
imtame „Lietuvos Respublikos 
valstybės paslapčių ir jų ap
saugos įstatyme”.

Įstatymas reglamentuoja vals
tybės paslaptį sudarančių žinių 
įslaptinimą, saugojimą, naudo
jimą ir išslaptinimą Lietuvos 
Respublikoje bei jos diplomati
nėse ir konsulinėse atstovybėse 
užsienyje. Pagal įstatymą vals
tybės paslaptys — tai politinės, 
ekonominės, karinės, teisėtvar
kos, mokslo ir technikos ar kitos 
žinios, kurių atskleidimas gali 
pažeisti Lietuvos suverenumą, 
gynybinę ar ekonominę galią, 
pakenkti Lietuvos konstitucinei 
santvarkai bei politiniams inte
resams.

„Įstatymas apibrėžia tik pa
slapčių sferas, tačiau konkretų 
jų sąrašą iki 1996 m. kovo 1 d. 
turėtų sudaryti vyriausybė”, 
sakė Valstybės saugumo depar
tamento generalinio direkto
riaus pavaduotojas Kazys Pėd
nyčia. Jis nepritarė kai kuriems 
Seimo nariams, norintiems įsta
tyme numatyti baigtinį valsty
bės paslapčių sąrašą.„Keičian
tis gyvenimo reikalavimams, 
tas sąrašas irgi turėtų keistis. 
Ir tai nėra nuostata, suteikian
ti vyriausybei galimybę saviva
liauti”, teigė K. Pėdnyčia.

Sudaryta grupė, atsakysianti 
į kaltinimus Lietuvai

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— Lietuvos Seimo valdyba suda
rė koordinacinę grupę, kuri 
turės Europos Tarybai parengti 
ir pateikti atsakomąjį raportą, 
kaip Lietuva vykdo įsipareigo
jimus, prisiimtus Lietuvai sto
jant į šią organizaciją. Grupė, 
kuriai vadovauja Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Juozas Ber
natonis, turi raportą pateikti iki

Rugsėjo mėnesį Europos Ta
rybos Juridinis ir žmogaus tei
sių komitetas priėmė Lietuvos 
politikų labai neigiamai įvertin
tas išvadas, kurias parengė ko
vo mėnesį Lietuvoje lankęsis 
vengrų tautybės Rumunijos par
lamentaras George Frunda. 
Jose, be kita ko, Lietuva kalti
nama skriaudžianti tautines 
mažumas, blogu elgesiu su 
nuteistaisiais, kelių svarbių 
tarptautinių konvencijų nerati-

Seimas prašė, kad vyriausybė 
iki 1996 m. kovo 1 d. patvirtintų 
valstybės paslaptis sudarančių 
žinių saugojimo tvarką, nusta
tytų tokių žinių sąrašo rengimo 
bei keitimo tvarką, sudaryti 
pareigybių sąrašą, kurias uži- 
mantiems asmenims gali būti 
suteikiama teisė susipažinti su 
valstybės paslaptimis.

fikavimu. Lietuvos parlamenta
rų Europos Taryboje vertinimu, 
G. Frundos parengtos išvados 
yra nekonkrečios ir be pagrįstų 
faktų.

Nepaisant Lietuvos protestų, 
ET Juridinis ir žmogaus teisių 
komitetas nutarė, kad Lietuva 
turi atsakyti į kaltinimus. Jei
gu ir gavęs Lietuvos atsakymą 
komitetas patvirtins neigiamas 
George Frundos išvadas, jos bus 
paskelbtos ET parlamente, o 
parlamento prezidiumas atsiųs 
Lietuvai įspėjimą dėl įsiparei
gojimų nevykdymo.

Parlamento valdybos sudary
tos komisijos nariais taip pat 
yra Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, šio komiteto vicepirmi
ninkas, Lietuvos delegacijos ET 
Parlamentinėje Asamblėjoje 
vadovas Algirdas Gricius, Sei
mo biudžeto ir finansų komiteto 
narys Antanas Kairys, genera
linio prokuroro pavaduotojas 
Artūras Paulauskas, Vidaus rei
kalų ministerijos sekretorius 
Arvydas Svetulevičius, Teisin
gumo ministerijos sekretorius 
Gintaras Švedas, regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamento generalinis direk
torius Alfonsas Švelnys.

Naujas paminklas
laisvės gynėjams

Vilnius, spalio 27 d. (Elta) — 
Antakalnio kapinėse Vilniuje, 
spalio 30 d., artėjant Vėlinėms, 
iškilmingai bus atidengtas 
paminklas žuvusiems Lietuvos 
laisvės gynėjams. Jo autoriai — 
skulptorius Stanislovas Kuzma 
ir architektas Marius Šaliamo- 
ras.

Svarbiausias paminklo ele
mentas — Stanislovo Kuzmos 
skulptūra „Pieta”. Tautos 
aukas, jos kančią simbolizuojan
tis keturių metrų aukščio pa
minklas sukurtas iš bronzos ir 
granito.

Lietuvos laisvės gynėjų kapus 
dengia net iš tolimosios Afrikos 
atgabentos juodojo granito 
plokštės. Jose iškalti žuvusiųjų 
vardai, gyvenimo datos. Kiek
vienam kritusiajam skirtos ir 
bronzonės plaketės, kuriose 
pateikta daugiau informacijos 
apie žuvusiuosius. Vienintelės 
žuvusios merginos Loretos Asa
navičiūtės kapą išskiria iš balto 
marmuro kryžius.

Paminklas pastatytas Lietu
vos vyriausybės nutarimu. Jo 
autoriai buvo išrinkti prieš dve
jus metus konkurso keliu. Pro
jektą įgyvendino valstybinė 
įmonė „Paminklai”. Pamink
linio komplekso sąmatinė vertė 
— 5 milijonai litų.

Rusai Baltijos šalis 
vadina mafijos 

valdomis
Vilnius, spalio 28 d. (AGEP)

— Viename Rusijos laikraštyje 
spalio 20 d. pristatytas Rusijos 
Gynybos Tyrimų instituto pa
ruoštas dokumentas, kurį gali
ma būtų pavadinti svarbiau
siais gynybos doktrinos teigi
niais, rašo „Apžvalga” (nr. 42). 
Valdžia neigia, kad tai oficialus 
dokumentas, tačiau jo svarba 
neginčytina, kadangi jo nuosta
tomis jau naudojasi daugelis į 
Rusijos parlamentą besiveržian
čių politinių jėgų.

Dokumente teigiama, kad
Baltijos valstybėms įstojus į 
NATO, Rusija bus priversta į jas 
„įvesti” savo kariuomenę. Tai 
būtų pateisinama tiek teisiniu, 
tiek moraliniu požiūriu: Balti
jos valstybės yra mafijos valdo
mos kriminalinės sritys, per ku
rias vyksta Rusijos'šbrąteginių 
žaliavų kontrabahdą.' Tokie 
veiksmai prilyginariu''^Karibų 
krizės” laikotarpiu JA v elge
siui, kai sovietai bandė įvežti 
branduolinį ginklą į Kubą.

Veikale reiškiamas įsitikini
mas, kad Vakarai Baltijos vals
tybių jėga negins, o ekonominės 
sankcijos bus švelnios ir lengvai 
įveikiamos.
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Interpeliaciją 

vyriausybei pasirašė
45 Seimo nariai 

Vilnius, spalio 27 d. (Elta) — 
Konservatorių iniciatyva pa
rengtą pareiškimą „Dėl nepasi
tikėjimo Lietuvos ministro pir
mininko A. Šleževičiaus vyriau
sybe” jau pasirašė 45 Seimo 
nariai. Spalio 31 d. šis pareiš
kimas, nepasitikėjimo pagrin
dimas bei korupciją skatinančių 
įstatymų sąrašas bus oficialiai 
įteikti Lietuvos Seimui.

Apie tai spalio 27 d. žurnalis
tams pranešė Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) valdy
bos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Pasak jo, dokumen
tą pasirašė visų frakcijų ats
tovai, išskyrus LDDP, nors tarp 
nepasirašiusiųjų yra ir deši
niųjų frakcijų narių. Vagnorius 
neatmeta galimybės, jog po 
įvyksiančio LDDP suvažiavimo

Stambi demokratiška partija 
pašalinta iš Rusijos rinkimų

Maskva, spalio 29 d. (NYT) — 
Demokratijos šalininkai Rusijo
je pergyveno didelį smūgį sek
madienį, kai šalies Centrinė 
rinkimų komisija didžiausiai iš 
progresyviųjų partijų nedavė 
įgaliojimų statyti savo kandi
datus gruodžio 17 d. įvyksian
čiuose Rusijos parlamento rinki
muose, rašo Michael Specter 
„The New York Times” laik
rašty.

Jabloko partija, kuriai vado
vaujantis Grigorij Javlinsky 
viešosios nuomonės apklausi
nėjimuose pakartotinai pasirodo 
populiariausias iš liberaliųjų 
vadovų, laiku neįteikė laiškų iš 
šešių asmenų, kurie buvo 
nutarę rinkimuose į parlamentą 
nekandidatuoti Jabloko partijos 
sąraše. Šis prasilenkimas su 
rinkimų įstatymu buvo toks ne
reikšmingas, palyginus su tuo, 
kad prieš tris dienas ši partija 
nustebino komisiją, įteikusi 
milijoną parašų, kad dalyvautų 
rinkimuose, kad partijos nariai 
ieškojo kitų,tamsesnių motyvų 
komisijos sprendimui išaiškinti.

Pasipiktino ir Aleksandr Le- 
bed, į pensiją išėjęs generolas, 
stipriai pasisakanatis už sovie
tinės imperijos atstatymą, ku
ris, šalia Javlinskio, yra mano
mas turintis didžiausią gali-, 
mybę būti išrinktas Rusijos pre
zidentu ateinančiais metais. 
„Jei mūsų sistema šitaip elgiasi 
su teisėtomis politinėmis parti
jomis, kas gali mūsų šalį rimtai 
traktuoti?” — jis klausė.

Žinia, kad Jabloko partijai 
neleista dalyvauti rinkimuose 
pritrenkė net aršiausius Jab
loko priešininkus — Komunistų 
partijos vadovą Gennadi Ziug-

A. Navickas išstoja iš 
LDDP

Vilnius, spalio 27 d. (Elta) —
Penktadienį Seimo narys Alfon
sas Navickas pareiškė žurnalis
tams, kad jis išstoja iš LDDP. 
Pareiškimą dėl išstojimo jis 
ketina įteikti LDDP tarybos 
prezidiumui, LDDP tarybos pir
mininkui Adolfui Šleževičiui. A. 
Navickas nori, kad jam „meta
mais prasimanytais kaltinimais 
nebūtų žeminamas partijos 
autoritetas”.

Savo pareiškime LDDP vado
vybei jis primena, kad nuo 1993 
m. balandžio „Respublikos” 
dienraštyje „Klano” serijos 
straipsniuose „buvo pradėtas 
faktais nepagristas puolimas” jo 
atžvilgiu, kuris buvo siejamas 
su visos partijos veikla. Savo 
gynybai A. Navickas nenorėtų 
naudoti partijos vardo, garbę ir 
orumą jis žada ginti teisme, 
prieš tai sulaukęs Seimo Ekono
minių nusikaltimų tyrimo ko
misijos išvadų.

Pasak Alfonso Navicko, jis 
pats ryžosi tokiam žingsniui, 
pasitaręs su partijos vadovybe — 
nebuvo jokio spaudimo. Navic
kas pareiškė nekeičiąs savo įsi
tikinimų, LDDP politiką ir jos 
vadovų veiklą ir toliau vertinąs 
pozityviai.

pasikeis kai kurių valdančiosios 
partijos atstovų nuostatos.

Pasak G. Vagnoriaus, rengti 
nepasitikėjimo vyriausybe doku
mentus paskatino iškreipta eko
nominė ir socialinė politika 
bei ekonominiai nusikaltimai ir 
korupcija.

Pareiškimą pasirašę Seimo 
nariai kaltina vyriausybę tuo, 
kad jos iniciatyva buvo priimta 
daugiau kaip 50 įstatymų, ska
tinančių korupciją.

nov, kuris pasakė, kad tokiomis 
sąlygomis rinkimai visai nebus 
rinkimais.

Rusijos prezidentui Boris Jel
cinui ligoninėje taip rimtai ser
gant, kad jam net nebuvo lei
džiama pasimatyti su savo pa
vaduotojais, Rusijos reformų 
ateitis pasidarė labai netikra. Jei 
rinkimuose nedalyvautų Jablo
ko partija, jų rezultatas beveik 
neturėtų tarptautinio pripaži
nimo, nes jie būtų įvykę be opo
zicijos.

Rinkimų komisijos pirminin
kas Nikolaj Rjabov, kurį Jelci
nas buvo paskyręs toms parei
goms, pasakė: „Mes pripažįsta
me savo savo atsakomybę šiuo 
klausimu. Suprantame, kad di
delis balsuotojų blokas iškrenta 
iš rinkimų, bet reikia laikytis 
įstatymo. Atrodytų, kad jei Jab
loko turi frakciją parlamente ir 
daug įtakos valdžioje ji gali ne
silaikyti įstatymų. Mes taip ne
manome”.

Jabloko dabar gali kreiptis į 
Aukščiausiąjį teismą, ir partijos 
vadas G. Javlinksy ir pasakė, 
kad pirmadienį kaip tik taip ir 
padarys.

Net ir jei Aukščiausiasis teis
mas nustatys, kad Jabloko gali 
dalyvauti rinkimuose, rašo ko
respondentas Michael Specter, 
toks komisijos veiksmas parodo, 
kaip trapi yra Rusijos demokra
tija.

Kitos stambios demokratinės 
partijos vadas, „Rusijos pasi
rinkimo” Jegor Gaidar, sekma
dienio vakarą pareiškė, kad jei 
teismas nepakeis rinkimų komi
sijos sprendimo, jis nematąs 
kaip jo partija galėtų dalyvauti 
tokiuose rinkimuose.

Rinkimų komisija kasdien 
svarsto kelių partijų paraiškas 
dalyvauti rinkimuose. Šešta
dienį ji atmetė 1993 perversmo 
vadovo Aleksandr Ruckoj vado
vaujamos „Didžiosios galios par
tijos” prašymą. Šis sprendimas 
taip pat tuoj pat buvo pavadin
tas politiniu susidorojimu su 
kraštutinių dešiniųjų partija.

Bet, anot Specter, sunku įžiū
rėti kokios naudos dabartinė vy
riausybė turėtų iš Javlinskio 
partijos pašalinimo. Tiek ši par
tija, tiek ir Komunistų partija 
vėliausiose apklausose turėjo 
14% teigiamų pasisakymų. O 
kai likusieji balsuotojai pasi
dalina tarp daugybės smulkes
nių partijų, 14% gali būti labai 

stiprus pasirodymas rinkimuose.
Rusijos parlamento rinkimuo

se 450 atstovai renkami į 
Durną. Pusė jų kandidatuoja 
partijų sąrašuose, pusė — ren
kami atskiruose savo rajonų 
sąrašuose. Jabloko sąrašuose 
buvo daugiau kaip 200 kandi 
datų iš įvairių vietovių. Tik ko
munistai turi išstatę daugiau 
kandidatų. Šeši iš Jabloko kan
didatų, pasitraukė iš partijos 
sąrašų, bet jų atsistatydinimo 
raštai, išsiųsti iš tolimųjų, 
sunkiai pasiekiamų Sibiro vie
tovių, kur jie gyveno, laiku ne
pasiekė rinkimų komisijos, Jab
loko partija buvo diskvalifi 
kuota. Rinkimų komisija nepri 
ima faksu atsiųstų oficialių 
pareiškimų.

KALENDORIUS

Spalio 31 d.: Volfgangas, Be- 
nignas, Liucilė, Tanvilė, Sargė. 
Hallovveen šventė.

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji. 
Licinijus, Kirenija, Gydautas, 
Vaiva. 1918 m. įsteigti Lietuvos 
Skautai.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
RAGINA SKIEPYTIS

Sveikatingumo įstaigos ragi
na vyresnio amžiaus žmones 
prieš žiemą pasiskiepyti nuo in- 
fluenzos ir plaučių uždegimo. 
Pagal statistinius duomenis, 
vyresniems asmenims yra daug 
daugiau pavojų susirgti plaučių 
uždegimu arba influenza, negu 
jaunesniems. Sulaukusiems 65 
metų ir daugiau amžiaus, pata
riama kasmet gauti skiepus, net 
jeigu jų sveikata yra gera. Ge
riausias laikas pasiskiepyti yra 
nuo maždaug spalio mėn. vidu
rio iki lapkričio vidurio. Turin
tiesiems „Medicare Plan B” už 
skiepus užmoka draudimas.

PAVOJINGI APGAMAI

Nedaug yra žmonių, kurie kur 
nors ant kūno neturėtų apgamo. 
Tai paprastai ant odos pavir
šiaus atsiradusios tamsios 
dėmelės, kartais net pakilimai. 
Apgamai yra nepavojingi, ne- 
užkrečiami ir geriausiai į juos 
nekreipti dėmesio. Problema at
siranda tik tada, jei jų išvaizda 
pradeda keistis.

Normalus apgamas yra vie
nodos spalvos, su aiškiomis 
ribomis, simetriškas. Jeigu jis 
pakilęs — ne didesnis kaip trin
tukas pieštuko gale. Nedelsiant 
reikia kreiptis pas gydytoją, 
jeigu apgamas pradeda plėstis, 
pasikeičia jo spalva, pvz., pasi
daro rausvas, pilkas, rusvas, 
ypač jeigu pradeda stipriai 
niežtėti, kraujuoti. Tai gali būti 
odos vėžio (melanomos) ženklas 
ir apgamas turi tuoj būti paša
lintas. Gydytojas kartais pata
ria pašalinti įtartinus apgamus, 
nors jie nerodo pasikeitimo 
ženklų. Turintiems daug apga
mų ant savo kūno, patariama 
nueiti pas odos ligų specialistą 
ir pasitikrinti.

VERTA PASISAUGOTI

Amerikiečiai turi posakį, kad 
kelionės praplečia žmogaus 
akiratį, bet pagadina vidurius. 
Tačiau žmonės mėgsta keliauti, 
pamatyti tolimus kraštus, pasi
semti naujų įspūdžių. Vasarą 
daug lietuvių lankosi Lietuvo
je, bet rudenį ir žiemą populia
rios kelionės į šiltesnius kraštus 
už Amerikos sienų.

Šiose kelionėse beveik visiems 
pasitaiko sunegaluoti ir daug 
kas nukenčia nuo įvairių vidu
rių sutrikimų, kurie daugiau 
nemalonūs negu pavojingi. 
Tvirtinama, kad bent 40 
procentų keleivių iš Amerikos, 
basilankydami atogrąžų kraš
tuose (ne kaimyninėje Meksiko
je), nusiskundžia viduriavimu, 
skausmais viduriuose arba ki
tomis infekcijomis. Kadangi 
klimatas yra karštas, o higienos 
taisyklių per daug nesilaikoma, 
viduriavimą dažniausiai suke
lia nepakankamai išvirtas mais
tas, vanduo arba vaisiai.

Su trupučiu apsaugos galima 
išvengti daug nemalonumų. 
Pvz.: negerti nevirto vandens, 
nevartoti ledo gėrimuose (vidu
rių šiltinės bakterijoms sušaldy- 
mas nepakenkia), net dantims 
išsiplauti patariama nevartoti 
vandens iš čiaupo. Nevalgyti 
pusžalės mėsos, negerti pieno, 
kuris paprastai nėra pasteri
zuojamas (taip pat nevalgyti 
ledų, rūgščios grietinės, jogurto 
ir pan.), žuvies, jeigu restoranas 
yra toli nuo jūros, nes ne visuo
met galima pasitikėti vietiniais 
šaldytuvais; nevalgyti neluptų 
vaisių. Jeigu bet koks vaisius 
yra sveikas, nesutrūkinėjęs jį 
valgyti, žinoma, pirma nulupus, 
bet kur pasaulyje yra saugu. 
Apskritai patariama laikytis at
sargumo, prie kurio priskiria
mas ir dažnas rankų plovimas 
ypač prieš valgant.

Paprastam viduriavimui ii

skausmų viduriuose sumažini
mui suaugusiems padeda vais
tai „Lomotil” arba „Imodium”. 
Jeigu kartu su viduriavimu pa
kyla temperatūra, prisideda, 
vėmimas, jeigu viduriavimo me
tu pasirodo kraujo, tai „naminio 
gydymo” nepakanka, reikia pa
sitarti su gydytoju.

MANKŠTA PADEDA 
IŠVENGTI VĖŽIO

Harvard universiteto ty 
rimai, atlikti su 50,000 pacientų, 
parodė, kad vyrai, kurie neven
gia mankštos, turi daug mažiau 
(tik apie pusę) galimybių 
susirgti išeinamosios žarnos 
vėžiu. Šios rūšies vėžio pavojus 
proporcingai mažėja ir vyrams, 
kurie mažiau sveria.

RIEBUMAS PAVOJINGAS

Amerikoje kasmet apie 300,- 
000 žmonių miršta nuo ligų, 
susietų su per dideliu svoriu- 
riebumu. Tai šiame krašte an
tra savo didumu, nesunkiai 
išvengiama, mirtingumo prie
žastis (pirmoji — rūkymas). 
Riebumas kaltinamas dėl šir
dies ligų, įvairių vėžio rūšių ir 
kitų sveikatos problemų. Ypač 
moterys, kurios pagal savo dydį 
sveria gerokai per daug, turi 
bent 4 kartus daugiau galimy
bių mirti širdies liga, 2 kartus 
dažniau vėžiu, negu liesesnės 
moterys. Harvard Medicinos 
mokyklos studijose atrasta, kad 
5 pėdų 5 colių aukščio moteriai, 
kuri sveria 135 svarus, yra 20 
proc. rizikingiau, negu sverian
čiai 120 svarų; jeigu tokio pat 
aukščio moteris sveria 170 
svarų, rizika padidėja iki 60 
proc. Tačiau „Metropolitan Life 
Insurance Co.” neseniai išleido 
naujas priimtino moterų svorio 
gaires, kurios 1995 m. gerokai 
skiriasi nuo 1959 m. paskelbtų
jų. Pvz., 1995 m. priimtinas 
svoris 5‘5” aukščio moteriai 
buvo 116-130 svarų, o 1995 m. 
— 110-149 sv. To nepaisant, 
tvirtinama, kad Amerikoje treč
dalis visų suaugusiųjų gyven
tojų, t.y. 32 mln. moterų ir 26 
mln. vyrų, bent 20 proc. dau
giau sveria, negu reikėtų. Žmo
nės paprastai pradeda sparčiau 
riebėti tarp 30 ir 40 metų, nes 
tuomet jų metobolizmas sulėtė
ja, o gyvenimo būdas nedaug pa
lieka laiko mankštai.

Parinko Irena S., M.D.

SVARBU MEDICINOS 
SESERIMS

Lietuvos sveikatos apsaugos 
srityje ir medicinos seserų pro
fesijoje, šiuo metu vyksta reikš
mingi pasikeitimai ir lavinima
sis.

Keletai med. seserų iš JAV, 
kurios pastaruoju metu dirbo 
Lietuvoje, kilo mintis suorga
nizuoti grupę Amerikos lietu
vaičių med. seserų, kurios do
mėtųsi bendradarbiavimu ir 
profesinių žinių pasidalinimu 
Lietuvos sveikatos apsaugos ir 
slaugymo tikslu: teikti įvairio
pą pagalbą savo kolegėms Lie
tuvoje, išvystyti kolegišką 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
med. seserimis.

Jeigu domitės ir norite 
daugiau sužinoti apie šią grupę 
ir galimybes joje dalyvauti, 
kviečiame kreiptis į:

Dr. Violet H. Barkauskas, 
Associate Professor and Asso- 
ciate Dean, School of Nursing, 
The University of Michigan, 
400 North Ingalls, Ann Arbor, 
Michigan 48109-0482. Tele- 
phone numbers: work — 313- 
936-3631; home 313-994 0916; 
FAX - 313-936 3644; e-mail - 
vhbarkas (d umich.edu

Rietavo bažnyčia, pastatyta didikų Oginskių 1873 m.

--------------------------------------------——w-------

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

DIALOGAS TARP 
ANGLIKONŲ IR

KATALIKŲ
BEPRASMIŠKAS

Buvęs Londono anglikonų 
vyskupas Graham Leonard, 
neseniai priėmęs katalikų tikėji
mą, pareiškė, jog ekumeninis 
dialogas tarp Romos Katalikų ir 
Anglijos anglikonų Bažnyčių 
„nebeturi ateities”. Moterų or- 
dinacijos anglikonų Bažnyčioje 
įvedimas buvo „galutinis lūžis”, 
pabrėžė jis interviu Vokietijos 
katalikų žinių agentūrai KNA. 
Nepaisydamas popiežiaus ir 
ekumeninio patriarcho įspėji
mų, visuotinis sinodas balsų 
dauguma pritarė moterų or- 
dinacijai ir šiuo žingsniu „atsky
rė save nuo nepaprastai didelės 
krikščionių Bažnyčių dalies”. 
Leonard požiūriu, tolesnis angli
konų ir Romos katalikų dialogo 
komisijos (ARCIC) darbas irgi 
esąs beprasmiškas. Tiesa, abi 
Bažnyčios neturėtų nutraukti 
dialogo. „Tačiau viltis surasti 
kokią nors bendrystės formą pa
smerkta žlugti. Kaip Romos Ka
talikų Bažnyčia gali su Anglijos 
Bažnyčia vesti tikrą dialogą, 
jeigu visuotinis sinodas po ke
lias valandas trukusių debatų 
gali balsuoti dėl Bažnyčios dok
trinos?” klausė buvęs anglikonų 
vyskupas. Žinoma, abi pusės ir 
toliau gali draugiškai ben
dradarbiauti tam tikrose srity
se, „tačiau ARCIC dialogas 
nebeturi ateities”, pažymėjo jis.

Neseniai paskelbtas taisykles 
dėl vedusiųjų anglikonų dvasi
ninkų priėmimo į Katalikų Baž
nyčią buvęs anglikonų vysku
pas pavadino „geromis ir priim
tinomis”. Jis pats padėjęs jas 
parengti ir iki šiol negirdėjęs 
jokios kritikos. „Visi atsivertę 
dvasininkai Katalikų Bažnyčiai 
yra itin dėkingi už jautrumą, su 
kuriuo sprendžiami jų klausi
mai”, sakė jis.

BAŽNYTINIS LAIKRAŠTIS 
- BŪTINA INFORMACIJOS 

PRIEMONĖ

Vokietijos Vyskupų konferen
cijos pirmininko Mainz vyskupo 
Karlo Lehmanno požiūriu, baž
nytiniai laikraščiai yra svarbios 
informacijos ir pokalbio priemo
nės. Per šv. Mišias Mainz vys
kupijos bažnytinio laikraščio 
„Tikėjimas ir gyvenimas” 
50-mečio proga vyskupas liepos 
9 d. pabrėžė, jog bažnytinis 
laikraštis yra būtinas, norint 
orientuotis prieštaringame pa
saulyje.

Šiandien bažnytinis laikraštis 
dar reikalingesnis, pridūrė jis, 
nes viešoji nuomonė daugelį 
dalykų apie Bažnyčią vaizduo
ja iškreiptai. Vyskupijos laik
raštis informuoja, kokia iš 
tikrųjų yra padėtis bendruome
nėse, vyskupijoje ir pasaulinėje 
Bažnyčioje. Be to, laikraštis ap
saugo nuo pavojaus tapti paten-

kintam vien savimi ir atsiriboti 
nuo aplinkos. Vaizdais ir repor
tažais skaitytojui nuolat prime
namas prieštarų draskomas pa
saulis, „kuriame mes neturime 
likti abejingi”.

BAŽNYČIA NEPRITARIA 
BAŽNYTINIAM 

MOKESČIUI

Slovėnijos mišriosios Bažny
čios ir valstybės komisijos ūkio 
ir finansų pakomisijo preziden
to Mirko Krasevac nuomone, ša
lies Katalikų Bažnyčia yra ne
priimtinas Slovėnijos Naciona
linės partijos projektas, siūlan
tis Bažnyčiai finansuoti save iš 
lėšų, surenkamų per bažnytinį 
mokestį. Nacionalinės partijos 
apskaičiavimais, bažnytinis mo
kestis, kurį sudarytų dešimtoji 
kiekvieno tikinčiojo pajamų da
lis, galėtų visiškai padengti 
Bažnyčios metinį biudžetą. Mir
ko Krasevac, kuris taip pat dir
ba ir Mariboro vyskupijos eko
nomu, pareiškė, jog Nacionali
nės partijos pasiūlymų neverta 
nė rimtai svarstyti, nes tas, 
kuris reikalaus įvesti dešimties 
procentų bažnytinį mokestį, bus 
kaltinamas „negeranoriškumu” 
katalikų atžvilgiu. Neseniai 
dienraščio „Dnevnik” atlotos 
apklausos duomenimis, tektai 
20 proc. apklaustųjų — katalikų 
ir nekatalikų — pareiškė pasi
rengę mokėti bažnytinį mokestį, 
jeigu toks būtų įvestas. Tuo tar
pu katalikų tikėjimą Slovėnijoje 
išpažįsta 76 proc. gyventojų.

Krasevac priminė, kad Bažny
čia turi teisę į žalos, padarytos

Rudžių km., Būbulių apylinkėje, Šakių raj. pastatyto kryžiaus šventinimo 
apeigas šią vasarą atliko kun. D. Jasulaitis.

Nuotr. .Juozo Kregždžio

jai 1941-1945 m. ir nuo 1945 m. 
iki nepriklausomybės paskelbi
mo, atlyginimą. Būtent ši kom
pensacija sudarytų tikrąjį 
busimojo Bažnyčios finansavi
mo pagrindą.

VATIKANAS IR 
MUSULMONAI NORI 
BENDRADARBIAUTI ,

Vatikanas ir įvairios islamo 
organizacijos, taip pat Islamo 
pasaulio kongresas nori glau
džiau tarpusavyje bendradar
biauti. Birželio 22 d. Vatikane 
paskelbtame pareiškime prane
šama, kad sudarytas bendras 
ryšių komitetas, kurio pirma
jame pokalbyje, turėjusiame 
įvykti birželio 24 d. Romos 
musulmonų kultūros centre, no
rėta aptarti moters vaidmenį 
visuomenėje atsižvelgiant į 
rugsėjo mėnesį Beijing vyksian
čią JT konferenciją moterų 
klausimais.

Vatikano pareiškime pabrė
žiama, kad pastaraisiais metais 
Popiežinė tarptautinio dialogo 
taryba palaikė daug kontaktų 
su keliomis musulmonų organi
zacijomis.

Norint formalizuoti šiuos ry
šius, Popiežinės tarybos patalpo
se birželio 22 d. buvo surengtas 
susitikimas, kuriame buvo api
brėžtos komiteto struktūros ir 
kompetencijos.

ĮSTATYMAS SILPNINA 
NEGIMUSIŲ VAIKŲ 

APSAUGA

Vokietijos vyskupų nuomone, 
birželio 30 d. Bundestago priim
tas įstatymas dėl abortų silpni
na juridinę negimusių vaikų 
apsaugą ir atveria daug galimy
bių piktnaudžiauti. Pagal įsta-
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nedirba.
• Redakcija yž skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

tymą abortai leidžiami iki 12 
nėštumo savaitės. Kita vertus, 
abortai ir toliau lieka formaliai 
neteisėti, nes konstitucija ga
rantuoja žmogiškosios gyvybės 
šventumą. Abortus po 12-osios 
nėštumo savaitės įstatymas lai
ko nusikaltimu ir numato pini
ginę baudą bei įkalinimo ga
limybę.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
100 E. tupertor, SuMe 402

• Valandos pagal susitarimą 
Tel. - (1-312) $37-1208

LINAS A. SIDRY8, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 8. RMgeland Avė. 
Chicago RMge, IL *0418 

704-434-4422 
4144 W. 43rd 81.

312-738-7709

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ut 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-8200

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

3900 W 95 S( Tat (708) 422-0101
Valandos pagal sus.laomą 
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• 132 S Kadzle Ava.. Chicago 
(312, 77S-S9S9 arba (312, 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ 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

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

gydytojas ir chirurgas 
1443 So. 50th Ava.. Cicero

Kasdien 1 ik. 8 v v 
išskyrus treč SeŠt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
'T2 Schlllar 81., Elmhurat, IL 80126 

708-041-2404
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago. IL 60652 
Tai 312-434-2123

Holy Cross Phyticlan Center 
6084 S Archer, Chicago, IL 60638 

Tai. 312 884-4155
Valandos pagal susitarimą

K«b. tel. (312) 471 3300 
VIDAS J NEMICKAS, M D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle 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.

„Abortas yra žmogaus žudy
mas ir dėl to neleistinas”, 
pareiškė Vokietijos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas 
vyskupas Kari Lehmann. Pa
reiškime, paskelbtame priėmus 
minėtąjį įstatymą, jis pabrėžia, 
kad Bažnyčia „negali pritarti 
jokiam įstatymui, leidžiančiam 
žudyti negimusį vaiką”.

’ i

SUNG L. CHOU, M.D.
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KRAŠTOTYRA 
PRIKELIA PRAEITĮ

BALYS RAUGAS

Iš ribotų šaltinių — laiškų, 
nedažnų kelionių „į ten” ir „iš 
ten” — lietuviškoji išeivija ži
nojo apie ryžtą išsaugoti tautinę 
gyvybę, o kartu ir registruoti 
skaudžiuosius įvykius Lietuvos 
istorijai. Pirmajame okupacijos 
dešimtmetyje, vykstant partiza
ninėm kovom, Lietuva gyveno 
lyg ir karo siautulyje, todėl ir 
įvykių bei pasikeitimų ob
jektyvi registracija sunkiai buvo 
įmanoma. Atrodo, kad su „Lie
tuvių Rymo Katalikų Bažnyčios 
Kronika” (1972.III. 12) prasidėjo 
ir Lietuvos kraštotyros drau
gijos aktyvi veikla. Tada, va
saros atostogų metu, pasipylė 
Lietuvos keliais, mokytojai ir 
studentai pradėjo užrašinėti ne 
tiktai kalbinius reikalus bei 
liaudies posakius, bet ir ne
tolimoje praeityje patirtus iš
gyvenimus. Tačiau tik 1990 
metais, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, kraštotyri
ninkams tikrai atsivėrė galimy
bė išsišnekėti su išlikusiais kai
mo žmonėmis, jau nebebijan- 
čiais išsakyti savo, savo giminių 
bei savo gyvenvietės likimo 
vingių. Išeivijos žiniasklaidoje, 
pagrindinį dėmesį kreipiant į 
Lietuvos valstybinius rūpesčius, 
gyvenviečių liūdnieji pokyčiai 
iškyla tik retkarčiais. O juk per 
bolševikinės okupacijos pus
šimtį metų Lietuvoje išnyko per 
1,400 kaimų, kaip teigia 
Lietuvos kraštotyros draugijos 
pirmininkė Irena Seliukaitė 
Vytauto Indrašiaus tik ką pasi
rodžiusios knygos „Pasakok 
apie Antalieptę...” įžanginiame 
žodyje.

Knygos autorius Vytautas 
Indrašius, gimęs 1943.08.23, 
kaip jis pats sako, pagal išsila
vinimą yra inžinierius staty
bininkas, pagal pašaukimą — 
kraštotyrininkas. Spaudoje jis 
reiškiasi istoriniais straipsniais, 
o štai dabar savo pirmojoje 
knygoje pasakoja apie 45 Zara
sų apskrities Antalieptę bei jos 
apylinkėje esančias gyvenvietes 
— kaimus, kurių žemė jam yra 
tapusi „gražiausiu ir bran
giausiu kampeliu Lietuvoje”. 
Atvažiuoju čia ir diena ilgesnė, 
ir saulė šviesesnė, ir žmonės 
meiliau šypsosi”, — rašo knygos 
užsklandoje, papuoštoje jo 
nuotrauka. Ši enciklopedinio 
pobūdžio knyga prasideda 
pasakojimu apie mažą Lietuvos 
miestelį — Antalieptę, savo 
kukliais nameliais pabirusią 
Šventosios šiaurinėje pakrantėje 
Antalieptė pirmą kartą paminė
ta 1580 m. „užantalieptinių 
ūkininkų sąrašuose”, rastuose

Platerių bei Tiškevičių giminės 
dokumentuose. Antalieptei su 
žemėmis į pietryčius 1620 
metais priklausė grafams 
Barlic-Strutinskams, kilusiems 
iš Lenkijos.

Apie 1700 m. Antalieptėje 
buvo apgyvendinti vienuoliai — 
basieji karmelitai, ir pradėta 
statyti, o 1760 m. užbaigta di
džiulė bažnyčia. 1830 m. pasta
tytas ir mūrinis dviaukštis vie
nuolynas, sujungtas su bažnyčia 
požeminiu įėjimu. Po 1830 m. 
sukilimo bažnyčia buvo pavers
ta pravoslavų cerkve, o vie
nuolyne apgyvendinti iš Rusijos 
atkelti vienuoliai. Tuo metu 
miestelyje gyveno 20 šeimų, iš 
kurių 13 buvo žydų. 1897 
metais čia buvojau 631 gyven
tojas, o 1989 — 740 gyventojų. 
Pradinė mokykla įsteigta 1865 
m., o nuo 1924 metų pradėjo 
veikti ir 4 klasių progimnazija. 
Aprašyme įvardinti visi moky
tojai, dirbę tose mokyklose. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
vienuolyne įsikūrė vokiečių ka
riuomenės štabas, o bažnyčioje 
buvo laikomi arkliai bei karinės 
mašinos. Vokiečiai turtą iš
grobstė, rūsyje karstus išvartė 
1924 metais Antalieptės malū
no savininkas Katinas įrengė 
elektros stotį, apšvietusią mies
telio pastatus.

Aprašoma kaip kūrėsi lietu
viškos įstaigos bei organizacijos. 
Minimi jų vadovaujantys 
asmenys. Valsčiaus ribose tarp 
1919-1950 metų buvo 101 
kaimas, kuriuos bolševikinė 
sistema sunaikino iki dabarties 
43. 1923 metais valsčiuje buvo 
4,407 gyventojai: 3,507 lietuviai, 
428 rusai, 367 — žydai, 98 — len
kai, 2 — vokiečiai, 2 — gudai. 
Tuo metu tebuvo 100 raštingų 
žmonių. 1979 m. čia gyveno tik 
1,247 žmonės.

1941 m. birželio 14 d. išvežta 13 
šeimų (49) gyventojai, jų tarpe 
arkivyskupo Reinio brolių 8 
asmenų šeima, kunigo Juozo 
Prunskio artimieji ir kt.

1941 m. birželio pabaigoje, 
artėjant vokiečiams, į Rusiją 
pasitraukė 46 gyventojai, jų 
tarpe 20 žydų, o pasilikę 320 
žydų rugjūčio 20 d. buvo sušau
dyti Savičiūnų miške.

1944 m. vasarą nuo artėjančių 
bolševikų į užsienį pasitraukė 
38 gyventojai. Partizanaudami 
žuvo 26 vyrai. 1944-1951 metais 
sovietinė valdžia į Sibirą išvežė 
124 apylinkės gyventojus. Apy
tikriais duomenimis, 1940-1951 
metais čia buvo netekta 630 gy
ventojų.

1944 m. liepos 11-30 d. prie

Šventosios vykusiose vokie- 
čių-rusų kautynėse žuvo 272 
rusų kariai, kurie buvo pa
laidoti Antalieptės miestelio 
centre, kur stovėjo nepriklau
somybės atminčiai Atgimimo 
kryžius. Dabar toje vietoje stovi 
žuvusiems Rusijos kariams 
sovietinis juodo akmens pa
minklas.

Aprašyme minima Antaliep
tėje ar jos apylinkėje gimusios 
bei augusios žymesnės asme
nybės — Lietuvos kariuomenės 
savanoris majoras Šešta
kauskas, miręs Čikagoje, dr. 
Vaičiulis ir kt. Autorius yra 
aplankęs visas apylinkės gyven
vietes ir visoms yra parašęs 
tinkamus ilgesniam išlikimui 
žodžius. Ne šitokio rašinio rė
muose visi jie atpasakoti, tačiau 
dėl tikslesnio vaizdo rūpi 
pažymėti keletą tragiškesnių 
epizodų.

Aukštalaukių kaime 1897 m. 
buvo 28 gyventojai, 1979 m. — 
tik 1. Ten nelaimės prasidėjo 
1863 metų sukilime, kai iš
trėmė Pranckūno šeimą į 
Sibirą, o pribaigė sovietmetis, 
kai net keletas vyrų išėjo parti
zanauti, o kiti rėmė partizanus.

Ąžuolynės kaime 1923 
metais buvo 13 gyventojų, 1979 
m. tik 1. O buvo čia ir vandens 
malūnas, pastatytas 19-ojo 
šimtmečio gale.

Berčiūnai — kaimas atsirado 
XVI šimtmetyje. 1923 metais 
čia buvo 56 gyventojai, o 1979 
tik 5. Spaudos draudimo metais 
plačiai garsėjo knygnešys Juo
zas Šeikus su knygų platintoju, 
turtingu ūkininku Stanislovu 
Zabiela, kuris savo ūkį 1935 
metais pardavė malūnininkui 
Katinui, tačiau šį „buržujų”, 
apdovanotą Šaulių sąjungos or
dinu, bolševikai 1946 metais iš
gabeno į Sibirą. Iš kaimo 
keletas jaunų vyrų 1941-ųjų bir
želio pabaigoje kovėsi ir su besi
traukiančiais raudonarmiečiais. 
Kautynėse žuvo aktyvus pogrin
džio veikėjas, atsargos puska
rininkis Stasiulionis.

Garmuliškės — kaimas, 
kuriame 1923 metais gyveno 98 
asmenys, 1984 metais beliko 26. 
Gyventojus išretino okupacijų 
metu įvairios represijos. Buvo ir 
komunistuojančių, pasitrauku
sių ir dingusių Sovietų 
Sąjungoje, bet buvo žuvusių 
partizaninėse kovose.

Guntuliai 1897 metais buvo 
28 gyventojai, o 1979 m. tik 2. 
Kaimo lauke rasta žalvarinės 
sagės kojelė, todėl spėjama, kad 
čia būta II šimtmečio kapavie
tės. 1941 m. karo pradžioje prie 
kaimo esančiame šile buvo 
sušaudyti trys komunistiniai 
aktyvistai. Iš šio kaimo kilęs 
Lietuvos kariuomenės sava
noris, aviacijos majoras Petras 
Lapienis.

Gutaučiai — 1897 metais 
buvo 137 gyventojai, o 1979 - 
tik 8. Kaimas garsus savo pilia
kalniu, liudijančiu šios gy
venvietės senumą, kai beveik 
kiekvieną kartą, žemę ariant, 
randama įvairių metalinių ir 
akmeninių daiktų: kardų, kir
vukų, pasagų, (psl. 27). Čia 
gyveno žinomas knygnešys 
Galinis. Kaimas buvo tautiškas 
ir vieningas. Daugelio likimas 
buvo tragiškas, susijęs su kova 
dėl Lietuvos likimo. Daug 
ramių gyventojų buvo ištremta 
į Sibirą.

Jakunčiai — jau žinomas 
1675 metų Viencavų dvaro in
ventoriaus knygose. 1987 me
tais kaime buvo 210 gyventojų, 
o 1979 m. — 42. Gyventojai buvo 
sėslūs, vienjngi ir pamaldūs. 
Kaimas išaugino daug patrio
tinės nuotaikos žmonių.

Kaniūkai — minimas 1671 
metais grafo Tiškevičiaus 
dokumentuose su 9 gyventojais, 
o po eilės pardavimų, žemei ei
nant iš rankų į rankas, kaime 
1959 m. buvo 44 gyventojai. 
1945 metais sovietai užplanavo 
ūkininką Liepą su šeima iš
tremti, tačiau paaiškėjus, kad 
jis išgelbėjo nuo sušaudymo 
keletą komunistu, šį kartą jį 
paliko ramybėje, bet 1948 
metais 11 asmenų Liepos šeimą 
išvežė į Krasnojarską. 1960 me
tais atgavusi- laisvę, Liepos 
šeima grįžo, bet negavusi 
leidimo gyventi Lietuvoje, apsi
gyveno Latvijoje. Kito kaimyno 
mokytojo Jakąvonio likimas dar 
žiauresnis- 1945 m. vasario 16 
stribai apsupu jo sodybą ir kra
tos metu. rado Brazdžionio eilė
raščius, Petraičio „Kaip jie mus 
sušaudė” ir kitas „baisias” 
knygas. Jį tardydami, mušė Za
rasuose, o, vęž,ant į Uteną, prie 
Daugailių nųšpvė ir, užkasę pa
kelėje, paskelbė, kad šis nacio
nalistas bandęs pabėgti. O kai

tą pačią dieną nušovė aštuo
niolikmetį partizaną Straižį, 
stribai paskelbė: „Jau antrą 
banditą patiesėm...” Savo „žyg
darbį” stribai tęsė toliau ir, kaip 
knygos pasakotojas teigia: „per 
vieną dieną Kaniūkų kaime 
‘socializmo kūrėjai’, išdraskė 
keturias šeimas...”

Madagaskaras — keistavar- 
dis nedidelis kaimas, minimas 
Antalieptės vienuolyno knygose 
1804 metais. Tai arkivyskupo 
Reinio tėviškė su 40 ha žemės, 
kur 1935 metais buvo išarta 
archeologinių radinių ir ak
meninis kirvis. Žiaurus bolše
vizmas 1941 m. birželio 14 d. iš
trėmė gausią Reinių šeimą. 
Jauniausias iš Reinių — Jonas, 
gimęs 1920 metais, baigęs 
medicinos mokslus, stojo į 
„Tėvynės apsaugos rinktinę” ir, 
prasiveržęs į Vakarus, gyvena 
Čikagoje. Pagerbiant arki
vyskupo Mečislovo Reinio atmi
nimą, sodyboje 1990 metais pa
šventintas kryžius. Kraupią 
Madagaskaro tragediją Vy
tautas Indrašius aprašė 
laikraštyje „Utenis” 1990.X.10.

Kaip matyti iš suglaustai 
atpasakotų kelių pavyzdžių, 
paremtų laiko statistiniais 
duomenimis, Lietuvos kaimų 
nykimo procesas visais atvejais 
labai panašus: maždaug prieš 
šimtmetį gyventojų skaičius 
gana stambus, o pastaraisiais 
metais jis daugiausia jau viena
ženklis... Tik ne visas gyvenvie
tes vienodai palietė sovietinio 
režimo letena, nors nė vienos 
nėra, kur būtų nenusruvenęs 
kraujas ar nenutekėjusi skaus
mo ašara...

Duok Dieve, kad kokios nors 
priežastys nesustabdytų šitokių 
kraštotyrininkų kaip Vytautas 
Indrašius nuo labai prasmingo 
vaikštinėjimo po Lietuvos 
žemelę...

Senoji Veiviržėnų bažnyčia (iš XVII-XVIII a.).

/

Danutė Bindokienė

Jungtis ar skaldytis?
Paprastai bet kurios tautos 

visuomenė tampa labiau vienin
ga tik tuomet, kai iškyla vi
siems svarbus reikalas ar iš
tinka didelė nelaimė, suvirpi
nanti žmonių gailestingumo 
stygas. Galbūt taip ir turi būti, 
nes kasdienybėje, atsiribodami 
vieni nuo kitų, galime vairuoti 
savo gyvenimą, kaip patinka, 
nuolat neatsimušdami į kitų 
dėmesį ar kritiką. Juo labiau ši 
taisyklė galioja JAV, kurios gy
ventojai — tautybių, tikybų, 
rasių mišrainė. Svarbiausia to
je mišrainėje nepaklysti, nepra
rasti savo etninės tapatybės, 
kuri yra neatidalomas mūsų as
menybės dėmuo.
Ne visi pajėgia plaukti prieš 

srovę, nepavirsti tik kitu ša
peliu gyvenamojo krašto vande
nyne. Atrodo, kad lietuviai ypač 
neturi imuniteto prieš susveti
mėjimą savo kilmei, o skiepų 
prieš šią „ligą” dar neišrasta. 
Tačiau, prasidėjus vadinama
jam „rudens veiklos sezonui”, 
galime pastebėti džiugų reiški
nį: ta veikla tikrai šiemet gyves
nė. Jau seniai ruošta tiek 
įvairių ir įdomių renginių, kaip 
praėjusios vasaros gale, dabar ir 
netolimoje ateityje. Metus 
žvilgsnį į renginių kalendorių, 
kiekvieno mėnesio pradžioje 
skelbiamą „Drauge”, ypač 
Čikagoje ir Lemonte renginių 
datos, pavadinimai, rengėjų vai 
dai mirgėte mirga. Be abejo, 
toks judrus gy’-?n;mas vyksta ir 
kituose lietuvių telkiniuose, tik, 
deja, ne visi pasistengia apie tai 
parašyti. Kaip jau daug kartų 
minėjome, šventės, pokylio, iš
vykos ar kito renginio aprašy
mas nėra rengėjų ambicijų pa
glostymas ar pasigyrimas, bet 
turi trilypę paskirtį ir naudą: 
akivaizdžiai paliudija, kad toje 
vietovėje tebegyvena ir kažką 
veikia mūsų tautiečiai; duoda 
pavyzdį ir naujų idėjų kitiems, 
ypač jeigu programa ar renginio 
pobūdis kuo išsiskiria iš stan
dartinių; pagerbia asmenis, 
kurie nemažai pasidarbavo dėl 
renginio sėkmės, o jeigu jis 
ruoštas labdaros tikslams, mūsų 
skaitytojai Lietuvoje pajunta, 
kad užsienio lietuviai jų vargą 
atjaučia, stengiasi sumažinti.

Apsilankius toliau nuo Čika
gos ar šiaip pasikalbant su 
žmonėmis iš kitur, dažnai pasi
girsta tarytum pavydo akordas: 
bepigu jums, tiek daug lietuvių, 
tiek daug veiklos, o mums daug 
sunkiau kažką suręsti, žmones 
sukviesti... Norisi pasakyti, kad 
daug lietuvių kilmės gyventojų 
dar nereiškia pilnų salių tą patį 
savaitgalį vykstančiuose keliuo

se renginiuose. Paprastai visur 
matome kone tą pačią publiką, 
o kas neina, tai ir su botagu į 
salę neįvarysi. Rengėjam daž
niausia tenka dalintis tais pa
čiais žmonėmis. Tos „dalybos” 
ne visuomet išeina lygios, 
tuomet pasitaiko priekaištų, 
kodėl kažkas ruošė koncertą, 
pietus, paskaitą, išvyką kaip tik 
tą pačią dieną, kai mes ruo 
šėme... Žinoma, laisvame krašte 
laisvi žmonės gali laisvai pasi
rinkti, kur eiti, kur ne, todėl 
priekaištai nelabai logiški. Kai 
ruošiami didesni ar svarbesni 
renginiai, reikėtų pasitikrinti, 
kas tą dieną dar vyksta ir pagal 
tai derinti savo planus. Siūly
tume ir kitų telkinių lietuviams 
mums savo renginių datas at
siųsti, kad šią paslaugą „Drau
gas” galėtų teikti ne vien Či
kagai. Antra vertus, toks publi
kos „viliojimas” uždeda naštą 
rengėjams, nes reikia truputį 
pasitempti ir pasiūlyti įdomesnę 
programą. Nebepakanka tik 
dešrų, kopūstu ir „laimingųjų 
bilietėlių” traukimo...

Įklimpus į šią temą, verta pa
sinerti dar metrą gilyn ir pa
minėti kitą reiškinį, kuris kelia 
daug daugiau nerimo, negu du 
ar trys renginiai tą patį savait
galį. Bent Čikagoje ir apylinkė
se jau turime nemažai tautiečių, 
atvykusių iš Lietuvos po antro
jo nepriklausomybės atkūrimo. 
(Jie nemėgsta „naujųjų ateivių” 
vardo, bet mums ne prie širdies 
pavadinimas „išeiviai ”, o vis 
tiek esame taip vadinami). Šie 
lietuviai labai nenoriai jungia
si į čia anksčiau įsikūrusios vi
suomenės gretas, motyvuodami, 
kad egzistuoja kažkokia diskri
minacija. Kaip yra visokių žmo
nių, taip ir įvairių nuomonių, 
bet visuotinės „diskriminacijos” 
neteko sutikti, jeigu mes patys 
to jausmo savo elgesiu, pažiūro
mis ar kaip kitaip nesukuriame. 
Pastebėjome, kad mažiausiai 
dabar ir anksčiau atvykusių 
tautiečių grupės maišosi rengi
niuose. Kai programą atlieka 
„savi žmonės”, salė pilna 
naujųjų lietuvių imigrantų, bet 
jų nedaug, jei renginys yra „išei
vių”. Ir atvirkščiai.

Mes privalome jungtis, ne 
skaldytis, ir lengviausias būdas 
atrasti bendrą dialogą, pažinti 
vieni kitus yra kaip tik viešuose 
renginiuose. Kadangi naujai at
vykusieji ne visuomet įstengia 
mokėti brangią bilieto kainą, 
galbūt rengėjai galėtų padaryti 
nuolaidą. Juk pilna salė, net ir 
su pigesniais bilietais, geriau už 
tuščių kėdžių eiles...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

į JUOZAS KLIMAS

8
Jis sakė, kad tokį vargo vaiką išmesti iš Karo 

mokyklos buvo neteisybė ir jis žiūrėsiąs, kad aš galėčiau 
sugrįžti, kol vieną dieną pradėjo aiškinti apie sunkią 
pramonę Sovietų Sąjungoje, palygindamas su Lietuvos 
sunkia pramone. Baigdamas pamoką klausė kai kurių 
kareivių, kiek buvo Rusijoje sunkiosios pramonės ir kiek 
Lietuvoje? Tie atsakė, kad tai per daug jų galvai ir kad 
jie apie tą pramonę nesuprantą. Tada liepė man at
sakyti. Aš atsakiau, kad Lietuva buvo gerai išsivystęs 
ūkio kraštas, prekiavo ūkio produktais, o kadangi 
pramonei žaliavų nebuvo, tai pramonės gaminius turėjo 
importuoti. Pridėjau, kad nors sunkiosios pramonės ne
buvo, bet visos krautuvės buvo pilnos aprangos, maisto 
ir kitokių dalykų, o kai užėjo sunkiosios pramonės 
valdžia, tai ir krautuvės ištuštėjo. Kareiviai pradėjo 
juoktis. Aš jam tiksliai išverčiau, ką buvau pasakęs. Ltn. 
Salianik pasakė, kd jis mane sutvarkysiąs ir mane 
pasivijęs įspėjo, kad su politruku nesibarčiau. Aš at
sakiau, kad tegul manęs durnų klausimų neklausia, o 
jeigu sutvarkys, tai neturės vertėjo. Politrukas atsileido 
ir vėl viskas buvo tvarkoje.

Parašiau broliui laišką, kad išmetė iš Karo 
mokyklos. Tuojau brolis ir mama atvažiavo į Vilnių. 
Budėtojas pranešė, kad jie manęs ieško, o kuopos vadas 
kpt. Lenkauskas nė neprašytas davė man laisvą dieną. 
Nuėjome su broliu ir mama prie Gedimino kalno. Jie

buvo atsivežę skanių dešrų, lašinukų, skilandžio, nes 
jau žinojo, kad kareivėlio maistas yra prastas. Prasėdėjau 
pusdienį. Pasakiau, kad ne tik mane, bet visus išmetė, 
ir kol kas dėl to nereikia rūpintis.

Artėjo Kalėdos. Nei atostogų, nei leidžiamų už mies
to niekam nedavė. Atrodė vėl sėdėti už Kūčių stalo, kaip 
praeitais metais, galimybės nebus. Laimei vieną dieną 
įeina ltn. Kaulinis ir sako: „Duok man bajavą vyrą — 
turiu važiuoti pabėgusio Matulevičiaus gaudyti”. Tuo
jau linksma mintis blykstelėjo ir sakau: „Už mane baja- 
vesnio nėra, aš važiuoju”. „Ar nori?” „Taip”, — atsakau. 
Tada jis: „Išsiimk sausą davinį 5 dienoms, šovinių ir būk 
rytdienai pasirengęs”.

Buvo Kūčių diena. Iš ryto pajudėjome Kauno link, 
persėdome į Kaišiadoris, iš kur pėsčiom nuėjome į Ramy
galą. Užėjom į miliciją ir prisistatėme viršininkui, kad 
parūpintų nakvynę ir paskirtų milicininkų 
pažvalgymui, nes jei mes, kariškiai, nueisime — kils įta
rimas, o jeigu jis yra apylinkėje, tai namuose nebūna, 
bet kur nors kitur slepiasi. Buvome nuo ėjimo pavargę 
ir jau nenorėjome per sniegą į kaimą klampoti. Mies
telis atrodė kaip ir mano, nuovados viršininkas, vyresnis 
policininkas ir policininkas, o čia jų sukinėjosi apie 20, 
visi civiliai apsirengę, išskyrus viršininką, kuris dėvėjo 
ant rankovės raudoną juostą.

Nakvynę mums davė klebonijoje. Storas klebonas 
lenkišku akcentu, mus pamatęs nusigando (karininką 
ir kareivį pamatęs). Nakvynei davė kambariuką 
palėpėje, be šildymo, betgi su pūkinėm antklodėm.

Nutarėme valgyti leitenanto sumuštinius, kad nesu- 
džiūtų, o vėliau mano sausą davinį.

Po pusvalandžio atėjusi tarnaitė paklausė: „Gal 
kareivėliai norėtumėt arbatos?” Pasakiau, kad karšta 
arbata būtų labai gerai. Ji atnešė ne tik arbatos, bet ir

keletą pyragaičių. Apšilę nuėjome į nuovadą pasiteirauti 
apie mūsų pabėgėlį. Mums paskirtas milicininkas 
pasakė, kad jis jau pasiteiravęs pas patikimą kaimyną, 
bet sakė, kad tas bėglys nebuvęs pastebėtas. Sugrįžę 
laikui praleisti ėmėm lošti kortomis ir spėliojome, ar toks 
ir bus mūsų Kūčių vakaras.

Gerokai sutemus vėl pasibeldė į duris ta pati tarnaitė 
ir sako: „Kareivėliai, pas mus šiandieną Kūčių vakaras. 
Jeigu sutiktumėt — prašom Kūčiom”. Mes pasisakėme, 
kad esame katalikai ir taip pat valgydavome Kūčias.

Nuėjus stalas atrodė neturtingai padengtas, nes tą 
dieną mėsiškų valgių nevalgė. Klebonas atrodė išsi
gandęs, net jo rankos drebėjo, taipogi šeimininkė ir 
tarnaitė atrodė irgi išsigandusios, baimingos. 
Nusprendžiau, kad reikia jiems kiek paaiškinti mūsų 
reikalą ir sakau: „Jūs dėl mūsų nesijaudinkite, nes mes 
čia pas jus tik nakvynei esame. Mūsų tikslas sugauti 
pabėgusį kareivį”. Prašėme, kad apie tai niekam 
nesakytų. Klebonas prisiekė Dievo vardu, kad paslaptis 
bus išlaikyta. Ant stalo tuoj atsirado kepta žąsis, kum
piai, dešros. Lenkėme stiklą po stiklo, o jie laikėsi 
pasninko. Mudu kirtome viską iš eilės. Įsilinksminus 
buvo užstatytas gromofonas. Leitenantas išvedė šokti 
šeimininkę, o aš — tarnaitę. Vėliau ir klebonas su 
šeimininke sušoko valsą. Prieš 12 vai. klebonas 
atsiprašė, nes jam rytoj reikės laikyti Mišias, o mudu, 
išgėrę paskutinius lašus iš butelio, užmigome savo 
patalpoje po šiltais patalais.

Kitą rytą laukė geri pusryčiai. Mes atsiprašėme, jog 
neisime į bažnyčią, kad nesukeltume įtarimo. Po gerų 
pietų nuėjome pasiteirauti apie mūsų bėglį. Naujienos 
buvo tos pačios — nieko nepastebėta. Tuomet aš 
paklausiau, ar nėra kur nors vakaruškų, kaip paprastai 
per Kalėdas. Pasakė, kad yra ir nurodė kaip pasiekti.

Buvo netoli. Kaimo sodyba su didele virtuve ir šalia 
didelis kambarys — svetainė, kurią netrukome pasiekti.

Virtuvėje sėdėjo susikabinusi porelė, kita pora 
susiglaudusi stovėjo. Ant sienos kabėjo tik maža lem
pa. Kambaryje — svetainėje griežė armonika ir čirpė 
smuikas. Mums įėjus, muzika sustojo ir visų akys 
nukrypo į mus.

Pasieniuose stovėjo suolai, kurie buvo jaunimo ap
sėsti. Daugiausia merginų, vyrų mažiau. Kiti stovinia
vo pažįstamų būreliuose pakampėse. Arčiau stovintiems 
pasakėme: „Labas vakaras!” Paklausėme, ar galėtume 
ir mes pasišokti. Atsakymas buvo: „Prašom, prašom”. 
Tuo tarpu leitenantas užsirūkė papirosą. Aš nerūkiau. 
Akimis apžvelgiau jaunimą, kuriame, atrodė, visos buvo 
kaimo merginos, išskyrus vieną, kurios plaukai buvo 
sugarbanoti, lūpos ir veidai padažyti. Tuoj pastebėjau, 
kad leitenanto žvilgsnis prie jos ir sustojo. Užgriežus 
valsą, jis numetė papirosą ir išvedė ją šokti. Aišku, 
nusivilkome milines, pasidėdami jas ant suolo. Leite
nantas mažą pistoletą įsikišo į kelnių kišenę. Po šokio 
nuėjo vėl prie jos ir jau abu surado bendrą kalbą. Tuo 
tarpu aš saugojau milines ir nemačiau nei vienų akių, 
kurios man signalus siųstų.

Po antro šokio įėjo tamsiai geltonais plaukais tikra 
gražuolė, dėvinti gražų paltą. Neapsirikau galvodamas, 
kad tai žydė. Ji stovėjo viena, kaip ir aš, tad 
nusprendžiau savo puolimą pradėti. Pirmiausia iš
vedžiau pirmą pasitaikiusią merginą šokti, sumegz 
damas su ja tik keletą nereikšmingų sakinių. Užgriežus 
kitą šokį, tango, išvedžiau minėtą gražuolę. Buvau 
prastas šokėjas, todėl iš karto atsiprašiau, kad gal nela
bai pataikysiu, nes raudonojoj armijoj sunku gauti 
leidimą išėjimui į miestą pasišokti, tai šokiai ir 
prisimiršta. (bUs daugiau)
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liai už tautos laisvę.
Šios gausios šeimos atžalos,

likusios gyvos užsienyje, pasi
aukojimo paveldėtas tradicijas 
Lietuvai puoselėja ir šiandien. 
Jų aukos įamžintos, atstatant 
okupantų sugriautą Sintautų 
parapijos bažnyčią. Šią vasarą 
šeštą kartą apsilankė Lietuvo
je JAV gyvenantis Juozas Viz
girda. Su optimizmu jis stebėjo 
atsikuriančią, besikeliančią iš 
suklupimo Lietuvą. Aplankė 
savo gimtinę, likusius gyvus 
kaimynus, mokslo draugus. Pa
vaikščiojo basakojės vaikystės 
takais. Lydėdamas jį, stebėjau 
jo vidinio dvasinio pasaulio 
nuotaikas, ilgesį vaikystės 
negrįžtamų dienų, dvasinį ryšį 
su likusia gimtine. „Numirti 
negrįšiu, bet Lietuvos žmonėms 
padėsiu”, — jis liūdnai pa
sakė, nutoldamas nuo gimtinės 
laukų...

Mačiau, kad Juozas gyvena 
tėvynės rūpesčiais ir jautriai 
reagavo į kiekvienos šeimos ne
lengvą gyvenimą. Aplankė Zo- 
kaičių keturis našlaičius, 
kuriuos globoja senelė invalidė 
pensininkė Bacevičienė (Iždagų 
kaime, Šakių raj.) Teiravosi, ar 
visuomet pasiekia juos iš JAV 
jo siunčiama labdara? Gailestin
gumo ir gerumo ranką ištiesė 
gausiai ligoto Gintaro Matulai
čio aštuonių vaikų šeimai, gyv. 
Kaune. Juozas nuolat kartojo: 
„Jaunimas mūsų ateitis ir reikia 
padėti jiems atsistoti ant kojų”. 
Parėmė tautos vienybę ir prisi
kėlimų simbalizuojančios Prisi
kėlimo bažnyčios atstatymą 
Kaune. Kur tik apsilankė, sklei
dė gailestingumą ir nuošir
dumą.

Didžiuojamės lietuvių išeivija, 
kuri per pusę amžiau neišpuiko, 
išsaugojo tautinę sąmonę, gai
lestį ir meilę tautiečiams, šias 
moralines vertybes paveldėjome 
visi iš savo protėvių geno ir

Tyliame ir ūksmingame Su
valkijos sodžiuje, Lietuvos 
nepriklausomybės metais Šakių 
apskrityje, Vilkeliškių kai
me, bendram likimui sukūrė 
katalikišką šeimą Jonas Vizgir
da ir Marijona Rudzevičiūtė. 
Būdami pamaldūs katalikai, 
mylėjo savo sodžių, jį puošė, 
saugojo gražias Lietuvos ūkinin
kų tradicijas, buvo surišti su 
savo sodžiumi kūnu ir siela.

Sulaukę keturių dukrų ir 
šešių sūnų, jau nuo mažens savo 
atžalynui diegė meilę žmogui, 
tėvynei. Nuo vaikystės dienų 
buvo perteikiamas darbštumas, 
pasiaukojimas, sąžiningumas.

Antrasis pasaulinis karas su
drumstė ramaus sodžiaus kūry
bingą gyvenimą. Nekaimyniški 
kaimynai — Vokietija ir Rusija 
— keitė savo okupacijas, piešda
mi ir žudydami Lietuvos gy
ventojus. Jono Vizgirdos šeima, 
būdama stiprios tautinės pasi
priešinimo dvasios prievartai ir 
neteisybei, skaudžiausiomis ir 
atsakingiausiomis lietuvių tau
tai akimirkomis neliko nuo
šalyje.

1944 m., po gen.P. Plechavi- 
kreipimosi į tautą, J. Vizgirda 
palaimino ir išleido savanoriais 
du sūnus gimnazistus, Vytautą 
ir Juozą, į steigiamą Tėvynės 
apsaugos rinktinę, kurios tiks
las buvo kovoti už Lietuvos 
laisvę prieš grįžtantį rusiškąjį 
okupantą, bet netarnauti vokiš
kųjų okupantų interesams. Nei 
vieni, nei kiti okupantai Lie
tuvos nepriklausomybės ne
pripažino.

Vokiškųjų okupantų pastan
gomis Tėvynės apsaugos rink
tinė buvo likviduota. Dalis 
savanorių buvo sušaudyta, kita 
dalis išsiųsta į Vokietiją. Juozui 
Vizgirdai likimas lėmė 1944 m. 
ginti Lietuvos pietų sienas nuo 
Armijos Krajovos, kurią rėmė 
vokiečiai. Vokiečių nuginkluo
tas ir suimtas kartu su kitais 
kovojusiais savanoriais Juozas 
buvo išsiųstas į Vokietiją. Bro
liui Vytautui pavyko pabėgti. 
Jis liko Lietuvoje. Pasibaigus 
karui, pergyvenęs visus karo 
pavojus, Juozas išvyko į JAV, 
kur ir dabar gyvena (Čikagos 
apylinkėse).

Vizgirdų šeima, žinodama 
skaudžias istorijos pamokas, 
artėjant pakartotinai rusų oku
pacijai, veržėsi į Vakarus su 
viltimi vėl kada nors sugrįžti. 
Laimingai Vakarus pasiekė tė
vai, trys dukros (Julija, Zosė ir 
Albina) ir trys sūnūs (Jonas, 
Juozas ir Justinas). Okupuoto
je Lietuvoje liko dukra Klemen- 
tina, sūnūs Vytautas, Antanas 
ir Leonardas.

Lietuvoje likę, visi trys broliai 
Vizgirdai savanoriškai įsijungė 
į ginkluotą pasipriešinimą oku
pantams. Jie liko ištikimi tėvų 
įdiegtoms dvasinėms vertybėms 
— meilei ir pasiaukojimui savo 
tautai ir tėvynei.

Sunkiais ginkluoto pasiprieši
nimo metais mano tėviškėje šie 
trys didvyriai visuomet rasdavo 
prieglobstį ir šilumą. Likęs 
gyvas, kaip rezistencijos daly
vis, su meile ir pasididžiavimu 
prisimenu šių kuklių didvyrių 
indėlį į Lietuvos nepriklauso
mybės pratęsimą ginkluota 
kova, pagal Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdžio deklaraciją (1947- 
1949 m.)

Kai jau laiko užmarštin nuėjo 
pavojų, skausmo, skurdo, nepri
teklių ir mirčių išgyvenimai, 
kas šiandien galėtų išmatuoti jų 
meilę ir pasiaukojimą tėvynei, 
kai už ją atiduodama tai, kas 
brangiausia — žmogaus gyvybė. 
Tik kuklus lauko akmenų pa
minklas, krauju aplaistytose 
vietose, prie Sintautų, Sakių 
raj. ir Garbės panteone juodame 
granite iškalti vardai Sakiu 
kapinėse, primins dabartinėms 
bei ateinančioms kartoms, ko
kią gyvybės kainą mokėjo bro

BUVUSIŲ MOKINIŲ PARAMA 
GIMNAZIJAI

Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazija (buv. pijorų kolegija, 
bąjorų, realinė mokykla, vyrų 
gimnazija, I vidurinė m-la) šį 
rugsėjį pradėjo 269-uosius 
mokslo metus (įkurta 1727 m.). 
Istorija jai nebuvo palanki, nes 
iki 1915 m. joje buvo mokoma 
lenkų, lotynų, rusų kalbomis. 
Lietuviškai kalbėti buvo drau
džiama net mokyklos terito
rijoje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu, vienam okupantui pa
keitus kitą, Panevėžio šviesuo
menė, organizuojama „Saulės” 
draugijos Panevėžio skyriaus 
pirmininko kun. J. Stakausko,
M. Geigaitės-Putramentienės 
(vėliau Giedraitienės), K. Bi
zausko (vėliau Nepriklausomy
bės Akto signataro) ir kt. entu
ziastų, po ilgų rusų okupacijos 
dešimtmečių, 1915 m. spalio 1 d. 
atidarė pirmąją Lietuvoje lietu
višką gimnaziją (likimas lėmė 
po antrosios rusų -r sovietinės 
okupacijos vėl tapti pirmąja 
gimnazija Lietuvoje. Šis statu
sas Švietimo ministerijos buvo 
suteiktas 1992.09.01).

Spalio 27 d. — šio istorinio 
aštuoniasdešimtmečio pami
nėjimas. Ta proga iki šventės 
baigta spausdinti 430 psl. Juozo 
Balčikonio gimnazijos istorija 
(1727-1995). Kadangi kol kas 
Lietuvoje sunkoka ekonominė 
padėtis, susidūrėme su lėšų, 
reikalingų knygos išleidimui, 
stoka. Jūsų laikraštyje (1995 m. 
rugpjūčio mėn. 29 d ) buvusiam 
gimnazijos mokiniui, dabar 
gyvenančiam Čikagoje, J. Masi-

buvusių brangių mokytojų. Ne
priklausomoje Lietuvoje šian
dien begalo trūksta žmonių, 
kurie sugebėtų aukotis už žmo
gų, tautą ir Tėvynę. Šios savy
bės ypač būtinos tiems žmo
nėms, nuo kurių darbo ir veik
los priklauso visų Lietuvoje 
gyvenančių žmonių gyvenimas 
ir visos tautos likimas.

Jonas Dailidė

ATEITIES SAVAITGALIS 
1995

Penktadienis, lapkričio 3 d. Jaunimo centro kav< ėja.
7:30 v.v. Humoristinė vinjetė, kurią parašė Dalia ' ėnienė 

pagal Žemaitės legendą, girdėtą iš švento Petro. 
Veikėjai: Žemaitė — Audrė Budrytė,

Dievas — Algis Barniškis, •
Ieva — Jūratė Jankauskaitė,
Adomas — Andrius Utz
šv. Petras — Arvydas Tamulis.

Režisūra: Arnoldas Voketaitis.
Scenos apipavidalinimas: Vytas čuplinskas. 
Veiksmas vyksta Jaunimo centro kavinėje ir rojuje. 
Petrauka ir vaišės.
Kazys Bradūnas skaito savo naujausią kūrybą.

iečtadlenle, lapkričio 4 d. Jaunimo centro Čiurlionio gale* 
rijoje-
12:00 v. Pokalbiai prie kavos ir pyragaičių.
12:30 v. Aldona Žemaitytė — „Krikščioniškos demokratinės 

minties formavimas Lietuvos katalikų spaudoje 
(Atgimimo laikotarpis)”. Diskusijas praveda dr. Vytas 
Narutis.

2:00 v. Svarstytose dalyvauja kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, Juozas Kojelis, Regina Narušienė ir Aldona 
Žemaitytė.
Praveda Jonas Pabedinskas.

3:00 v. dr. Ona Daugirdienė — „Lietuviška šeima”. 
Diskusijas praveda Alė Lieponienė.

i
ftečtadlenlo vakares lapkričio 4 d.
Lietuvių centre Lemonte Meno galerijoje- •
7:30 v. Jaunųjų menininkų vakaras. Dalyvauja Audrė Budrytė,

Mėta Landytė, Aleksas Mitrius, Haris Subačius, Elena 
Tijūnėlytė ir kiti.

Sekmadlenla, lapkričio B d., Lemonte.
10:15 v. Aldona Žemaitytė susitinka su jaunomis šeimomis 

Ateitininkų namuose.
11:00 v. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.

Po Mišių programa vyksta Ateitininkų namuose 
Lemonte.

12:15 v. dr. Dalia Kučėnienė — „Žemaitė — pirmoji lietuvė 
feministė Amerikoje”. Diskusijas praveda Asta 
čuplinskienė.

1.30 v. Ambasadorius dr Vytautas Dambrava — „Ateitininkas 
pasaulyje ir tėvynėje”. Diskusijas praveda dr. Audrius 
Polikaitis. w s

lioniui paskelbus žinią apie 
šiuos sunkumus, geranoriškai 
atsiliepė visas pulkas rėmėjų, 
per trumpą laiką knygos išlei
dimui surinko net 1,000 dolerių. 
Šią dovaną į gimnaziją malonėjo 
atvežti žinomas visuomenės vei
kėjas Lituanistikos tyrimo stu
dijų centro vadovas prof. dr. J. 
Račkauskas.

Kadangi knygos išleidimas 
kainuoja daugiau kaip 25,000 
Lt, ši parama labai reikšminga 
ir efektyvi.

Per Jūsų laikraštį, kaip kny
gos autorius, gimnazijos istorijos 
ir kraštotyros būrelio vadovas, 
noriu nuoširdžiai padėkoti 
mecenatams už tokį kilnų 
poelgį, remiant gimnazijos is
torijos išleidimą. Knygos 
leidimą parėmė: Juozas Masi- 
lionis — 170 dol, Dalia Anysas 
— 100 dol., Vito A. Yucius — 100 
dol., Halina Milaknis —100 dol., 
John Bartkus — 50 dol., dr. Rim
vydas Sidrys — 50 dol., Nemira 
Šumskienė — 50 dol., Audronėr
Užgiris — 50 dol., Vytautas Ba- 
nelis — 40 dol., Vitas Berna- 
dišius — 30 dol., Stasys Sližys — 
30 dol., Eugenę Vilkas — 30 dol., 
Petras Beinarauskas — 25 dol., 
Ona Vaitkus -r- 25 dol., Jonas 
Urbonas — 100 dol., Rimas Kor
sakas — 50 dol.

Be to, anksčiau knygos leidi
mui Petras Molis atsiuntė 300 
dol., Irena, Kr iaučęliūnienė — 
100 dol. ir 1923 m. absolventas 
iš Detroito S|ąsys Šimoliūnas — 
100 dol. Visiems nuoširdus ačiū. 
O knyga, ką,i- tik ji pasirodys 
pasistengsime nusiųsti kaip 
galima greičiąu.

Ta pačia proga noriu kreiptis 
į buvusius gimnazijos mokinius, 
prašant į gimnazijos istorijos

; TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

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

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

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

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

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

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

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR CARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje Ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI į NAMUS
Mūsų raštinės:

447 S.Correy Avė., 
StPete Beach, FL 33706

Tai .(813)363-7700

639 East 185th Avė 
Euclid, OH 44119

-Tel.(216)481-0011

import-exf»ort, incz. 
27IV We«t 71 Str. Chlcagn, rL <MHt2M 

(312)434-2121 
(8OO)775-SEN11

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinos gyv. pridedama State Sales tax 8.75% nuoė
knygos kainos.

muziejų atsiųsti savo prisimi
nimus, išsaugotas nuotraukas 
(ar jų kopijas), parašytas 
knygas, straipsnius bei kitokią 
medžiagą, kuri padėtų užpildyti 
dar boluojančią dėmę gimnazi
jos istorijos muziejuje apie mūsų 
mokinius ir mokytojus, kuriuos 
Antrasis pasaulinis karas iš
blaškė po visą pasaulį.

V. Baliūnas, 
Panevėžio J. Balčikonio 

gimnazijos mokytojas

FONDAS REMS 
GABIUOSIUS

Trakų rajono savivaldybė 
įsteigė našlaičių ir neturtingų 
vaikų studijų labdaros fondą. 
Jis rems gabius jaunuolius ir 
mokės 1-3 minimalių gyvenimo 
lygių dydžio stipendijas arba 
suteiks vienkartinę pašalpą 
mokslui. Tokią paramą gaus tik 
pažangūs aukštųjų ir aukštes
niųjų mokyklų studentai, atsi
žvelgus į mokslo įstaigos reko
mendaciją ir materialinę 
studijuojančiųjų šeimos padėtį.

Fondas bus išlaikomas iš fizi
nių ir juridinių asmenų, užsie
nio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų paaukotų lėšų.

Fondo įstatuose numatyta, 
kad prašydamas fondo stipendi
jos, jaunuolis raštu pasižada, 
kad, baigęs mokslą ir pradėjęs 
dirbti, pats rems fondą 
materialiai.

MOKSLEIVIAI - PRIE 
KOMPIUTERIŲ

Jaunųjų kompiuterininkų mo
kykla atidaryta Kauno Techno
logijos universiteto Skaičiavimo 
centre. Spalio 14 d. čia prasidėjo 
pirmieji užsiėmimai. Į kursus 
įsiregistravo 140 moksleivių. 
Baigus mokyklą, bus išduoti 
kursų baigimo pažymėjimai.

52 Feaglos Rd., 
W4rwlck, NY 10990 
Tai.(914)258-5133

Rochester 
(716)232-4111 
Pittsburgh: 
(412)481-6222

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir f ąžiningas patarnavimas
• MLS kompi Jteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkamfe nuolaida

FOR RENT

Noriu pirkti padėvėtą, nebrangų, ge
rame stovyje, 6 ar 4 cilinderių automo
bilį. Skambinti tsl. (312) 434-2092.

KATALIKŲ KALENDORIUS ŽINYNAS 1995. Kun.
Jonas Mintaučkis. 256 psl............................. $10.00

SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. Ant. Senda. 368
psl...............................’............................................ $10.00

1996 M. KALENDORIUS. Išleido Draugas ... $3.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Alek

sandras Pakalniškis. 262 psl........................ $7.00
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl................. $4.00
VAIKAS — DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė. 317

psl..............................................................   $10.00
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas. liet. kongre

so įspūdžiai. Leonardas Šimutis. 117 psl. $10.00
kietais virš...................................................................... $12.00

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. IŠMINTIES
KNYGOS. Vertė kun. A. Rubšys. 661 psl. $12.00 

ŠV. R. NAUJASIS TESTAMENTAS. Vertė Česl.
Kavaliauskas. 648 psl...................................... $10.00

MOTERIS SU BALTU CHALATU. Atsiminimai.
Dr. Konst. Šimaitienė. 494 psl..................... $20.00

VILEIŠIAI. Trijų brolių darbai tautai. Antanas
Kučys. 624 psl.................................................... $27.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pik Narutis. 404 psl. $17.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan. Bindokienė. 364 psl................ $15.00
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI

METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl...........  $15.00
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžių atsiminimai.

Henrikas Stasas. 276 psl............................... $10.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.

Povilas Šilas. 319 psl...................................... $8.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940. J. Jakštas. 272 psl..................... $15.00

KELIONĖ | NEŽINIĄ. Antrojo pasaulinio karo ir
pokario prisiminimai. Br. Juodelis. 118 psl. $5.00

>

REAL ĖST ATE

RIMAS L. STANKUS

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ.

71 & Francisco.
Tek: 312-436-0844

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

Čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629
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LAIŠKAI
KODĖL NĖRA APRAŠYMO?

Jau nemažai laiko praėjo nuo 
II JAV LB Krašto tarybos sesi
jos, vykusios St. Petersburg, FL. 
Girdėjome visokių gandų apie 
diskusijas ir kitus „įdomumus”, 
vykusius posėdžiuose. Gandai ir 
lieka gandais, bet būtų neblogai 
pamatyti patikimus aprašymus. 
Nejaugi taip niekas ir nebuvo 
paprašytas aprašyti? Kur dingo 
kruopštusis Jurgis Janušaitis, 
M. Šilkaitis, A. Nakas ir kiti 
„raštingieji”, kurių korespon
dencijas dažnai skaitome telki
nių skiltyse? Ar posėdžiai buvo 
tokie slapti, kad lietuviškoji 
visuomenė net neturi teisės apie 
juos sužinoti? Aš maniau, kad 
Lietuvių Bendruomenė — taip 
bent visą laiką skelbiasi — yra 
mūsų visų, o mes visi — jos. 
Ponafr čia ne buvusioji Sovietų 
Sąjunga, kad tik „išrinktieji” 
turi teisę žinoti, kaip vyksta 
svarbios organizacijos (o gal jau 
partijos?) veikla!

Jurgis Glaveckas 
St. Charles, IL

AČIŪ!
Klausausi kas vakarą „Mar

gučio” programos ir džiaugiuosi, 
kad ji vėl atsirado. Sakykit, ką 
norit, prie šitos programos 
esame pripratę nuo pat at
vykimo į Ameriką ir, kai jis 
sustojo, buvo labai nyku, lyg 
mirus geram bičiuliui. Kai tik 
apsimokėsiu sveikatos bėdų su
keltas skolas, siųsiu auką 
„Margučiui, kad vėl nepra
pultų.

Man patinka „Margučio” pra
nešėjai, nes taria žodžius 
neskubotai, aiškiai. Net ir 
moterys gražiai kalba, nekapo- 
ja žodžių, kad senesnė ausis 
nespąįa pagauti. Patinka ir tas, 
kad duoda žinias, kurios mums 
čia svarbios: kas ką rengia, kas 
kur bus. Gerai kalbėti apie 
Lietuvą, bet mūsų gyvenimas 
yra čia ir susideda ne tik iš 
politikos.

Linkiu „Margučiui” ilgai išsi
laikyti. Beje, meskite tą „II”, 
nes „Margutis” yra „Margutis”, 
kam dar tų skaičių? Tik popie
žius prisideda romėnišką skai
čių prie vardo, kad nesumaišytų 
kas su anksčiau gyvenusiu. 
„Margutis” mums brangus ir be 
skaičių.

Vincas M. Butvilą
Oak Lawn, IL

TRUMPAI - DRŪTAI

Vis matau, kad mūsų žmonės 
piktinasi dėl Balzeko muziejaus 
suteikto žymenio ambasadoriui 
Alfonsui Eidintui. Prie to 
pasipiktinimo ir aš prisidedu: 
kuo jau taip ambasadorius nu
sipelnė, kad net „pasižymėju
siu” parinko? Dar per greitai 
jam paskirta toji garbė. O gal 
ambasadorius išrūpins Balzekui 
kokį ordiną iš Lietuvos vyriau
sybės ir bus mainai?

Ar nėra žmonių, kurie daug 
dirba ir Lietuvai, ir išeivijai? Aš

Jurbarko Kultūros rūmų ansamblis „Mituva” atlieka programą Vasario 16 gimnazijoje.
Nuotr. M. Šmitienės

Iš II JAV LB tarybos suvažiavimo St. Petersburg, FL, priekyje iš kairės: Soc. reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė, Kultūros tarybos pirm. Alė Kėželienė, Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė.
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tai pasiūlyčiau Jūratę Budrienę 
iš „Vaikų vilties”, ar Gražiną 
Liautaud, o gal Birutę Jasaitie
nę, kurios visur pilna, kur tik 
gerų darbų reikia. Kodėl ne 
„Saulutės” Indrę Tijūnėlienę, 
kodėl ne Mercy Lift Jurgį 
Lendraitį (šią organizaciją taip 
gražiai „Draugo” vedamajame 
aprašė D. Bindokienė), kodėl ne 
žmonės, kurie rūpinasi Jaunimo 
centro ar Lemonte lietuvių cen
tro išlaikymu? O ką jau bekal
bėti apie kitų vietovių darbštuo
lius. Čia nereikia aiškiaregio, 
kad daug jų surastume, jeigu 
Balzekas jau taip nori iš kitur 
žmogui žymenį suteikti.

Amb. Eidintas už savo darbą 
ambasadoje gauna algą ir daug 
kitokių privilegijų, tai koks čia 
nuopelnas, kad dirba? Visi, 
mano paminėti, ir daug nepami
nėtų, dirba iš idealizmo ar ar
timo meilės. Tai jau tikras 
nuopelnas!

Gaila, kad pas mus pirma pa
daroma, o paskui tik pradedama 
protą vartoti. Atrodo, kad ir čia 
taip atsitiko.
Aurelija Stanaitytė-Nichols

Arlington Heights, IL

ARGI NESKAITO 
„DRAUGO”?

Spalio 25 d. „Drauge” išspaus
dintame Ed. Š. aprašydamas 
prel. K. Vasiliausko ir sol. D. 
Sadausko atsilankymą Cicero 
parapijoje, apgailestauja, jog L. 
Bendruomenės Vidurio Vakarų 
apygarda lyg tai nelaiku 
surengė Lietuvių dieną, api
mančią visas Čikagos ir aplink 
ją esančias LB apylinkes.

Tikrai gaila, kad ciceriškiai 
negalėjo dalyvauti Lietuvių 
dienoje, skaniai pasivaišinti, 
pasimatyti su retais sutin
kamais draugais ir praleisti 
laiką gamtoje. Ed. Š. turbūt 
neskaito „Draugo” renginių 
kalendoriaus, jeigu nematė, jog 
Lietuvių diena jau buvo skel
biama per 5 mėn. O apie gerb. 
prelato K. Vasiliausko viešnagę 
Ciceroje skelbimai pasirodė tik 
savaitę prieš rugsėjo 17 d. Tik
riausiai tai buvo tik kelių 
asmenų iniciatyva suruoštas 
pobūvis, nes Cicero valdybos 
žmonės su talka vaišino Lietu
vių dienos svečius pyragaičiais 
ir kava.

Smagiai praleidus laiką

Lietuvių dienoje, atrodo, kad ir 
LB Vid. Vakarų apygardos 
gegužinė gerai pavyko.

Labai patartina sekti „Drau
go” renginių kalendorių, kuris 
tam ir spausdinamas, kad judri 
LB ir kitų organizacijų veikla 
neišskirstytų mūsų visuomenės 
į mažus būrelius vertiems ren
giniams. Visgi būtų teisinga at
kreipti dėmesį, kad, kas pirma 
pasirinko tam tikrą datą, tai to 
ir pirmenybė, o ne tų, kurie 
išlenda, kaip grybai po lietaus, 
ir bando barti tuos, kurie jau 
savo renginius yra anksti 
numatę ir jiems pasiruošę.

Vladas V. Aleika 
Palos Heights, IL

KOKIOS MŪŠŲ 
ATSAKOMYBĖS?

Spaudoje ir tik ką praėjusioje 
JAV LB tarybos sesijoje PLB 
valdybos nariai mums aiškina 
apie Lietuvos pilietybės įsta
tymo papildymą, kuris išplaukė 
iš prez. Brazausko' dekretu su
kurtos komisijos, į kurią PLB 
valdyba paskyrė visus išeivijos 
narius.

Tačiau, į JAV LB tarybos sesi
jos metu pateiktą klausimą: 
„Kokios yra privilegijos ir 
atsakomybės, išeivijai gaunant 
Lietuvos pilietybę? buvau ap
stulbintas PLB pirmininko B. 
Nainio atsakymu, kad „reikia 
teirautis pas advokatus”.

Buvau apstulbintas, nes pilie
tybės klausimu PLB vyrai akty
viai rūpinasi jau ilgą laiką. O 
juk čia pilietybės - sąvokos 
esminis klausimas. Lietuvos 
pilietybė nėra koks nors medalis 
ar veiklos paminklas. Mums rei
kia visą juridinį reikalą su
prasti, kad galėtume blaiviai 
džiaugtis.

Pagal pilietybės įstatymo pa
pildymą, mes, kurie esame vai
kai Lietuvos valstybės piliečių, 
esame dabar Lietuvos piliečiai. 
(Lietuvos pasą gauti, žinoma, 
turime parodyti dokumentus. 
Tačiau Lietuvos pasas kaip ir 
Amerikos pasas yra tiktai įro
dymas pilietybės, o ne jos su
teikimas. Pilietybę suteikia 
krašto konstitucija ir įstatymai).

Dviguba pilietybė, pagal Ame
rikos valstybės departamentą, 
sudaro asmeniui turinčiam dvi 
pilietybes - dvi atsakomybes. 
Piliečio tiesioginė atsakomybė

valstybei yra mokėti mokesčius 
ir tarnauti kariuomenėje. Pilie
tis, kuris nesilaiko savo atsa
komybių, atsiranda kalėjime.

Užtai ir klausimas: kokios yra 
mūsų atsakęmybės? (Šis klausi
mas gali būti ypatingai opus 
Amerikos lietuviams, dabar ke
liaujantiems į Lietuvą apsilan
kymui).

. Vytas Maciūnas 
«, Philadelphia, PA

KĄ LIETUVA DARYTŲ SU 
RYTPRŪSIAIS

Ignas Petraūskas („Drauge” 
Nr. 201) priekaištauja, kad savo 
straipsny nė'žodeliu neužsimi
niau, „kaip Lietuva tvarkytųsi, 
turėdama Rytprūsius”. Jo nuo
mone, atgaunant Rytprūsius, 
lygiai kaip W perkant namą, 
reikia apsižiūrėti, „ką darysim 
su tuo didėliu namu”. Bet 
Rytprūsių atgavimas .nėra na
mo pirkimas: Namą gali pirkti, 
arba ne, o Rytprūsiai yra lie
tuvių tėvonijos dalis, kurios jie 
neturi moralinės teisės atsi
sakyti, nepaisant, kaip bevil- • 
tiškai atrodytų jos atgavimas, 
nes negalima žinoti, kaip suksis 
istorijos ratai. Azijos tautos, 
šimtmečius išbuvę rusų valdžio
je, atgavo laisvę. Kai kam ir 
Lietuvos atsikūrimas atrodė 
neįmanomas,^ tačiau atsikūrė. 
Todėl mums , nėra jokio kito 
pasirinkimo, kaip siekti Ryt
prūsių ar bent Mažosios Lietu
vos, atgavimo. O kol tam nema
tyti realių galimybių, nėra pras
mės spėlioti, kaip Lietuva tvar
kytųsi, nes negalima žinoti, ko
kioj padėty Rytprūsiai tuomet 
bus, kokiomis sąlygomis jie bus 
atgauti.

Išeivijoje Mažosios Lietuvos 
atgavimo vėliavą neša Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. 
Bet jis nėra vienintelis. Lie
tuvoje taip pat veikia organi
zacijų, kurios rūpinasi Mažosios 
Lietuvos reikalais. Pavyzdžiui, 
praėjusį rugpjūčio mėnesį Vil
niuje Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba buvo surengusi diskusi
jas „Potsdamas ir Lietuva”, 
kuriose dalyvavo Lietuvos isto
rikai ir politikai. Jie priėjo 
išvados, kad „dabartinės Kali

A.tA.
taTianai klečkauskaitei 

MARTINKUS
mirus, giliai liūdintiems — broliui JURGIUI KLEČ- 

KAUSKŪI ir velionės dukteriai OLGAI STATKIE

NEI su šeima bei giminėms reiškiame nuoširdžiausią 

užuojautą.

Buvę Telšių gimnazijos draugai: 

Lionė Baltrušaitienė 
Valerija ir Kostas Čepaičiai 
Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 
Sofija ir Aleksas Kikilai 
Bronė ir Albertas Kr emeriai 
Dagni Mieliulienė 
Ada ir Domas Misiuliai 
Irena ir Bronius Paliuliai 
Koste ir Zenonas Petreikiai 
Rita ir Edvardas Slapšiai 
Aleksas Smilga 
Irena Smieliauskienė 
Bronė ir Stasys Stravinskiai 
Jadvyga Tamaševičienė 
Emilija ir Liudas Valančiai

ningrado srities klausimas lieka 
atviras”. Buvęs Lietuvos aukš
čiausios tarybos pirmininko pa
vaduotojas Č. Stankevičius pava
dino Karaliaučiaus sritį ana
chronizmu šiuolaikinėje Euro
poje ir teigė, kad tarptautinė 
bendruomenė supras mūsų nuo
statą, jog Rusija neturi teisės 
drausti svarstyti srities raidos 
galimybių. Lietuvos Seimo na
rys profesorius B. Genzelis aiš-i 
kino, kad dabartine padėtimi f 
Karaliaučiaus krašte, išskyrus 
Rusiją, nepatenkinta niekas. 
Vokiečiai, lenkai, švedai nenori, 
kad jis liktų kariniu Rusuos eks- 
klavu. Vokiečiai visai nesuinte
resuoti, kad čia įsigalėtų Rusi
ja ir Lenkija, o Lenkija — kad 
Rusija ir Vokietija. Kad mes, 
lietuviai, turėtume kuo didesnįj 
poveikį, suinteresuoti visi, sakė 
Genzelis ir pažymėjo, jog ne šū
kiais, ne jėga reikia Karaliau
čiaus kraštą atsiimti, o veikti 
kultūringai ir ekonomiškai. 
(„Lietuvos rytas”, 1995 m. Nr. 
184).

Taigi, tiek išeivijai, tiek 
Lietuvos žmonėms rūpi Rytprū
sių atgavimas ir jie daro, kas 
įmanoma, o kai susidarys sąly
gos juos atgauti, išryškės ir 
planai, kaip Lietuva tvarkytųsi.

Juozas Vitėnas
Oxon Hill, MD

DĖL TURIZMO LIETUVOJE

Dirbdama turizmo darbą ir dė
dama visas pastangas kelti sve
timtaučių tarpe Lietuvos vardą, 
negabiu atsistebėti, kad mes 
patys, t.y., lietuviai, neverti
name Lietuvos. Mūsų firma jau 
daug metų veža turistus į Lietu
vą bei Bąltįjos šalis ir, turiu pat
virtinti iš patirties, kad Lie
tuvoje yra labai, ir net labai, 
daug ką parodyti, kas domina 
turistus. Aišku, labai daug 
priklauso nuo to, kaip tai paro- Į 
doma. Mūsų darbuotojai Lietu
voje vis ieško naujų ir įdomių 
variantų turistams, tikriname 
ir turistų aptarnavimo lygį vieš
bučiuose* tad retas kuris turis
tas grįžta nesužavėtas tuo, ką 
matė ir patyrė. Aišku, didžiau
sia dėlis mūsų klientų ir yra 
svetimtaučiai. Esame ne vieną 
turizmo agentų grupę vežę į Lie
tuvą, ir jie grįžę toliau su mumis 
bendradarbiauja, vežant žmones 
į Lietuvą.

Ponai, kurie galvoja, kad 
„Lietuvoje nėra ką parodyti”, 
įsidėmėkite, kad turizmas pa
saulyje yra didžiausias darb
davys ir turizmo perspektyvų 
vystymas gali Lietuvai būti 
tikrai naudingas. Nemenkin
kime savo gražaus ir kultūra 
turtingo krašto!

Rūta Pauperas 
G.T. International 

viceprezidentė

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. spalio mėn. 29 d., Garden City Osteopathic ligoninėje, 
Michigan, po sunkios ligos mirė diplomuotas agronomas

AJA.
PRANAS VYTAUTAS 

ČIŽAUSKAS
Gimė 1916 m. liepos mėn. 29 d., Sipulciškių kaime, Mi

roslavo valsčiuje, Alytaus apskrityje.
I Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Detroit, Michigan.
Buvęs Šv. Antano spaudos kiosko įkūrėjas ir vedėjas.
Nuliūdę liko: žmona Elena, dukra Violeta ir žentas Jurgis 

Balčiūnai, gyv. Bostone; Lietuvoje seserys: Salomėja Či- 
žauskaitė, Izabelė Ragauskienė, Aldona Kavaliauskienė ir 
brolis Algirdas Čižauskas ir jų šeimos; Santa Barbara, CA 
giminaičiai Marija ir Jonas Šimoniai su šeima ir daug kitų 
giminių Lietuvoje.

Velionis pašarvotas Vai S. Bauža laidojimo namuose, 1930 
— 25th St., Detroite, antradienį, spalio mėn. 31 d., nuo 5 v. 
p.p. iki 8 v.v., trečiadienį, lapkričio mėn. 1 d. nuo 2 v. p.p. iki 
8 vai. Rožinis kalbamas 6:30 v.v.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio mėn. 2 d. Iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Antano 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už 
jo vėlę. Po pamaldų velionis bus nulydėtas į Holy Sepulchre 
kapines, Southfield, Michigan.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukra, žentas, sesutės ir brolis. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275.

A.tA.
Kun. VYTAUTUI ZAKARUI

iškeliavus Amžinybėn, jo broliui DONATUI ZAKA

RUI, brolienei VIKTORIJAI ZAKARIENEI ir šeimai 

bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime;

Vytautas ir Ona Adomaičiai 
Irena ir Antanas Ambraškos 
Adelė Bartienė
Elena ir Antanas Barčai
Marijona Gallagher
Aldona Gervickas
Juzė ir Alfonsas Jakubėnai
Kazys Leknius
Sofija Liubartienė
Ona Mieželienė

' "" ,q Vera Paulionis
Algirdas ir Sofija Palioniai 
Juozas Račius
Sofija Rukštelė
Jonas Šereiva
Juzė Sinkienė
Stasys ir Sophie Narkus
Kazys ir Janina Yourshis
Walter ir Aldona Klemka

Phoenix Lietuvių Katalikų
misijos nariai.

Mirus Vyčių 14 kuopos mielai narei

A.tA.
VERUTEI MYKOLAITIENEI

jos vyrą STASĮ ir sūnų ALGIMANTĄ nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Cicero Vyčių 14 kuopa

A.tA.
VYTAUTUI ČIŽAUSKUI

mirus, giliam skausme likusią jo žmoną ELENĄ, 
dukrą VIOLĘ su vyru JURGIU BALČIŪNUS ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marija Polteraitienė
Algis ir Danutė Liaugaudai su šeima
Vytautas ir Rita Polteraičiai su šeima

Mielam Bičiuliui
A.tA.

PETRUI KARĖNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį KLAUDIJĄ, 

sūnų RAIMUNDĄ su šeimomis ir sūnų PETRĄ, Jr. 

bei visus artimuosius.

Vladas ir Nijolė Užubaliai 
ir krikšto dukra Dovilė

• 1922 m. lapkričio 4 d. ar
cheologai pagaliau atrado įėji
mą į garsiojo Egipto faraono 
Tutankhameno kapą.

• 1963 m. lapkričio 22 d.
prezidentas John F. Kennedy 
buvo nušautas Dalias mieste, 
Texas.

• 1945 m. lapkričio 29 d.
Jugoslavijos karalystė buvo 
panaikinta ir tapo federalinė 
respublika, susidedanti iš 6 
valstybių.

• 1907 m. lapkričio 16 d. 
Oklahoma tapo 46-tąįa JAV 
valstija.



i

6 DRAUGAS, antradienis, 1995 m. spalio mėn. 31 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
f S'

Vida Talandytė planuoja 
„Amerikos pietvakarių” vaišes 
Lithuanian Mercy Lift ruošia
mam pokyliui „Sveikatos do
vana” su pritaikytomis spal
vomis bei pristatymo stiliumi. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
lapkričio 4 d., 6 vai. vak., Cafe 
Brauer puikioje salėje, 2021 
Stockton Drive. Rezervacijos 
pas M. Nemickienę vakarais 
708-442-8297.

Lapkričio 5 d., 12 vai., vyks 
Lietuvių moterų klubų federaci
jos Čikagos klubo metinis susi
rinkimas Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Narių daly
vavimas būtinas, bet taip pat 
laukiama ir viešnių.

Trečiadienį, lapkričio 1 d., 
Visų Šventųjų šventė. Katali
kams privaloma dalyvauti šv. 
Mišiose.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Visų Šventų
jų šventės Mišios vyks sekma
dienių tvarka, bet bus galima 
katalikiškąją pareigą atlikti an
tradienio vakare, 7 vai., taip pat 
trečiadienį (lapkričio 1 d.) 7 vai. 
vak.

Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje šv. Mišios bus 8 vai. 
ryte ir 7 vai. vakare.

Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, (Brighton Parke) lietuvių 
kalba Visų Šventųjų dienos Mi
šios bus 10 vai. r.

Kun. Vincentas Radvina,
Santa Rosa CA, Draugo fondo 
garbės narys ankstyvesnius 
$1,200.- įnašus papildė rudens 
vajaus proga su $1,000.-, pridė
damas ir geriausius linkėjimus 
visiems, kurie dirba dėl „Drau
go” išlaikymo . Dideliam 
„Draugo” rėmėjui tariame 
nuoširdų ačiū. Turint tokius 
stambius mecenatus, kaip ger
biamas kun. Vincentas Rad
vina, „Draugas” dar ilgai 
gyvuos.

Vilniaus filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, vaizdžiai atliko 
programėlę Maironio lit. mokyklos mokiniams Lemonte.

x A.a. B. Daukanto, St. Pe- 
tersburg, FL, atminimą pagerb
dami draugai aukojo Lietuvos 
našlaičiams. $20 — D. A. Ado
maičiai, po $10 — Vanda ir Al
binas Mickai, V. A. Gedmintai, 
Birutė K. Užuojauta velionio 
žmonai ir artimiesiems, ir padė
ka aukotojams. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk.)

Ateities savaitgalis įvyksta 
lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”.

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Kun. Jonas Duoba, MIC, at
liks religinę dalį Vėlinių iškil
mių šį sekmadienį, lapkričio 5 
d., 12 vai. vidudienį vyksiančių 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se prie Steigėjų paminklo. Iškil
mes jau daug metų praveda ir 
visus kviečia dalyvauti Bend
ruomenės pasauliečių komitetas 
ir Kapų sklypų savininkų drau
gija. Po iškilmių vyks indivi
dualus kapų lankymas.

Cicero Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje lapkričio 4 d., šeš
tadienį, 11:30 vai. ryte, bus mi
rusių prisiminimo pamaldos. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. Antanas Miciū- 
nas, MIC. Bendram giedojimui 
vadovaus ir vargonais gros 
bažnyčios lietuvių choro vado
vas Marijus Prapuolenis. Pa
maldas organizuoja ir pamaldo
se dalyvauti visus kviečia Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjungos valdyba ir Ci
cero skyriūs.

Istorinė poema „Kanonas 
Barborai Radvilaitei”, palydi
mas muzikos, bus atliktas Pre
mijų šventėje, lapkričio 5 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Joje dramatiškai išryš
kinta karaliaus Žygimanto Au
gusto meilė Barborai, jo motinos 
Bonos Sforzos intrigos, Barboros 
dėdžių Radvilų — Juodojo ir Ru
dojo — ir kitų istorinių cha
rakterių vaidmenys Barboros 
kilniame, bet trumpame ir tra
giškame, gyvenime.

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapija Brighton Par
ke norėtų, kad daugiau choris
tų įsijungtų į parapijos chorą, 
ypač trūksta sopranų. Apy
linkės gyventojai, o taip pat ir 
iš tolimesnių vietų, kurie 
atvažiuoja į lietuviškas Mišias 
šioje bažnyčioje, kviečiami 
jungtis į chorą. Suinteresuotieji 
prašomi paskambinti į kleboniją 
(312) 523-1402.

x Siuntiniai laivu adresatą 
Lietuvoje pasieks iki šv. 
Kalėdų!, jeigu išsiusite iki lap
kričio 11 d. iš Chicagos 
raštinės. Atlanta, I.E., Ine., 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2131.

(sk.)
x A.a. dr. Adolfo Baltrukė- 

no atmintį pagerbdamas dr. 
Charles R. Fox iš Akron, OH, 
aukojo $50 Lietuvos našlai
čiams. Užuojauta velionio arti
miesiems ir padėka aukotojui. 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St, Chi
cago, IL 60629.

(sk.)

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

(sk)

MAŽOSIOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
12:30 v.p.p. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus patalpose, 
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje, 
šaukiamas Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos visuotinis 
susirinkimas. Bus ir pietūs. 
Norintieji pietauti, prašomi apie 
tai iš anksto pranešti Ramūnui 
Buntinui, tel. 708-969-1316.

Susirinkimo darbotvarkėje 
numatyti draugijos v-bos pir
mininko ir iždininko praneši
mai bei naujos valdybos rinki
mai. Bus tariamasi, kaip geriau 
ir iškilmingiau paminėti Sausio 
15-ją — Klaipėdos krašto prisi
jungimą prie Didž. Lietuvos. 
Bus pasidalinama nuomonėmis 
apie tradicinio šiupinio ateinan
čiais metais rengimą.

Susirinkime Kurtas Vėlius, 
Maž. Lietuvos fondo tarybos pir
mininkas, papasakos savo įspū
džius apie jo 1995 metų kelionę 
po dabartinę Maž. Lietuvą. 
Kun. Valdas Aušra, prieš grįž
damas atgal į Tėvynę, kalbės 
apie planavimą ryšių su Maž. 
Lietuva.

Ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
niuose gyvenantys lietuviai, 
didžiuodamiesi Mažosios Lietu
vos garbinga dvasine ir kultū
rine praeitimi, su susirūpinimu 
žvelgia į jos ateitį, budriai 
sekdami jos dabartinį vystymą
si. Maž. Lietuvos lietuvių drau
gijos nariai Čikagoje visą savo 
veiklą skiria tolimos tėvų žemės 
gerovei, visokiausia parama pri
sidėdami prie jos atgimimo.

vb

Čikagos jaunučių ir jaunių 
ateitininkų Daumanto-Dieli- 
ninkaičio kuopos susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
5 d., 10 vai. ryte Ateitininkų na
muose (tuo po 8 vai. šv. Mišių 
Pal. J. Matulaičio misijos kop
lyčioje). Visi nariai ir narės pra
šomi dėvėti uniformas.

Ona ir Jonas Gradinskai, 
gyv. Brighton Parke, Čikagoje, 
savo laiškelyje „Margučiui” 
rašo: „Sveikiname Margučio II 
gimdytojus — entuziastus. 
Jaunojo kūdikėlio kelnytėms 
pirkti siunčiame dovanėlę”. O 
ta dovanėlė — šimtas dol.!

x TRANSP AK PRANEŠA: 
pagal Lietuvos statistikos de
partamento duomenis, 28.5% 
apklaustųjų yra kreipęsi į poli
ciją; 36.9% iš jų yra patenkinti 
policijos darbu; 39.7% — iš da
lies patenkinti ir 23.4% — nepa
tenkinti policijos darbu. Siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)

x „Dangaus skliautai” —
24-tosios kasmetinės lietuvių fo- 
tografijoss parodos atidarymas 
šį penktadienį, lapkričio 3 d. 7 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Parodą rengia Bud
rio Lietuvių foto archyvas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(sk.).

Informuoti lietuviai baigia 
savo darbo dieną, — klausy
dami naujos informacinės radi
jo laidos „Piko valandos” pirm.
- penkt. imtinai 4 v. p.p. per 
WNDZ 750 AM. Naujausia ne
cenzūruota informacija iš 
Lietuvos bei išeivijos kiekvie
nam lietuviui darbo kabinete, 
automobilyje, ar savo namuose. 
Reklama „Piko valandos” laido
se atneša geriausius rezultatus, 
nes ši vienintelė — kasdieninė 
radijo laida išeivijoje pasiekia 
didžiausią skaičių Illinois, In
diana, Michigan, Wisconsin 
valstijose. Visais radijo reika
lais, įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu LITHUA- 
NIAN NEWS RADIO, PO Box 
1161, Oak Park, IL 60304-0161, 
o redakcijos tel. 708-386-0556.

DR. PETRO DAUŽVARDŽIO 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

Dr. Petras Daužvardis, buvęs 
ilgametis Lietuvos respublikos 
konsulas Čikagoje, yra daug 
dirbęs, daug nusipelnęs Lietu
vai. Šiemet sueina šimtas metų 
nuo jo gimimo. ALTo centras 
organizuoja dr. P. Daužvardžio 
šimtmečio sukakties minėjimą. 
Minėjimas vyks lapkričio 12 d., 
3 v. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje.

Yra sudarytas ir specialus 
komitetas minėjimui rengti. Į jį 
pakviesti visuomenės veikėjai, 
organizacijų atstovai. Komiteto 
sudėtis tokia: Stanley Balzekas, 
Algirdas Brazis, Petras Buchas, 
Zuzana Juškevičienė, Marija 
Kriaučiūnienė, Grožvydas La
zauskas, Matilda Marcinkienė, 
Ieva Paulauskienė, Pranas Po
vilaitis, Vytautas Radžius, An
tanina Repšienė, Birutė Vinda- 
šienė, komiteto pirmininkė Eve
lina Oželienė, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininkė. Ko
mitetas buvo susirinkęs jau 
kelis kartus, kur patariamuoju 
balsu visada dalyvauja ir kon
sulas Vaclovas Kleiza. Svarsto
ma, sudaroma minėjimo progra
ma, siekiama, kad programa 
būtų turininga, išraiški ir 
neužtęsta.

Čikagos visuomenė kviečiama 
minėjime dalyvauti, atiduoti pa
garbą asmeniui, tikrai daug nu
sipelniusiam mūsų tautai ir 
valstybei.

•: z. j.

Dr. Albert Drukteinis, Bed- 
ford, NH, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį, vėl ap
dovanojo laikraštį dosnia 105 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame 
gerb. daktarui už dovaną ir di
džiuojamės, jausdami jo įver
tinimą mūsų pastangų, lei
džiant užsienio lietuvių dienraš
tį.

Kazys Bradūnas skaito savo 
naujausią poeziją Ateities 
savaitgalio literatūros vakare 
penktadienį, lapkričio 3 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Visa Ateities savaitgalio pro
grama — skelbimas „Drauge” 
antradienį, spalio 31 d.

I
Albert M. Petkus paskirtas 

į Standard Federal banko direk
torių tarybą ir pa'reigas pradėjo 
eiti š.m. rugpjūčio 17 d. Albert 
Petkus yra vienas „Universal 
Financial” firmos steigėjų ir jos 
vykdomasis viceprezidentas. 
Tai firma, kuri specializuojasi 
kompiuterių technikos reikme
nų įvedimu ir priežiūra finan
savimo institucijose. Albert M. 
Petkus gimęs Čikagos pietvaka
rinėje dalyje prieš 40 metų, 
dabar gyvena Burr Ridge, IL, su 
žmona ir dviem vaikais.

Albert M. Petkus

x Dėmesio! Parduodamas 
labai erdvus, „Deluxe condo” 
Oak Lawn, IL. 5 kambariai, par
keto grindys, dailus židinys sa
lone, skalbimo kambarys gyve
namoje vietoje, 2 pilnos vonios, 
2 mašinų garažas apačioje. Šis 
„condo” netoli krautuvių, ban
ko, ligoninės ir gero susisieki
mo, lietuvių apgyventoje apylin
kėje. Skambinti: Linas Realty 
(708) 447-3351 arba (312) 890- 
5821. Teiraukitės pas Algį Lie- 
pinaitį, patyrusio nekilnojamo 
turto atstovą.

(sk.)

Vilniaus Pedagoginio universiteto suteikto garbės daktaro apranga prof. dr. Jonas Račkauskas 
su žurnalistais (iš kairės) Antanu Juodvalkiu, Juozu Žygu ir Bronium Juodeliu Jaunimo centre.

PASVEIKINTAS 
„DVIGUBAS DAKTARAS”

Prof. dr. Jonui Račkauskui su
grįžus į Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą iš iškilmių 
Vilniaus Pedagoginiame uni
versitete, kur jam buvo 
suteiktas garbės doktorato 
laipsnis, jo bendradarbiai centre 
spalio 19 d. susirinko pasvei
kinti savo pirmininko.

Pobūvyje „dvigubą daktarą” 
trumpomis, bet nuoširdžiomis, 
kalbomis sveikino įvykio inicia
torės Skirmantė Jakštaitė-Mig- 
linienė ir Stasė Petersonienė bei 
Pilypas Narutis ir Juozas Masi- 
lionis. Pastarasis perskaitė 
VPU garbės aktą ir „Lietuvos 
aide” tilpusį pasikalbėjimą su 
prof. Račkausku. LTSC pirmi
ninko pagrindinė mintis, švy
tinti viso puslapio ilgumo 
pasikalbėjime su žurnalistu, 
buvo: be pasiaukojimo Lietuvo
je nebus demokratijos, nes be. 
pasiaukojimo ji niekur neįma
noma.

Profesorių taip pat šiltais žo
džiais sveikino Jaunimo centre 
posėdžiavusi Kultūros tarybos 
žurnalisto premijos jury komisi
ja: pirm. Bronius Juodelis, kuris 
yra LTSC vicepirmininkas, 
Antanas Juodvalkis ir Juozas 
Žygas.

Jaukiame pobūvyje LTSC pir
mininko sesuo Nina Race- 
vičienė papasakojo apie įspū
dingas Vilniaus Pedagoginio 
universiteto jubiliejaus iškil
mes, kuriose prof. Račkaus
kas buvo pagerbtas Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazaus
ko, universiteto rektoriaus 
ir senato kaip pirmasis jo gar
bės daktaras per šios mokslo 
įstaigos 60 gražios veiklos metų.

Pagerbimą Čikagoje padėjo or
ganizuoti ir naujausia — bei 
jauniausia — LTSC mokslinė 
bendradarbė, Danutė Petru- 
sevičiūtė, pasižymėjusi Detroi
to lietuvių veikloje. Ji šį rudenį 
pradėjo studijas link doktorato 
University of Chicago lingvis
tikos srityje.

Arūnas Zailskas

Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė, populiari estradinių 
dainų dainininkė, JAV LB Kul
tūros tarybos pakviesta, supras
dama, kaip svarbu PL centre, 
Lemonte, įrengti kultūrinėms 
programoms tinkamą salę su 
scena, maloniai sutiko atlikti 
programą sekmadienį, lapkr . 
19 dieną, 12 vai. (po Mišių), 
pelną skiriant salės remontui — 
įrengimui.

Linas Norušis, X Lietuvių 
tautinių šokių šventės organi
zacinio komiteto narys ir šven
tės nakvynių komisijos pirmi
ninkas, yra susitaręs su Hyatt 
Regency O’Hare viešbučiu 
Šventės šokėjus ir svečius ap- 
nakvydinti specialia kaina: 65 
dol. vienai nakčiai vienam kam
bariui. Hyatt Regency O’Hare 
yra oficialus X Lietuvių tau
tinių šokių šventės viešbutis. 
Kambarių užsisakymo eiga bus 
skelbiama, šventei artėjant. Ši 
jubiliejinė šventė vyks 1996 m. 
liepos 6 d., Rosemont Horizon 
patalpose.

SVEIKATINGUMO POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE”

Gerai visiems žinomas po
sakis, kad sveikata yra bran
giausias turtas, o kad išlaikyti 
sveikatą, reikia nemaža 
pastangų. Ypač tai pajunta 
mūsų vyresnieji. Viena iš sun
kiausių ligų yra Alzheimerio. 
Apie šią ligą daug kalbama 
Amerikos TV laidose ir laikraš
čiuose. Supažindinimui su šia 
liga apylinkės vyresniuosius ir 
popiečių lankytojus programų 
vadovė Elena Sirutienė pakvie
tė dr. Antaną Razmą, nuoširdų 
„Seklyčios” talkininką. Visi 
mes norime būti sveiki ir taip 
pat žinoti, kaip apsisaugoti nuo 
ligų ir todėl į „Seklyčią” susi
rinko daug vyresnio amžiaus 
asmenų.

Dr. A. Razma, prieš pradėda
mas pokalbį, dėkojo susirinku
siems už gausų dalyvavimą ir 
rūpinimąsi kaip išlaikyti save 
sveikais, ir pasisemti žinių apie 
smegenų ligą — Alzheimer. Jis 
pasakė, kad šalia židinio ligos 
apibūdinimo dar rodys dvi vaiz
dajuostes apie asmenis, palies
tus šios ligos.

Dr. A. Razma pranešime pa
brėžė, kad žmonėms einant se
nyn, jų organizmas „nusidėvi”, 
pavargsta. Tas pats atsitinka ir 
su žmonių smegenimis. Alzhei
mer liga yra smegenų ląstelių 
pasikeitimo liga. Ji ne visus 
paliečia. Amerikoje suskaičiuo
jama apie 2.5 milijono sunkiai 
sergančių, o 4 milijonai serga 
lengvesne forma. Šia liga gali 
susirgti kiekvienas žmogus, 
nors ir jaunas. Paprastai liga 
prasideda sulaukus 50-65 metų. 
Bet ji gali būti ir paveldėjimas.

Dr. A. Razma pastebėjo, kad 
ši liga yra labai sunki, ir kol kas 
nėra jokių vaistų jos gydymui. 
Turimi vaistai tik ramina ser
gančių asmenų poelgius, bet ne
gydo. Laikui bėgant, ji sunkėja, 
kol asmenys praranda orienta
ciją, net nebeatpažįsta savo 
artimų žmonių. Šiai ligai įsise- 
nėjus ligoniai net nebegali sava
rankiškai atlikti gamtinių rei
kalų. Juos reikia maitinti kaip 
mažus kūdikius. Ši liga prasi
deda, kai prastėja orientacija, 
trinka kalboje, užmiršimu. Bet 
tai dar nereiškia, kad vyresnio 
amžiaus žmonės serga šia liga. 
Tai normalus senėjimo procesas. 
Kad asmenys tikrai serga 
Alzheimerio liga, daktarai nu
stato tik po ilgo pasikalbėjimo 
su pacientais ir iš artimų 
žmonių, kurie turi kasdieninių 
pranešimų. Nustatyti diagnozę 
yra sunku. Gerose prieglaudose 
ir kai kuriose ligoninėse yra 
šaukiami daktarų pasitarimai

Lietuvių operos svečius 
tradiciniame pokylyje, kuris jau 
čia pat (jis bus šeštadienį, lap
kričio 11 d. Jaunimo centre), 
linksmins smagus muziko Ri
čardo Šoko, pasipildęs naujais 
muzikantais, šokių orkestras. 
Su muziku Manigirdu Motekai- 
čiu Ričardas Šokas taip pat in
tensyviai ruošia chorą, kad pro
gramoje atliekamos dainos nu
skambėtų darniai bei nuotai
kingai.

įvairių pacientų palyginimui, 
kad atradus tinkamus vaistus. 
Vaistų gaminimo firmos taip 
pat išleidžia daug pinigų tyrimo 
laboratorijoms, kad suradus 
vaistus šios ligos gydymui.

Daugiausia šia liga suserga 
asmenys, kurie daug rūko, be 
saiko geria alkoholinius gė
rimus ir turi paveldėjimą 
šeimos narių tarpe. Kaip 
aukščiau minėta, ši liga dar 
nėra gerai ištirta ir todėl reikia 
manyti, kad yra ir kitų 
priežasčių.

Ligai įsisenėjus, ligoniai 
darosi ramesni ir pradeda nebe- 
reaguoti į aplinkoje vykstančius 
veiksmus. Šiems ligoniams 
reikalinga nuolatinė priežiūra, 
kas pareikalauja ir didžiulių 
piniginių išteklių, nes dauguma 
apdraudos firmų neapmoka už 
gydymą ir slaugymą senelių na
muose, nebent ligoniai turėtų 
specifines apdraudas.

Dr. A. Razmai baigus pra
nešimą, buvo rodomos dvi vaiz
dajuostės dviejų skirtingų 
šeimų, kur jų vienas narys 
šeimoje sirgo Alzheimer liga.

Pirmoje vaizdajuostėje ma
tėme vyrą, jauną ir žvalų, kuris 
vėliau susirgo ir tik žmonos 
pasiaukojimo dėka galėjo tęsti 
gyvenimą. Antroje vaizdajuos
tėje buvo parodyta moteris, ser
ganti smegenų pasikeitimo liga. 
Iš pradžių vyro priežiūroje dir
bo ir bendravo su žmonėmis. 
Ligai pasunkėjus, buvo patal
pinta į ligoninę.

Asmenys, sergantys Alzhei
merio liga nori būti kitų žmonių 
draugystėje. Jiems taip pat yra 
reikalingas pasivaikščiojimas ar 
bet koks užsiėmimas, tol, kol jie 
pasidaro nebesukalbami ir visiš
kai „suvaikėję”.

Po pašnekesio ir vaizdajuostės 
dr. A. Razma atsakinėjo į pa
teiktus klausimus.

Elena Sirutienė dėkojo dakta
rui už įdomią informaciją ir pa
brėžė, kad matyti vaizdajuostėje 
vaizdai dar nereiškia, kad seny
vo amžiaus sulaukę žmonės su
serga šia sunkia liga. Patarė 
džiaugtis gyvenimu ir neužmirš
ti padėkoti Dievui už teikiamą 
sveikatą.

Pasivaišinus patiektais val
giais, į susirinkusius prabilo 
Peter Šinka, atvykęs iš Vokie
tijos. Jis dirba Vokietijos sociali
niame skyriuje ir bendradar
biauja su Liuteronų bažnyčia. 
Jo organizacija daug padeda 
Lietuvai. Jis rodė skaidres iš ke
lionės į Lietuvą ir keleto ligo
ninių, kurioms suteikė pagalbą. 
Pasirodė, kad Lietuvos li
goninėms trūksta visko, o ypač 
geresnių lovų. Pvz., Kretingos 
ligoninė turi 600 lovų, kurios 
yra rusų gamybos ir labai 
pasenusios. Jo organizacijos at
vežtas lovas naudoja tik speci
finiams tikslams ir sunkiai ser
gantiems. Jis tarėsi su LB So
cialinio skyriaus vedėja, Birute 
Jasaitiene įvairiais šalpos ir 
pagalbos Lietuvai reikalais.
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