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P. Gylys: Be Baltijos šalių 
saugumo nebus saugi ir visa 

Europa 
Vilnius, gegužės 10 d. (AGEP) 

— Užsienio reikalų ministro Po
vilo Gylio teigimu, jei Baltijos 
valstybės būtų išbrauktos iš 
kandidatų į NATO sąrašo, „tai 
būtų praradimas ir Šiaurės At
lanto Aljanso valstybėms, ir 
visam žemynui". Europos sau
gumas neįmanomas be Baltijos 
šalių saugumo, penktadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) vadovas. 

Šią savaitę viešėdamas Esti
joje, Lietuvos Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas pareiškė, 
kad Baltijos valstybės „turi 
bendrą strateginį siekį — in
tegruotis į Europos ekonomines 
ir saugumo struktūras". Siek
damos šio tikslo, visos trys šalys 
gali puikiai bendradarbiauti, o 
konkuruodamos ir ieškodamos 
savų kelių „turėtų stengtis 
išlikti politikos džentelmenais", 
pabrėžė Lietuvos parlamento 
pirmininkas. 

Šį pareiškimą ministras P. 
Gylys pavadino „įdomiu ir gana 
vertu aptarimo". Anot jo, „Jei
gu remsimės principais, kad 
daugiau saugumo reikia duoti 
mažiau jo turintiems, tai šiame 

pasakyme yra logikos". 
Ministrasa P. Gylys teigė su

prantąs „šią rinkiminę situaci
ją", komentuodamas vėl pasi
girstančius RUSUOS politikos ir 
visuomenės veikėjų pareiški
mus, protestuojančius prieš 
NATO plėtimąsi. „I šiuos pa
reiškimus turėtume žiūrėti 
įdėmiai, bet ir nepervertinti jų", 
pabrėžė politikas. Jis taip pat 
priminė, jog „gana aukštas Ru
sijos URM pareigūnas" yra sa
kęs, esą tokie pareiškimai nea
titinka oficialios Rusijos pozi
cijos. 

Apie NATO plėtimąsi buvo 
kalbama ir tą pačią dieną sosti
nėje, Amerikos centre, sureng
toje diskusijoje. Pasak joje daly
vavusio Robert Pearson, JAV 
misijos NATO vadovo pavaduo
tojo, „Lietuva — Europos dalis, 
ir turi dalyvauti kuriant šio že
myno saugumą". Todėl, diplo
mato žodžiais, nederėtų ieškoti 
pakaitalų NATO narystei. 

Šiai nuomonei pritarė ir Lie
tuvos URM Politikas departa
mento direktorius Vygaudas 
Ušačkas. „Nedalomas saugu
mas — tai bendra ir Lietuvos, ir 
NATO pozicija", sakė jis. 
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Landsbergis: Lietuva 
nesipriešina Rusijos 

,šaltajam karui" 

Opozicija prieštarauja LUKoil 
dalyvavimui Būtingėje 

Vilnius, gegužės 9 d. (AGEP) 
— Seimo opozicija pareiškė 
griežtai protestuosianti prieš 
Būtingės terminalo akcijų par
davimą Rusuos įmonei LUKoil. 

Seimo konservatorių frakcijos 
narys Andrius Kubilius disku
sijoje Seime ketvirtadienį pa
reiškė, jog nėra prasmės kalbėti 
apie alternatyvą apsirūpinant 
nafta, jei ir Būtingės terminalo, 
ir iš Rusijos ateinančio vamz-
dymo šeimininai bus tie patys, 
pavyzdžiui, LUKoil. 

Šiuo metu vyriausybė svarsto 
naują Būtingės terminalo finan
savimo schemą, pagal kurią 
numatoma išleisti papildomą 
terminalo akcijų emisiją ir jas 
pardavinėti viešai iš papildomų 
mokesčių už naftos produktus 
bei naftos verslą. 

Apie ketinimus pirkti iki 40% 
Būtingės akcijų jau pareiškė 
LUKoil. Valstybės dalį ter
minale ketinama sumažinti nuo 
51% iki 34%. 

A. Kubilius mano, kad Būtin
gės fondo steigimas būtų rea
lesnis kelias finansuoti statybą, 

tačiau jis abejoja, ar valdančioji 
partija rysis prieš rinkimus 
didinti mokesčius. Planus, kad 
Būtingės terminalas pasitelktų 
LUKoil pinigus, opozicijos atsto
vas pavadino „labai žalingu 
sprendimu". 

Tačiau valdančiosios LDDP 
atstovai pakvietė opoziciją 
nebūti ba i l ia i s ir nebijoti 
„rusų". LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas 
ragino prioritetą suteikti ekono
miniams, o ne politiniams moty
vams. 

Seimo narys Julius Veselka 
mano, jog būtina derėtis su 
LUKoil, tačiau reikia apibrėžti 
tam tikras sąlygas, kurios būtų 
naudingos Lietuvai. Anot jo, 
geriau turėti veikiantį termi
nalą, tegu pastatytą už sveti
mus pinigus, negu neveikiantį, 
tačiau tautinį. 

Energetikos ministras Sau
lius Kutas pažadėjo, kad galu
tinis vyriausybės sprendimas 
bus padarytas tik po diskusijų 
su Seimo frakcijomis ir komite
tais. 

Nomura bendrovė ketina 
dalyvauti energetikos objektu 

privatizavime 
Vilnius, gegužės 9 d. (AGEP) 

— Ketvirtadienį ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius susitiko su Japonijos kom
panijos Nomura Securities val
dybos narių delegacija. Susi
tikime dalyvavo Lietuvos Eko
nomikos, Energetikos, Finansų, 
Susisiekimo, Ryšių ir informa
tikos ministrai, Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas, Pirvati-
zavimo komisijos pirmininkas. 

Delegacijos vadovas, pirmą
kart Lietuvoje besilankantis 
Nomura Securities valdybos 
narys Yoshihisa Tabuchi spau
dos konferencijoje sakė, kad su 
ministrais „labai konstruk
tyviai" pasikeista nuomonėmis. 
Didelį įspūdį svečiui paliko 
ministrų siekis gerinti šalies 
ekonomiką., .Nomura pasiryžu-

Balandžio mėnesio pabaidoje Lietuvoje v lešėjo JA V karo laivyno kapelionai (iš dešinės) leitenantai 
Terry C. Gordon ir Jefrrey N. Saville ir pulkininkas Įeit. Thomas W. Falkenthal ir buvo lydimi 
Lietuvos vyriausiojo kariuomenės kapeliono kun. Alfonso Bulotos (kairėje.). Balandžio 30 d. jie 
laikė Mišias Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Jgulos; bažnyčioje, kur, kreipdamasis lietuviškai j 
susirinkusius kariškius ir birutietes, pulk. Įeit kun. T. Falkenthal pasidžiaugė, galėdamas 
pasveikinti juos kaip kariškis ir tarnauti kaip kunigas. Tuo tarpu kun. A. Bulota yra vienintelis 
etatinis Lietuvos kariuomenės kapelionas, kiti derina kariuomenės kapeliono pareigas su tar
nyba parapijoje. Lietuvos kapelionai nėra siunčiami su kariais j karo lauką, nors JAV kapelionai 
pabrėžė, jog kaip tik ten kariai yra labiausiai reikalingi kapeliono. 

Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje" 

Tautininkai siūlo sprendimus 
nelegalių migrantų problemai 

Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — nai 1,261 nelegalus migrantas 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos buvo išsiųstas i§ Lietuvos, vien 
frakcija Seime ragina vyriau- ju kelionėms išleidžiant 61,545 
sybę neatidėliojant paruošti litų. Vidaus reikalų ministeri-
kompleksine programą nelega- j a 1995 rn. nelegaliems migran-
lių migrantų srautui per Lietu- tams išlaikyti, saugoti, gydyti 
vą sustabdyti, rasti būdus, kaip 
esamus nelegalius migrantus gra
žinti į jų šalis. Tautininkai siū
lo pasirašyti dvišales arba dau
giašales nelegalių migrantų 
gražinimo sutartis su šalinus, iš 
kurių jie atvyksta arba per jas 
vyksta, stiprinti Lietuvos vals
tybinę sieną su kaimyninėmis 

išleido apie 500,000 litų. 
Įveikti šią problemą trukdo ir 

biurokratinės kliūtys. Pavyz
džiui, Lietuvoje sulaikytiems 
nelegaliems migrantams Rusi
ja neišduoda grįžimo vizų, tuo 
tarpu iš Lietuvos nėra tiesaus 
kelio į Indiją, Pakistaną 
Bangladešą. 

Lietuvoje lankysis UNESCO 
vadovas 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Lietuva per silpnai atremia 
psichologinį Rusijos karą prieš 
Baltijos valstybes, mano Seimo 
opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis. Pirmadienį spau
dos konferencijoje įvairias nau
jas Rusijos koncepcijas, kaip 
įvesti kariuomenę į Baltijos 
valstybes Landsbergis pavadino 
„lolialiniu šaltuoju karu". Rusi
ja grasina, kad jis gali išaugti į 
didelį šaltąjį karą, jeigu Vaka
rai nenusileis Rusijos reika
lavimams. 

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, „šaltuoju karu" prieš Balti
jos valstybes Rusija siekia tiks
lo sudaryti Vakaruose požiūrį į 
Baltijos šalis, kaip į dar vieną 
„karstą tašką". Landsbergis 
spėja: „Kažkas, matyt, tai pro
jektuoja". 

Jis pabrėžė, kad Lietuva rodo 
per mažai pastangų politinėmis 
ir diplomatinėmis priemonėmis 
priešintis „šaltajam karui". To 
jis pasigedo ir per Baltijos jūros 
šalių konferenciją Gotlande, kur 
ryžtingesnių pareiškimų, pasak 
jo, galėjo padaryti premjeras 
Mindaugas Stankevičius susiti
kime su Rusijos premjeru Vik-
tor Černomyrdin. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
siekį įstoti į NATO, V. Lands
bergis pažymėjo, kad keičiasi ir 
paties NATO nuostatos. Jei 

ar 

Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) -
Ministrų kabineto nutarimu iš 
Lietuvos vyriausybės rezervo 
fondo nutarta skirti 75,000 litų 

šalimis, ypač su Baltarusija, už- Kultūros ministerijai. Šios lėšos 
megzti nuoolatinį ryšį su tarp- teks Lietuvos UNESCO komisi-
tautinėmis struktūromis. jos naujų patalpų technologinei 

Ketvirtadienį spaudos konfe- įrangai ir baldams įsigyti. 
rencijoje tautininkų frakcijos Planuojama, kad naująją 
Seime seniūnas Leonas Milčius UNESCO komisijos būstinę sos-
sakė, kad vien 1995 m. Lietu- tinės senamiestyje, Švento Jono 
voje buvo sula ikyt i 2,273 gatvės 11-ajame name gegužės 
nelegalūs migrantai iš Indijos, pabaigoje atidarys UNESCO 
Šri Lankos, Afganistano, Pakis- generalinis direktorius Federico 
tano, Somalio ir kitų Azijos ir Major. Jungtinių Tautų mokslo, 
Afrikos valstybių. švietimo ir kultūros organizaci-

Tautininkų duomenimis, per- jos, vadinamos UNESCO, vado
vas lankysis Lietuvoje pirmą 

Prancūzija padės Lietuvai 
kovoti su AIDS 

kartą. 
UNESCO generalinį direkto

rių vizito į Lietuvą pakvietė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Preliminariais duomeni
mis, F. Major Vilniuje turėtų 
lankytis gegužės 20-22 dieno
mis. 

Numatytoje jo viešnagės prog
ramoje — susitikimai su Lietu
vos prezidentu ir kitais aukš
tais valstybės pareigūnais. 
UNESCO generalinis direkto
rius apžiūrės sostinės sena
miestį, lankysis Vilniaus uni
versitete. F. Major taip pat ati
dengs lentą, žyminčią, jog Vil
niaus senamiesčio istorinis cent
ras yra įtrauktas į Pasaulio 
paveldo sąrašą. 

Lietuva tapo UNESCO nare 

si padėti", sakė Y. Tabuchi. 
Pasak svečio, susitikime dau

giausia kalbėta apie bendra
darbiavimą, vykdant antrąjį 
privatizavimo etapą bei inves
ticijas į Lietuvos ūkį. Nomura 
bendrovei patrauklūs teleko
munikacijų, energetikos sekto
riai. 

Energetikos ministras Sau
lius Kutas sakė, kad susitikime, 
kaip galimi investavimo objek
tai, buvo minimi Mažeikių Naf
ta, Būtingės terminalas. Y. 
Tabuchi nuomone, pagrindinių 
pramonės šakų privatizavimas 
ir užsienio kapitalo atėjimas į 
šalį — dvi to paties medalio pu
ses. 

Nomura International Inves
ticinės bankininkystės depar
tamento asocijuotas direktorius 

Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) -
Prancūzijos Kovos su AIDS Fe
deracija parengė pagalbos Lie
tuvai ir kitoms Baltijos šalims 
programas. „Mes jums duodame 
lėšų ir savo patirtį, o pati kovos 
prieš AIDS programa, žinoma, 
turi būti lietuviška, turi atitik
ti jūsų šalies situaciją", pri
statydamas programą Vilniuje 
patikslino federacijos vadovas 
profesorius Y ves Mouton. 

Prancūzijoje AIDS paplito 
daug anksčiau negu Lietuvoje, 

Daniel Jackson pabrėžė, kad 
apie konkrečius reikalus susi
tikime pas premjerą buvo kal
bėta, tačiau per anksti juos 
skelbti. „Sprendimus turi pri: 
imti vyriausybė ir Seimas", sa
kė jis. 

Paklausti apie Nomura bend
rovės ketinimus užsienyje pla
t int i Lietuvos komercinių 
bankų akcijas, svečiai atsakė, 
kad jie „ir tol iau platins 
Vilniaus Banko akcijas". 

yra daugiau sergančių ir dides
nis šios ligos gydymo patyrimas. 
Nustačius AIDS diagnozę, ligo
niui būtina ir gydytojo, ir 
psichologo pagalba. Prancūzijos 
Kovos su AIDS Federacija yra 
pasirengusi perteikti šį paty
rimą Baltijos šalims. 

Lietuvos AIDS centro direk
torius Saulius Čaplinskas ap
gailestavo, kad, nepaisant di
delių centro pastangų, vis dar 
neįsitvirtina saugus seksas, ne
sikeičia narkomanų elgesys, tad 
galima daryti išvadą, kad Lie
tuvos gyventojai AIDS pavojaus 
dar nėra suvokė, įsisąmoninę. Ir 
tai nekelia abejonių, kad AIDS 
sukeliantis virusas — ŽIV plis, 
daugės šia liga sergančiųjų. 

Šiuo metu Lietuvoje oficialiai 
yra užregistruoti 42 ŽIV turin
tys žmonės, aštuoni ligoniai 
serga AIDS, penki jau mirė. 
Specialistų duomenimis, neiš
aiškintų ŽIV atvejų šalyje 
turėtų būti bent dešimt kartų 
daugiau. 

anksčiau NATO pabrėždavo, 
kad įstoti gali bet kuri valstybė, 
įvykdžiusi tam tikrus demokra
tijos, gerų santykių su kaimy
nais, ekonomijos lygio, kariuo
menės pasirengimo reikalavi
mus, tai dabar, sakė opozicijos 
vadas, jau kalbama apie pačių 
NATO valstybių sprendimus. 

Jis priminė gegužės pradžioje 
Čikagoje vykusioje Baltijos 
šalims skirtoje konferencijoje 
kalbėjęs apie Lietuvos ir Lenki
jos sąlygų atitikimą. V. Lands
bergis pabrėžė, kad Lietuvos vy
riausybė ir prezidentas turėtų 
akcentuoti, jog abi šalys neturi 
rytinės sienos su Rusija, neturi 
teritorinių pretenzyų, Lietuvoje 
pavyzdiniai tautinių mažumų 
įstatymai. „Jeigu Kaliningra
das (Karaliaučius) traktuojamas 
kaip tam tikra kliūtis, tai Lie
tuvos ir Lenkijos padėtis yra 
vienoda", sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, jeigu Estijos politi
kai kalba apie savo šalies in
dividualią galimybę sparčiau 
siekti narystės Europos Sąjun
goje, Lietuva galėtų tokiu būdu 
kalbėti apie savo individualią 
galimybę NATO atžvilgiu. Opo
zicijos vadas pripažino, kad 
sunkiausia tai suvokti Vakarų 
politikams, traktuojantiems, 
Baltijos šalis kaip vieningą 
regioną. 

Sustiprintas Lietuvos taikos 
palaikytojų saugumas 

Vilniuje iškelta 
Europos Sąjungos 

vėliava 
Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — 

Ketvirtadienį — Europos dieną 
— Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje, pakeltos Lietuvos ir 
Europos Sąjungos vėliavos. Vė
liavų pakėlimo ceremonijoje da
lyvavo prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ministras pirmi
ninkas Mindaugas Stankevi
čius, Seimo ir vyriausybės na
riai, užsienio valstybių diplo
matinio korpuso atstovai. 

1950 m. gegužės 9 d. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistras Robert Schuman paren
gė planą, kuriame pasiūlyta su
jungti Prancūzijos ir Vokietijos 
anglies bei plieno pramonę. Sis 
planas padėjo pamatus Europos 
Bendrijai, nuo 1993 m. vadina
mai Europos Sąjunga. Prieš vie
nuolika metų tuometinės Euro
pos Bendrijos šalių vadovai 
susitarė gtgužės 9-ąją vadinti 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Lietuvos taikos palaikytojų 
saugumas Bosnijoje dar labiau 
sustiprintas, bet nuo netikė
tumų niekas neapdraustas, sa
ko krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Drauge su 
Latvijos, Estijos ir Danijos 
gynybos ministrais jis praėjusį 
savaitgalį lankė savo šalies 
karius, atliekančius NATO 
taikos įvedimo misiją buvusio
je Jugoslavijoje. Kelionės tikslas 
buvo susipažinti "su karių tar
nybos sąlygomis ir jų saugumą 
užtikrinančiomis priemonėmis. 

Pasak L. Linkevičiaus, po 
lietuvio ir dano taikos įvedėjų 
žuvimo balandžio mėnesį dar 
labiau sustiprintas patruliuo
jančių įgulų parengimas, jie 

1991 metais. Lietuvos UNESCO 
komisija prie Kultūros minis
terijos veikia nuo 1992 metų. 
Naujosiose komisijos patalpose 
įsikurs ir Vilniaus projekto in
formacinis centras, kurio tikslas 
— sukurti atgaivinimo modelį 
visiems Pasaulio paveldo sąraše 
esantiems Centrinės Europos 
miestams. 

Tikimasi, kad ateityje centras 
išaugs į Pasaulio paveldo centro 
padalinį Baltijos valstybėse. 

1992-1995 metais UNESCO 
per Dalyvavimo programas Lie
tuvos kultūrai, mokslui, švie
timui skyrė 2 milijonų litų pa
ramą. 

— Rusija penktadienį įsakė 
JAV verslininkui išvykti iš kraš
to, kaltindama jį šnipinėjimu. 
Seattle Medical Export prezi
dentas Richard Oppfelt buvo su
laikytas balandžio pabaigoje. 
JAV ambasada sako nieko apie 
tai nežinanti. 

Europos diena. 
Pernai Lietuva drauge su ki

tomis Baltijos šalimis pasirašė 
Asociacijos sutartį su Europos 
Sąjunga ir rengiasi tapti tikrą
ja Europos Sąjungos nare. 

patruliuoja tik gerai ištirtais 
keliais, o kitos vietovės stebi
mos iš malūnsparnių. 

Be to, kad būtų išvengta nu
klydimo į vietoves, neišvalytas 
nuo minų, visos patrulių įgulos 
aprūpintos moderniais tikslių 
koordinačių nustatymo prie
ta i sa i s . Tačiau, pasak L. 
Linkevičiaus, minos, kurių dar 
keli milijonai yra likę buvusio
je Jugoslavijoje, tebekelia di
džiausią pavojų vietos gyven
tojams ir tarptautinėms taikos 
pajėgoms. 

Lietuvis vyresnysis leitenan
tas Normundas Valteris ir da
nas karys Arne Andersen žuvo 
Bosnijoje balandžio 17 d., kai jų 
patrulinis automobilis nuklydo 
nuo maršruto ir užvažiavo ant 
minos. 

Pasak L. Linkevičiaus, tar
nybos draugo žūtis nenumaldę 
kitų lietuvių karių pasiryžimo 
tęsti taikos misiją. „Atmosfera 
stovykloje gera, vyrai nusiteikė 
gerai, savo darbą mėgsta ir nori 
jį tęsti", sakė krašto apsaugos 
ministras spaudos konferencijo
je Vilniuje pirmadienį. Pasak, 
jo, lietuviai labai gerai sutaria 
su danais, kurių batalione tar
nauja, ir yra labai gerai ver
tinami bataliono vadovybės už 
padėties išmanymą bei profesinį 
pasirengimą. Lietuvos 32-jų 
taikos įvedėjų būrys L1TPLA-4 
Bosnijoje tarnauja nuo vasario 
19 dienos. Lietuvos kariai 
dislokuoti maždaug už 150 km 
į šiaurės vakarus nuo Tuzlos. 

KALENDORIUS 

Gegužės 14 d.: Motiejus, Bo
nifacas, Gintaras, Milda. 1972 
m. Kaune susidegino 19 m. am
žiaus Romas Kalanta. 

Gegužės 15 d.: Šv. Izidorius 
Artojas, išpažinėjas (1070-1130 
m.); Sofija, Algedas, Jaunutė. 
1920 m. susirinko Lietuvos Stei
giamasis Seimas. 



DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gegužės mėn. 14 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI 

— G e r d a m a s šaltą vandeni Ha kojos nervų ligos, lėtinis 
ar pieną, pajuntu skausmą, venų uždegimas, klubo sąnario 
spaudimą už krūtinkaulio, artrozė ir kt. 
J i s išlieka dar keletą minučių Gydymas . Gydomas ne 
a r net visą pusvalandį. skausmas, o stengiamasi pasą 

— Veikiausiai jus ištinka linti (jeigu įmanoma) skausmą 
stemplės spazmas. Jei sirgtu- sukėlusią priežastį. Labai svar-
mėte kokia „sunkesne stemplės bu, kad ligonis nerūkytų, jei nu-
liga'\ kaip rašote, sunkiau būtų tukęs — mažintų kūno svorį, 
r.uryti kietą maistą, o skystą, mažiau vartotų riebalų, valgo-
atvirkščiai — lengviau. mosios druskos, reguliuotų ar-

Stemplės spazmas dažniau terinį kraujo spaudimą, 
vargina jautrios nervų sistemos Tinka fizioterapijos procedū-
žmones. sergančius neuroze. Pa- ros, masažas, lengva mankšta, 
galvokite, gal jums būna ir Paprastai gydytojas skiria krau-
kitokių neurozės požymių: nuo- jagysles plečiančius vaistus, 
vargis, dirglumas, miego sutri- taip pat padeda vitaminai A, E 
kimai ir pan. Sergant neuroze, ir medžiagų kūne apykaitą geri-
neretai sustiprėja, klajoklio ner- nantys preparatai. Tarkitės su 
vo tonusas (veikla), todėl stemp- savo gydytoju, 
lė spazmuoja, mėšlungiškai — „Ar tiesa, kad infarktu 
susitraukia. Stemplės spazmai dažniausiai susergama anks-
gali būti sergant ir kitomis 
l igomis — opalige, lėtiniu 
tulžies pūslės uždegimu, ezo-
fagitu, tetanija. 

Neurogeninis stemplės spaz
mas nepavojingas ir paprastai 

t irytą?" 
— Jei tikėtume naujausiais 

vokiečių mokslininkų tyrinėji
mais — tiesa. Pastebėta, kad 
dirbantys žmonės miokardo in
farktu suserga dažniausiai 

nereikalingas specialaus gydy- ankstų pirmadienio rytą. Kodėl 
mo. Jei stemplė spazmuoja rytas — „palankus" metas in-
geriant šaltus skysčius, gerkite farktui, mokslininkai svarsto 
paš i ldy tus . Spazmą gal ima seniai. Manoma, kad rytą, pasi-
atpalaiduoti keletu gurkšnių keitus antinksčių ir kitų hor-
š i l to p i eno a r r amunė l ių monų pusiausvyrai, keičiantis 
arbatos. vegetacinės nervų sistemos 

I stemplės spazmą panašus tonusui, padidėja kraujo klam-
j a u s m a s b ū n a sergantiems pumas, greičiau susidaro krešu-
stenokardija — priepuolio metu. liai, o vainikinės širdies krauja-
Stenokardija dažniau serga vy- gyslės greičiau spazmuoja (kla-
resni žmonės, bet ši liga pasi- joklio nervo poveikis). Yra ir 
taiko ir jauniems. Tad neprošal kitų priežasčių, bet apie jas būtų 
pasikonsultuoti su gydytoju. ilga kalba, įdomi tik specialis-

— Pastaruoju metu man tui. Kodėl pavojingiausias pir-
s u n k u vaikščiot i . E inant madienis? Matyt, nauja darbo 
pradeda skaudėti dešinę ko- savaitė daugeliui žmonių kelia 
ją. Turiu pastovėti keletą stiprias emocijas — nerimą, 
minučių arba atsisėsti, kad jaudulį, baimę ar džiaugsmą. 
skausmas praeitų. Kas tai Emocijų antplūdis gali išprovo-
galėtų būti? Patarkite kaip kuoti ne tik krūtinės anginos 
gydytis? priepuolį, bet ir dar grėsmin-
— Jūs savo ligą laiške aprašėte gesnę būklę — miokardo infark-
taip tiksliai ir vaizdingai, kaip tą, net staigią mirtį, 
medicinos vadovėlyje. Netgi — Mano pulsas labai nevie-
vyresnio kurso medicinos stu- nodas . Tai jis dažnokas, tai 
dentas neklysdamas nustatytų retas. Ką tai galėtų reikšti? 
skausmo priežastį — tai dešinės Ar tai pavojinga? 
kojos arterinės kraujo apytakos 
sutrikimas. Pasakyti ligos pa-

— Atsakyti konkrečiai į jūsų 
klausimą gali tik jus gydantis 

vadinimą, konkrečią kraujo gydytojas. Mat „nevienodo pul-
apytakos sutrikimo priežastį be so" priežasčių gali būti labai 
specialių tyrimų sunku. daug. Jauniems, labilios nervų 

Jūsų aprašytas skausmo sind- sistemos žmonėms „pulso nevie-
romas vadinamas „protarpiniu nodumas" dažniausiai būna fi-
šlubumu". Dažniausiai ji su- ziologinis: priklauso nuo emo-
kelia susiaurėjusios galūnių cijų, kvėpavimo (įkvėpus sure-
(kojų) arterijos, sergant atero- tėja). Toks puslo kitimas (vadi-
skleroze, obliteruojančiu endar- namoji kvėpavimo aritmija) vi-
terijitu, tromboze. Dauguma šių sai nepavojinga, 
ligų vystosi, progresuoja lėtai, Pulso dažnis gali keistis ir ser-
todėl požymiai (skausmas ei- gant įvairiomis ligomis: nervų 
nant) stiprėja pamažu. Pro su- sistemos, endokrininėmis (hi-
siaurėjusią arteriją prateka pertiroze), širdies (miokarditu, 
mažiau kraujo — ląstelėms ima ydomis, aterosklerozine kardio-
trūkt i deguonies, audiniuose skleroze). Aišku, kad tokios arit-
kaupiasi medžiagų apykaitos mijos turi būti gydomos, o pa-
produktai. dirginantys nervų cientų būklė dažnai gydytojo 
galūnėles ir sukeliantys skaus- stebima. Amerikiečiai, atlikę 
mą. Kol arterijos nedaug su- išsamius tyrimus (Freminhamo 
siaurėjusios, kraujo ir deguonies studija), nustatė, kad pagyve-
audiniams užtenka, ypač žmo- nusius žmones, kuriems dažnai 
gui i ls int is . Tačiau fizinio kinta (variabilus) pulso (tiksliau 
krūvio metu 'einant) pradeda — širdies susitraukimų) tankis, 
skaudėti, nes tuo metu didesnis 70 proc. dažniau ištinka staigi 
deguonies poreikis. mirtis, negu tuos, kurių pulsas 

Arterijų susiaurėjimo priežas- pastovus. 
tys seniai tyrinėjamos, bet ne 
visos žinomos. Nustatyta, kad, 
pavyzdžiui, aterosklerozę ska
tina rūkymas, aukštas kraujo
spūdis, per riebus maistas, stre
sas, nejudrus gyvenimo būdas. 

Ar užkrečiama depresi
ja? 

— Vargu, ar kas ryžtųsi 
įrodinėti, kad depresija — už
krečiama l iga . Šios ligos 
nerasite jokiame infekcinių 

Kraujagysles gali pažeisti kai 'užkrečiamų) ligų vadovėlyje ar 
kurios ligos — cukrinis diabetas, žinyne. Kita vertus, sergančius 
kolagenozes ir kt. Jrodytas „pro- infekcinėmis ligomis gali var-
tarpinio šlubumo" sindromo, ob- ginti įvairūs depresijos simpto-
literuojančio endarterijito ir mai. Bet skaitytoją aiškiai 
rūkymo ryšys. Matyt, ne pasku
tinis vaidmuo tenka paveldėji
mui Tikslią kojos skausmo prie
žastį gali nustatyti tik gydy
tojas, ištyręs ligonį. 

Kai kada panašius Į „protar 
pinį šlubumą" skausmus suke-

domina ne tai. Teksaso (JAV) 
mokslininkai neseniai atliko 
įdomų tyrimą: jie pastebėjo, kad 
studentų bendrabučiuose depre
sija gali... plisti, nelyginant epi
demija. „Jei kas nors iš bendra
bučio gyventojų skundžiasi de-

Velykos KGB rūmuose: kalba prof Vytautas Landsbergis, šalia jo — mons A. Svarinskas, S. 
Žukas, Politinių kalimų ir tremtinių sąjungos pirm. B. Gajauskas. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

POPIEŽIAUS LAIŠKAS 
ARTĖJANT TREČIAJAM 

TŪKSTANTMEČIUI 
Balandžio 10 d. Vilniaus arki

vyskupijos kurijoje buvo prista
tytas Šventojo Tėvo Jono Pau
liaus II laiškas „Trečiajam tūks
tantmečiui artėjant", kurį lietu
vių kalba neseniai išleido lei
dykla „Katalikų pasaulis". Su
sirinkusius spaudos ir TV atsto
vus su juo supažindino Lietuvos 
Vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, Vyskupų 
konferencijos generalinis sekre
torius ir Jubiliejaus pasiren
gimo organizacinio komiteto 
koordinatorius kun. Gintaras 
Grušas ir Vilniaus arkivyskupi
jos vicepostulatorius kun. Auš
vydas Belickas. 

Pasak arkivyskupo A. J. Bač-
kio, popiežius šiame laiške pažy
mi gaires, kaip Bažnyčia turė
tų pasitikti 2000 metų krikščio
nybės jubiliejų. Jis kvietė susi
mąstyti apie tai, kas iki šiol 
padaryta Bažnyčios gyvenime, 
kokių klaidų nepavyko išvengti, 
kodėl įvyko skilimas tarp krikš
čionių. Arkivyskupas pabrėžė 
ekumenizmo, t.y. krikščionių 
vienybės, klausimo svarbą apaš
taliniame laiške. „Popiežius 
svajoja, kad visos trys monoteis
tinės religijos — žydai, musul
monai ir krikščionys — susi
tiktų Šventojoje žemėje ir ten 
pažymėtų jubiliejų", kalbėjo jis. 

Jis taip pat akcentavo Vatika
no II susirinkimo svarbą, pažy
mėdamas, jog dar nepakanka
mai pažįstame ir įgyvendiname 
jo nutarimus. Bendraujant su 
netikinčiaisiais jis kvietė tiesą 
liudyti, o ne primesti, siūlė 
peržiūrėti Bažnyčios santykį su 
valstybe, kad „Bažnyčia atras
tų savo vietą visuomenės gyve
nime". „Šiais metais tikimės 
išleisti naują Vatikano II susi-

presija, galite būti tikras, kad 
šalimais gyvena kas nors, jau 
kamuojamas šios ligos". - teigia 
jie. Šis amerikiečių „atradimas" 
dar neįrodo, kad depresija ga
lima užsikrėsti. Apskritai de
presijos priežastys ne visai 
aiškios. Neabejotiną reikšmę tu
ri paveldėjimas, persirgtos ligos 
(ypač nervų sistemos), galvos 
traumos, gyvenimo sąlygos (daž
ni, ilgai trunkantys stresai, 
alinantis darbas, dvasinis ir ma
terialinis diskomfortas ir pan.) 
Aišku, kad gyvenantys panašio
mis nepalankiomis sąlygomis 
žmonės, tuo labiau turintys 
paveldėtą 'nors ir užslėptą) 
polinkį, turi daugiau galimybių 
susirgti depresija, negu tie, 
kurių gyvenimo sąlygos labai 
skirtingos. 

„Lietuvos sveikata", 
Nr. 12, 13 ir 14 

rinkimo dokumentų ir Švento
jo Rašto vertimą, taip pat, Dieve 
duok, turėtų pasirodyti ir nauja
sis Katalikų Bažnyčios Ka
tekizmas", sakė arkivyskupas 
A. J. Bačkis. 

Kun. G. Grušas pasakojo apie 
š.m. vasario mėn. Romoje vyku
sį viso pasaulio kraštų Bažny
čios atstovų susitikimą su čia 
įsteigtuoju Centriniu 2000 me
tų jubiliejaus komitetu. Cent
rinio komiteto siūlymu, panašūs 
komitetai įsteigti visame pasau
lyje, taip pat ir Lietuvoje. 
Centrinį komitetą sudaro 8 ko
misijos ir 4 komitetai. Teologi
jos istorijos komisija parengs 
medžiagą įvairių kraštų Bažny
čioms ir organizuos Vatikane 
konferencijas antisemitizmo ir 
inkvizicijos temomis. Pastora
cinė komisija ketina parengti 
programas parapijoms, misi
joms, katechetams, šeimoms, 
pasauliečių judėjimams. Litur
ginė komisija stengsis pritaikyti 
liturgiją, pabrėžiant metines 
pasirengimo Jubiliejui temas. 

Socialinių reikalų komisija 
nagrinės socialinius, kalinių 
globos, belaisvių paleidimo, 
ekologijos, nus ig ink lav imo 
klausimus, gailestingumo dar
bų organizavimo dalykus, aktu
alius ir Lietuvai. Meninė kultū
rinė komisija jau dabar užtvin
dyta įvairiais projektais, pasiū
lymais, konkursais. Ekumeninė 
komisija rūpinasi krikščionių 
vienybe, o Tarpreliginio dialogo 
komisija nori į Jubiliejaus šven
timą įtraukti ir kitas religijas. 

Pasak kun. G. Grušo, popie
žiaus Jonas Paulius II daug dė
mesio parodė Lietuvos kanki
niams, jų pasiaukojimui Bažny
čiai komunistinio režimo me
tais. Įsteigtoji Kankinių komisi
ja rūpinsis, kad šios aukos 
Bažnyčiai ir Dievui nebūtų pra
rastos istorijos tėkmėje. Lietu
voje informaciją apie šiuos žmo
nes renka Vilniaus arkivys
kupijos vicepostulatorius kun. 
Aušvydas Belickas, kuris pažy
mėjo, kad „popiežius nori pa
pildyti visuotinės Bažnyčios 
martyrologą, t.y. kankinių sąra
šą, naujais liudijimais". 

Kun. A. Belickas kalbėjo, kad 
popiežius kviečia ne vien reng
ti beatifikacijos bylas, bet ir 
stengtis kaupti Žinias apie tuos, 
kurie liudijo savo tikėjimą Sibi
ro tremtyje, lageriuose, kalėji
muose. „Bažnyčia Lietuvoje pa
gimdė daug kankinių, kurie 
svarbūs visuotinei Bažnyčiai", 
sakė Vilniaus arkivyskupijos 
postu latorius, kuris taip pat per
davė Vyskupų konferencijos 
kvietimą pranešti apie dvasios 
didvyrius vyskupijų kurijoms. 

kad būtų galima juos įtraukti į 
visuotinės Bažnyčios martyrolo-

(„Bažnyčios žinios", 
1996 m. Nr. 7) 

JĖZUITŲ NUTARIMAI -
VISOMIS PASAULIO 

KALBOMIS 

Jėzuitų 34-osios generalinės 
kongregacijos nutarimai jau 
išversti į pagrindines pasaulio 
kalbas. 1995 m. sausio — kovo 
mėn. vykusi generalinė kongre
gacija priėmė per 30 dokumentų 
ir nustatė naujus Jėzaus draugi
jos misijos orientyrus žengiant 
į trečiąjį tūkstantmetį. Interviu 
Vatikano radijui jėzuitų genero
las Peter-Hans Kolvenbach sa
kė, jog per 12 praėjusių mėnesių 
222 generalinės kongregacijos 
delegatai apkeliavo visą pasau
lį, kad sunr" ;.dintų savo bro
lius su p«u>i^. .iiių rezultatais ir 
nutarimais. 

Generalinė kongregacija nu
tarė ypatingą dėmesį skirti tei
singumui ir vargšams, glau
džiau bendradarbiauti su pasau
liečiais krikščionimis ir ne-
krikščionimis. Jėzuitai taip pat 
numato aktyviai prisidėti prie 
Rytų ir Vidurio Europos atkū
rimo, ekumenizmo bei tarpreli
ginio dialogo ir krikščionybės 
įtvirtinimo svetimose kultūrose. 
Jie pasisakė už gamtos apsaugą, 
priėmė dekretą dėl solidarumo 
su moterimis. Tarp generalinės 
kongregacijos rezultatų pami
nėtina ir jauna suformuota or
dino teisė. 

Popiežius Jonas Paulius II 
pritarė jėzuitų aukščiausios in
stitucijos tekstams ir nutari
mams. Turėdami 22,400 narių, 
dirbančių 110 pasaulio šalių, 
jėzuitai kaip ir anksčiau yra 
skaitlingiausia vienuolinė ben
drija Katalikų Bažnyčioje. 

VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOJE 

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, MIC, kovo 11 d. pa
skelbė aplinkraštį Nr. 47, 
kuriame, be kita ko, atkreipia 
kunigų dėmesį į vargonininkų 
rengimo svarbą. „Parapijos var
gonininkas nėra klebonijos vai
ruotojas ar tiekėjas", rašo jis. 
Metas liturginėn tarnybon stoti 
naujai ir šiam kilniam darbui 
gerai parengtai vargonininkų 
kartai. Vyskupo įsitikinimu, 
Marijampolės pedagogikos kole
gijos parengti muzikos mokyto-
jai-vargonininkai bus nepamai
nomi pagalbininkai pastoraci
niame darbe. 

Primindamas, kad vyskupijoje 
vykstančius bažnyčių statybos 
darbus aukomis remia ne tik 
viet iniai katal ikai , bet ir 
užsienio geradariai, ypač Kiolno 
ir Paderborno arkivyskupijų ti
kintieji, šalpos organizacijos 
„Kirche in Not", „Renovabis". 
vyskupas Juozas Žemaitis ragi
na savo kunigus ir tikinčiuosius 
melstis už gyvus ir mirusius 
geradarius. 
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Balandžio 4 d. sukako 70 me
tų nuo Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigimo. 1926 m. iš 
šiaurinės Seinų vyskupijos da
lies buvo sudaryta Vilkaviškio 
vyskupija, kurios pirmuoju or
dinaru paskirtas vyskupas An
tanas Karosas, jo pagalbininku 
— vyskupas Mečislovas Reinys. 
Steigiant Lietuvos bažnytinę 
provinciją daug nuveikė pal. 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 
Vilkaviškio vyskupas kviečia 
melstis už mirusius vyskupijos 
ganytojus ir kunigus. 

Klebonai raginami sutvarkyti 
bažnyčių bei bažnytinių pastatų 
techninės inventorizacijos ir 
teisinės registracijos dokumen
tus. Aplinkraštyje taip pat rašo
ma, kad kiekvienas kunigas, ne
priklausomai nuo amžiaus, pri
valo sudaryti testamentą, kuria
me būtų nurodyta turto paskirs
tymo tvarka, pageidaujama lai
dojimo vieta ir įpareigojimas at-
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Išskyrus trečd . Sestd 12 - 4 v. p.p. 

EUGENE C. 0ECKER, DOS, P.Č. 
4447 W. 193 St.. Oa* Leam. IL 

Pirmas apyt su Northnvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai tmHarlmMl 
(kalbėt angliškai) tai. 7M-422-C2M 

SURENDER LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 t . Keaate. CMeafa, M. M M 2 
Tai. 312434-2123 

Hofy Ct*9*M PftytlctaVi C#Wf#C 
WTJTM*B • • H l c H a T , v l ^ V ^ ^ V i ""*» 

Tai. 3124M-41M 
Valandos pagal susitarimą 

siteisti už pri imtas dar neatlai
kytų šv. Mišių stipendijas. 
Testamentas arba jo kopija tu
rėtų būti saugoma kurijoje, į 
kunigo bylą įdėtame užklijuota
me voke, kuris atidaromas tik
tai kunigui mirus. 

Klebonų prašoma iki balan
džio 20 d. pranešti Kultūros 
paveldo centrui duomenis apie 
SSRS okupacijos padarytą žalą. 

• Kun. Bronislovas Gim
žauskas atleistas nuo pareigos 
t a l k i n i n k a u t i Š iau l ių Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijoje. "£ ' 

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

HOLYCROSS 
RHYS4CIANS RAVHJON 
3 IL South, Esat Suttaa 

Utnuanlafi l*taza Ct. 
at CaNfomta Ava. 

», IL 
(312)-471-«**! 

MOLY CROSS FAMILY 
MEDfCAL CENTER 

74t W. 31 st St. 
CMcago, IL S0S16,. 

(312)-225-06tS 

•132 S. Katate Ava. 
CMeaajo, N. M S M 
Tai. 312-4M-77M 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.0. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIORYS, M.D. 
Oprttalmotogas/Akm Chirurgas 

l a NMeasansI Ava. 
• • • M I S 

4142 w. eare at. 
312-73S-77M 

KM. tat. (312) 471-
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 t . Kasate Ava., 
I L M M 2 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

$. Reeorta R4-, Mckerv Mas, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (7M) $M-4SM 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEWUTtS~ 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•132 t . Kasate 

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

Keelnato tat. 312-77S-2MS 

•OMUNDAS VtŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 M S. Archer Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (312) MS-77M 
AKAS ŽUOOA, MO. 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1 I M I . Ava., 

Tai. 7 M - M 7 
Valandos pagal susitarimą 
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ISTORIJOS IR 
PROPAGANDOS 

AUDEKLAI 
VYTAUTAS 

Prieš daugel metų netyčia ma
čiau, kaip varė galvijų bandą į 
skerdyklą. Nukrėtė šiurpas, kad 
žmogus be jokio gailesčio moka 
taip masiškai naikinti gyvybe. 
Žmogaus rankose yra ašmenys, 
parakas, atomas ir — visų blo
giausiai! — savanaudiškumas. 
Nauda lemia mintis ir veiks
mus, o i šias rankas yra atiduo
tas gyvulys. Žinoma, gyvulys 
nesupranta, kas vyksta, tad ir 
jo instinktai, ypač baimė, pa
bunda tik paskutiniausia 
akimirka. 

Šiomis dienomis girdime, kad 
Bosnijoje, kažkur prie Srebre-
nicos, atkasinėjami kapai, 
kuriuose guli gal 8,000 politi
niais tikslais nužudytų vyrų. 
Ten pakastieji suprato, kas 
vyko. Jie žinojo, kur yra varomi. 
Ten į žmogaus rankas buvo ati
duotas žmogus. Kas įsakė 
žudyti? Kas drįso žudyti? Ar 
nusikaltėlių iešką tribunolai 
kada suras atsakymą, kodėl 
žmonės tampa hienomis? 

Prie Vilniaus yra Tuskulėnų 
dvaro kapinynas, didelė 
nužudytųjų duobė. Bet negir
dėjome jokio tarptautinio ar vie
tinio tribunolo šiam įvykiui 
nagrinėti. Ar Tuskulėnų hienos 
nebus susimetusios į bankų 
direktoriatus ir valdybas? 

Kai pakilęs Lenos vanduo su
judina krantus ir sušalę grums
tai rieda srovėn, kartu rieda ne 
vienas suledėjęs lavonas. Kiti 
pakimba ant išsikišimėlių. 
Rieda kasmet, nes milijonams 
lavonų išplauti reikės daug 
metų. Šis marksizmo, komuniz
mo, bolševizmo ir Sovietų 
Sąjungos bendromis jėgomis 
pasistatytas paminklas ilgai 

VOLERTAS 
tesės. Žmogaus gyvenimas yra 
trumpas, bet jo mirtis tampa 
amžinybe. Amžinybei liks šis 
gąsdinantis ženklas, kuriame 
gal yra ir lietuviškų įspaudų. 

Lietuvoje, Vidzgirio miške, 
Alytaus pašonėje, mačiau didelį 
žemės kauburį su šiurpiu akme
niu. Tai sušaudytų žydų kapas. 
Kiek tokių kauburių Europoje? 
Kur tie visi debesys, nuplaukę 
iš skubiai ir grubiai įrengtų 
krematoriumų? 

Stalinas pradėjo, Hitleris pri
tarė, labai pavėluotai įsijungė 
serbai. Štai koks moderniosios 
mirties siautulio ansamblis. 
Štai koks laukinių hienų, žmo
nėmis gimusių, palikimas. 

Ar čia yra istorija? 
Kaip ne? Juk tai praeities 

tikrovė, dar nelabai sena. O šių 
įvykių priminimas? Gal propa
ganda. Kai kas įžiūrės viena
šališkumą ir tendencijas. 

Koks vienašališkumas tarti, 
kad Hitleris žudė žydus, kad 
Stalinas žiauriai likvidavo savo 
priešus ir draugus, kad serbai 
nepakankamai giliai pakasinėjo 
nušautus musulmonus, gylio 
duobėms pagailėję, kad Snieč-
kus, Greifenbergeris, Goldbergas 
rausė Lietuvos valstybei prarają 
ir fiziškai pražudė daugelį tūks
tančių lietuvių? Esu matęs 
spaudoje Sniečkaus nuotrauką 
prie nušauto šerno. Brangus žie
mos rūbas, šautuvas, kailio apy
kaklė ir kailio kepurė. O reikė
tų Sniečkaus nuotraukos prie 
nužudytų lietuvių kapų su ta 
pačia apykakle, su kepure ir 
šautuvu. Ar tokia A. Sniečkaus 
nuotrauka būtų propaganda? 
Ar jis nėra atsakingas už aukas, 
kurios net prieš bolševizmą, jo 

dievą, nebuvo nusikaltusios? 
Susikryžiuoja istorija su 

propaganda. Vieni bando praei
tį dengti vienu maskuojančiu 
audeklu, kiti — kitu. Tačiau is
toriją su propaganda galima 
supinti į vieną audinį. Nors 
Stalino, Hitlerio, Sniečkaus žy
giai yra gerai žinomi, bet juos 
galima šiek tiek ir nubaltinti. 
Galima pripažinti faktus, bet 
rasti jiems melagingų pateisini
mų. 

Perdėtai dažnai minimi tie pa
tys faktai nublunka, nustoja 
dėmesio, pradeda tapti negir
dimais ar net erzinančiais. 
Pavyzdžiui yra žydų holokaus-
tas. Jie spaudoje, TV, leidiniuo
se, mokyklose kartoja vis tą 
patį. Tai ne istorija primin-
dinėja pati save. Čia aiškėja 
vienapusiška tendencija, jau 
beveik į propagandą panašė
janti. 

Lietuviai turi labai kom
plikuotą Dvidešimtojo am
žiaus netolimą praeitį. Joje pro
paganda pradėjo rodyti didelį 
veržlumą. Tai glostymo ir 
maskavimo propaganda — nie
ko baisaus nevykę, Sniečkus 
Lietuvai tik gera linkėjęs, visa 
komunistų partija žvalgėsi, kam 
skautiškai nelaimėje padėti. 
Net ir LDDP nieko nenuskriau 
dė, nes turtą savinosi iš bankų 
ir valstybės. Pagal komunistinę 
sampratą, kuria valdo Lietuvą, 
bankai ir valstybė yra visiems 
priklausą aruodai. Kas pasie
kia, tasai griebia. O pasiekia tik 
valdžia. 

Ar leidiniai apie lietuvių tau
tos ir Lietuvos valstybės kan
čias, apie kuriuos tiek daug 
kalbėjome ir dėl kurių nervino-
mės, pajėgs nugalėti maskavi
mo propagandą? 

• 1894 m. birželio 28 d. JAV 
Kongresas įkūrė valstybinę 
šventę — Darbo dieną (Labor 
Day), kuri švenčiama kasmet 
pirmąjį rugsėjo pirmadienį. 

Kultūros ministras J. Nekrošius laiko X Tautiniu šokių šventės plakatą; šalia 
— ministerijos sekretorius Vytautas Balčiūnas. 

Nuotr. Liudos Rugienienės 

ARGI ŽURNALISTAI LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO? 

Danutė Bindokienė 

Baigiasi medaus 
mėnuo 

Lietuva, juodų arimų tcėlė Nuotr Juozo Polio 

Prieš maždaug 8 mėnesius 
kreipėmės į Lietuvių žurnalis
tų sąjungos narius, prašydami 
atsiliepti. Mūsų kreipimasis 
buvo išsiuntinėtas Amerikos, 
Kanados ir Australijos lietuviš
kiems laikraščiams. Prašėme: 

a) užsimokėti nario mokestį už 
praeitą nemokėtą laiką; 

b) užsimokėti bent už pasku
tinį „Lietuvį žurnalistą", kurio 
kaina yra 3 doleriai. 

Be to, prašėme tų narių, kurie 
paskutinių kelerių metų laiko
tarpyje pakeitė gyvenvietę ir to 
nepranešė, tą' padaryti. 

Atsiliepė vos... 8 nariai! Todėl 
kyla rimtas klausimas: ar be
verta turėti organizaciją, kurios 
nariams nerūpi jos gerovė? 

Tikėdami, kad tame elgesy 
daugiau neprierangumo, negu 
blogos valios, pakartotinai pra
šome atsiliepti ir įvykdyti, kas 
a) ir b) paragrafuose nurodyta. 

Be to: 
1. Kadangi turimas sąjungos 

narių sąrašas yra labai nepa
tikimas, tai prašome kiekvieną 
narį atsiliepti (nors ir atvirutę) 
ir pranešti, kad nori ir toliau 
būti Lietuvių žurnalistų są
jungos nariu. Kas per 3 mėne
sius, *.y. iki 1996 m. rugpjūčio 
15 dienos, neatsilieps, bus lai
komas savo valia išstojusiu ir 
nuo tos dienos nebus laikomas 
LŽ s gos nanu. 

2. Centro valdybos nutarimu, 
nuo 1996 m. sausio 1 dienos, me
tinis nario mokestis yra 5 dole
riai. 

3. Prašome paskubėti būsima
jam „Lietuvis žurnalistas" 
numeriui atsiųsti po straipsnį, 
eilėraštį, nuotraukų su apra
šymais ar kt. Taip pat prašome 
pranešti, ar norėsite gauti bū
simą „Lietuvį žurnalistą". 

4. I sąjungą naujais nariais 
įstojo 3 asmenys. 

5. Turinčius žurnalistinių ga
bumų, kviečiame įstoti į Lietu
vių žurnalistų sąjungą. 

Visais iždo reikalais prašome 
kreiptis į iždininkę: Rūta Šakie
nė, 22 Maygreen Ct., Glendale, 
CA 91206, USA. Tel.: 1-818-
242-9250. 

Visais kitais reikalais kreip
tis į pirmininką: Karolis Milko-
vaitis, 18421 Lemon Drive, Apt. 
415, Yorba Linda, CA 92686. 
Tel.: 1-714-777-1617. 

Karolis Milkovaitis 
Centro valdybos vardu 

I VIETA PASAULIO 
ČEMPIONATE 

Anglijoje, Blackpool mieste, 
garsiame „Tower Ballroom" 
kultūros centre įvyko prestiži
nis 39-asis Anglijos vaikų ir 
jaunių čempionatas, specialistų 
vertinamas neoficialiu pasaulio 
čempionatu. Geriausios pasau
lio jaunųjų šokėjų poros trijose 
amžiaus grupėse visą savaitę 
varžėsi dėl nugalėtojų vardo. 

Pirmą kartą Lietuvos sporti
nių šokių istorijoje mūsų šalies 
pora, absoliutūs Lietuvos jaunių 
1-osios grupės čempionai An
drius Ivašauskas ir Karolina 
Skorupskaitė, iškovojo I vietą 
šio prestižinio turnyro klasiki
nių šokių programoje. 

Sėkmingai šis duetas šoko ir 
Lotynų Amerikos šokius. Aplen
kę daugiau kaip 100 geriausiai 
startavusių 19 pasaulio valsty
bių, porų jie pateko į finalinį 
turtą ir užėmė 8-ą vietą. Tai 
puikus Lietuvos sportinių šokių 
klubo „Varūna" šokėjų ir jų 
trenerio Artūro Mišurenkovo 
pasiekimas. 

Ar pagaliau baigiasi Jung
tinių Amerikos Valstijų ir Bo-
ris Jelcino medaus mėnuo? Toks 
klausimas kyla, kai pastaruoju 
metu Amerikos spaudoje atsi
randa straipsnių, parodančių 
Rusijos vadą nelabai palankioje 
šviesoje. Tiesa, tai neoficialios 
pastabos, nes JAV vyriausybė, 
o ypač prezidentas Bill Clinton, 
kol kas neprataria nei pusės 
neigiamo žodžio prieš Jelciną. 
Tačiau, kaip sakoma mūsų pa
tarlėje, „nėra dūmų be ugnies". 
Vadinasi, kažkas kažkur jau 
pradeda krebždėti, kad galbūt 
Boris Jelcinas ir pralaimės pre
zidentinius rinkimus, kurių da
ta artėja labai sparčiai — vos 
apie mėnesis liko iki birželio 16 
dienos. O jeigu Jelcinui nepa
vyks išeiti laimėtoju, tai galbūt 
naudinga jau iš anksto pakri
tikuoti ir jo politiką, ir net jo as
menį — tuo užsidirbant taškų, 
kai Kremliuje įsitaisys kitas 
prezidentas. 

Vienas stipresnių pasisakymų 
prieš Jelciną išspausdintas pra
ėjusio sekmadienio (gegužės 12 
d.) „Chicago Tribūne" dienraš
tyje. Straipsnio temą maždaug 
galima susumuoti vienu saki
niu: prieš penkerius metus Bo
ris Jelcin į pasaulio dėmesį 
įšoko kaip liūtas, o dabar nu
tūpė, kaip musė... 

Jelcino nudardėjimo į pakalnę 
kaltė verčiama ir jam pačiam, ir 
jo patarėjams. Pirmuoju atveju, 
daugelio vakariečių idealizuo
tas, drąsiai prisidėjęs prie 
Sovietų Sąjungos sudužimo, 
išėjęs su viltingais pažadais ir 
šviesios ateities Rusijai vizija, 
Jelcinas dabar jau yra aro
gantiškas, storžieviškas, pik
čiurna, kiekviena proga (ir be 
ypatingų progų) besigriebiantis 
degtinės stiklinės. Jis atsisako 
matyti savo vyriausybės narių 
sukčiavimus, klauso nevykusių 
patarimų, nesugeba, arba yra 
praradęs bet kokį interesą, 
vykdyti reformų, kurias dar ne
seniai žadėjo įgyvendinti. Tai 
vis priežastys, dėl kurių žlugęs 
Jelcino populiarumas Rusijoje ir 
baigiantis išnykti juo pasi
tikėjimas užsienyje. 

Mums, lietuviams, nereikia 
aiškinti, kad ne tik Rusijos pre
zidentui daug panašių priekaiš
tų galėtume pritaikyti. Labai 
svarbu, kad krašto galva re
miasi savo vyriausybe, savo mi
nistrais ir kreipia dėmesį į jų pa
siūlymus bei patarimus. Tačiau 
prezidentas turi turėti ir savo 
nuomonę, atskirti gerus pata
rimus nuo nevykusių, sava
naudiškus vyriausybės narių 
siūlymus, nuo naudingų valsty
bei. Prezidento pareiga įžvelgti, 

ar jo kabineto narys iš tikrųjų 
rūpinasi krašto gyventojų 
gerove, ar tik savo nauda. Vals
tybės piliečiai turi aiškiai žinoti, 
kas jų tautą valdo, jeigu devyni 
iš dešimt paklaustųjų atsako. 
kad valdo nusikaltėliai I mafija, 
ar kaip kitaip bepavadintume). 
tai ženklas, kad kažkas ne
delsiant turi būti pakasta. 

Boris Jelcinas, besiruošdamas 
rinkimams, rodo visai kita 
veidą, negu anksčiau. Prieš tap 
damas Rusijos prezidentu, jis 
mokėjo įdiegti gyventojams 
viltį, kad demokratija tikrai 
atneš visuotinę gerovę. Kadangi 
jo pažadai ne tik neišsipildė, bet 
dabartinis eilinio ruso gyve
nimas yra blogesnis negu sovie
tiniais laikais. Jelcinas stengia
si laimėjimą rinkimuose pasiek
ti bauginimo taktika: jeigu pre
zidentu bus išrinktas komunis
tas Ziuganovas, krašte gali kilti 
pilietinis karas, viskas dar la 
biau pablogės, nes ekonominės 
reformos bus sustabdytos, o 
Vakarai tikrai nerems komu 
nistinės Rusijos. Iš tikrųjų 
atrodo, kad rusai šiuo metu 
mažiau bijo komunizmo, negu 
demokratijos (ypač peršamos 
Jelcino), kurios sąvoka, nelabai 
suprasta prieš penkerius metus, 
dabar pasidarė dar miglotesnė. 
Kaip ir bet kuriame kitame 
krašte, buvusiame totalitarinės 
bolševizmo sistemos valdžioje, 
gyventojai daug vilčių dėjo į 
demokratinę santvarką, galbūt 
teikdami jai kone dievišką 
ir tikėdami greitais pasikei
timais, sunkiai įgyvendinamais 
tikrovėje. 

Perėjimo laikotarpis yra vi
suomet kritiškas ir būtų buvę 
naudinga turėti sumanų, de
mokratiškus principus su
vokiantį ir siekiantį juos 
vykdyti tautos vadą. Ne žodžiais 
ar pažadais jis turėjo uždegti 
savo krašto gyventojus našiems 
darbams, bet savo pavyzdžiu, 
taikydamas demokratiškus ide
alus ir sau, ir savo vyriausybės 
žmonėms. Deja, ne tik Rusijoje, 
bet ir kitose nepriklausomose 
respublikose tokių vadų ne
daug. 

Artėjant Seimo rinkimams 
Lietuvoje, į Boris Jelcin pavyz
dį ir demokratijos vyksmo pro
cesą turėtų ypatingą dėmesį 
kreipti būsimieji kandidatai. 
Dar iki Seimo rinkimų yra likę 
laiko, bet kol kas negirdime nei 
kandidatų pavardžių, nei jų 
rinkiminės kompanijos. Kodėl 
tas slaptumas? Jeigu Lietuva 
save laiko demokratišku kraš
tu, tai ir jos būsimieji 
vyriausybės nariai turi elgtis 
pagal demokratijos taisykles. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Jis sustoja prie kito namo skersai gatvės. 

Barškindamas į antro aukšto langą jis ir vėl saukia: 
— Five o'clock — get up cock! 
Ir taip keliauja žmogelis šitame tekstilės fabriko ra

jone, sustodamas tai prie vieno, tai prie kito namo, 
keldamas žmones iš miego. Tai matydamas, pagalvojau 
sau, kad ne vien tik mes, kaip Pranas ir aš, beturčiai, 
kurie neįstengia nusipirkti laikrodžio-žadintuvo Matyt, 
kad ir anglai, čia gimę bei augę, nė kiek už mus 
neturtingesni. 

Kai šitokią savo nuomonę pareiškiau vienam fabriko 
darbininkui, tas nusišypsojo ir šitaip reikalą man 
paaiškino: airiai ir anglai yra dideli alaus mėgėjai. Prieš 
karą ir pietų pertraukos metu iš fabriko išbėgdavome 
skersai gatvės į alinę. Ten prie atsinešto sumuštinio arba 
„Fish & Chips" porcijos nugerdavome po stiklą alaus. 
Einant iš darbo į namus, vakare vėl reikia sustoti alinėje 
medvilnes dulkes iš gerklės nuplauti. Kartais ten 
draugai užlaiko ilgiau, tad vėliau žmogus atsigula 
nakties poilsiui. Bet kelti reikia tuo pačiu laiku. 
Paprastas žadintuvas negana įkyrus, kad pajėgtų mie
guistą žmogų iš ryto prikelti. Pripranti prie čirškimo. 
Kai skambėjimas sustoja, norėtum gal ir keltis, bet 
dažniausiai tik apsisuki ant kito šono ir vėl užmiegi. Kai 
pabundi, dažniausiai jau pramiegota, į darbą pavėluota. 

Gyvasis laikrodis daug patikimesnis. Už vieną 
šilingą savaitėje jis tave iš ryto garantuotai prikels. Ap
simiegojusio murmėjimą jis nelaiko pabudimu. Jis tol 
šauks ir barškins tau į langą ar duris, kol neapsikentęs 
šoksi iš lovos ir piktai, garsiai atsiliepsi: 

— Yes, yes, alright. I'm getting up! 

Šeimos i lgesys 

Slenka pilkos darbo dienos miglotame Salforde. Dar
bas nesunkus, bet ir atlyginimas menkas. Vakarais 
sugrįžus į namus, nėra kas veikti. Žiūrinėjame atsi
vežtas žmonos ir vaikų nuotraukas, skaitome gautuosius 
laiškus po kelis kartus. Patys dažnai rašome, bet at
sakymus ne į visus savo laiškus gauname. Fabriko 
bendradarbiai, anglai ir airiai, po darbo pakviečia 
užšokti alinėn. Tačiau po kelių tokių bandymų pama
tėme, kad iš to nieko gero nebus. Užuot išleidę pinigus 
alinėje, nutariame dirbti viršvalandžius ir padidinti savo 
uždarbius. Fabriko vadovybė mums darbo negaili. Tad 
dirbame išsijuosę, kartais net dvi pamainas per diena 
Pradedame šeštą valandą iš ryto, baigiame dešimtą 
vakare. Fabriko valgykloje valgome ne tik pietus, bet 
ir vakarienę. Sugrįžus į namus, jau valgyti nebesinori. 
Tik išgeriame po puoduką pieno ar kakavos ir virstame 
į lovas. Kai gyvasis laikrodis iš ryto vėl įkyriai šaukia, 
rodos, kad vos tik užsnūdau. 

Šeštadieniais nedirbame, o jeigu jau reikia, tai tik 
iki pietų. Nors maistą sau beveik kaip ir negaminame, 
vis tiek šio to nusipirkti reikia. Arba reikia išsiskalbti 

apatinius ir viršutinius marškinius, kojines, nosines. 
Būtinai reikia šeštadieniais nueiti į maudyklę dulkes 
ir prakaitą nusiplauti. Be to, žvalgomės po krautuves, 
bene gausime ką naudinga pirkti be rūbų kortelių, kad 
šeimoms pasiuntus. Retai mums tas tepasitaiko. 

Dirbame ir laukiame. Nesulaudami savo šeimų, 
daromės pikti, irzlūs. Kartais su Pranu per savaitę 
vienas kitam žodžio nepasakome. Viskas iškalbėta, nėra 
ko burnos aušinti. Esame vieni su savo mintimis ir su 
mašinų ūžimu per dieną dienas. 

Jau ir mano žmonai nusibodo laukti, kol veš šeimas 
į Angliją. Paskutiniame laiške gavau ultimatumą: jei 
nenori kad viena su vaikais vykčiau į Kanadą — grįžk 
Vokietijon. Ką daryti? Ne taip jau lengva grįžti. Žodį 
pasakęs, neišlėksi kaip paukštis Dar vis turiu vilties, 
kad anglai netrukus šeimas atveš. Jeigu žmona dabar 
išvyks į Kanadą, kažin kada ir kur besusirasime. Tad 
prašau jos dar palaukti ir be manęs niekur, išskyrus į 
Angliją, nevažiuoti. Po to ilgai nebegavau jos atsakymo. 
Gal tik už poros mėnesių. Ir štai kodėl. 

Spakenbergo stovyklos salėje, kurion gyventojai atei
davo pasiimti maisto davinį, kabojo pranešimų lenta. 
Prisegtame biuletenyje atsispindėjo pasauliniai įvykiai, 
bet svarbiausias biuletenio tikslas buvo informuoti sto
vyklos gyventojus apie stovyklos vadovybės patvarky
mus ir pranešimus. Kartais ten būdavo ir laiškų gavėjų 
sąrašas. Tada žmogus nueidavo i stovyklos paštą laiškų 
ar siuntinio atsiimti. 

Man jau esant Anglijoje, žmona dažnai prieidavo prie 
tos lentos pasiįdomauti. Kartą, bežiūrėdama skelbimų. 

už savo nugaros išgirdo dviejų moterų kikenimą ir šaipią 
pastabą: 

— Bene laiško lauki iš savo vyro? Gali nelaukti. 
— Kodėl galiu nelaukti, — nustebo mano žmona. 
— Apsimeta nežinanti. O gal ji tikrai nežino, — įsi

terpė antroji moteris. — Juk vyras jai turbūt ir nesakė. 
— Apie ką jūs čia kalbate? — pasiįdomavn Juzefą. 
— Jei nežinai, tai pasakysime: juk mes visos žinome, 

kad tavo vyras išvažiavo Anglijon, besivydamas tą jauną 
slaugę, kuri čia dirbo stovyklos ligoninėje, prieš iš
vykdama. O tu, kvailutė, nežinai. Tik pagalvok pati. Kur 
per dienas būdavo tas tavo vyrelis? Nei stovykloje dar
bus dirbo, nei pas tave namie sėdėjo. Net ir vakarais 
ne visuomet būdavo namie, ar ne? 

— Mano vyras dienomis lankė Prekybos mokyklą 
Hamburge. Grįždavo tik popiečiais, už tai jūs jo ir nema
tėte, slampinėjant po stovyklą. Vakarais, kaip ehorstas, 
eidavo į repeticijas. 

— Galėjo jis tau taip aiškintis. Mes geriau žinome 
Kai tik ta slaugė išvažiavo Anglijon, tai prie pirmos pro 
gos ir tavo vyras ją nusivijo. 

Taip pasėtas įtarimas žmonai nedavė ramybės. Pra 
dėjo graužti kaip kirminas. Kaip tyčia netrukus jai kaž
kas atnešė lietuviško laikraščio atkarpą su aprašymu 
ir nuotrauka, kad Anglijon atvykusieji lietuviai gražiai 
paminėjo Tautos šventę Ewerby žemės ūkio stovykloje: 
su pamaldomis, tautiniais šokiais ir dainomis. 
Nuotraukoje tarp šokėjų buvau ir aš. Žmona susirūpino. 
užsidarė. 

<Bus daugiau) 
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METINIS TAUTOS FONDO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

P . PALYS 

Tautos fondo i toliau — TF^ 
22-rasis metinis narių susirin
kimas buvo sušauktas gegužės 
4 d.. Kultūros Židinyje, Bro-
oklyn. HY. 

Kaip ir anksčiau, taip ir šį 
kartą, prieš susirinkimą buvo 
meldžiamasi už gyvus ir miru
sius TF rėmėjus, aukotojus bei 
geradarius. Šv. Mišių auką 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje aukojo vienuolyno viršinin
kas kun. Pranciškus Gedgau
das, OFM. 

Atvykstančių į susirinkimą 
narių registracija prasidėjo 9 
vai. Prie registracijos stalo dar
bavosi Aldona Katinienė ir Jad
vyga Vytuvienė. 

Susirinkimą atidaręs ir susi
r inkusius pasveikinęs TF tary
bos pirmininkas Juozas Giedrai
tis, maldą sukalbėti pakvietė 
vysk. Paulių Baltakį, OFM. Pa
gerbus mirusius TF nar ius ir 
sugiedojus Tautos himną, pa
aiškėjo, kad reikės 1 valandos 
pertraukos, nes, pagal įs tatus, 
kad susirinkimas būtų legaliai 
tęsiamas, reikia turėti pusę ir 1 
visų turimų balsų. Ir t ik po to 
susirinkimas gali būti legaliai 
tęsiamas. 

Susidaręs laiko tarpas buvo 
panaudotas pravedant semina
rą. Seminarą pradėjo, iš Vašing
tono apylinkių atvykęs žurnalis
tas Antanas Dundzila. Jo kalbos 
tema: ,,Lietuvos išeivija ir 
artėjantys Seimo rinkimai". 
Kalbėtojas svarstė, kiek išeivija 
galėtų rinkimuose pasireikšti, 
kalbėjo apie intelektualinį bei 
dvasinį pasiruošimą tuose rin
kimuose dalyvauti. A. Dund-
zilos kalbą papildė ir komen
tavo, žinoma OSI bylose, TF in
formacijos narė Rasa Razgai-
t i e n ė , sava i t rašč io „Dar 
bininkas" redaktorius Jul ius 
Keleras ir TF valdybos narys 
Algis Vedeckas. Diskusijose da
lyvavo: K. Miklas, J. Valaitis, 
Br. Nemickas, J. Nasvytis. 

; Po to susirinkimas jau oficia-
', liai buvo tęsiamas toliau. Pra-
. dėta su sveikinimais. Žodžiu 
- sveikino vysk. Paulius Baltakis, 
; OFM, (vyskupas savo sveikini

mą išreiškė kartu su anksčiau 
" jo sukalbėta malda), Lietuvos 

generalinis konsulas New Yor-
ke dr Petras Anusas, am
basadorius Anicetas Simutis, 
LB N"Y Queens apylinkės pirmi
ninke Ramutė Česnavičienė ir 
Lietuvos partizanų globos fon
das Čikagoje. 

Raštu gautus sveikinimus iš 
Lietuvos, ambasadoriaus Va
šingtone dr Alfonso Eidinto. TF 
atstovybės Vilniuje, (Pelesos, 
Gervėčių ir kt. I esančių lietuviš
ku mokyklų mokytojų. Lietuvių 
fondo ir ALTo. perskaitė Rasa 
Razgaitienė. 

Vidai Penikienei perskaičius 
praėjusio TF susirinkimo proto-

« kolą. kuris be pataisų buvo 
priimtas, vyko TF tarybos pir
mininko Juozo Giedraičio pra
r i j imas . Treti metai iš eiles TF 
balansas gerėja, kalbėjo pir
mininkas. Ilgiau kalbėjo apie 

". Kanados TF atstovybę, kuri su 
centru nebendrauja. Išreiškė 
pageidavimą, kad būtų atgai
vintos atstovybės Floridoje, 
Bostone ir kitur. Pasidžiaugė 
nauja TF sudėtimi ir naujose 
gerose patalpose įs ikūrusia 
atstovybe Vilniuje, kur taryba 
dirba 5 dienas. 20 vai. savaitėje. 

TF taryba — 15 narių, turėjo 
J posėdžius. Tarybos sekretorei 
Rasai Razgaitienei parodžius 
iniciatyvą, tarybai pri tarus, 
buvo paskirta lėšų pradėti ir 
vykdyti „Gyvoji istorija" pro
gramą. Jos tikslas — registruoti 
partizanų, tremtinių, kalinių at
siminimus, juos įrašant į vaizda
juostę. TF rėmė mokyklas, jau
nąją profesūrą, mokytojus, stu
dentus, tremtinių ir partizanų 

šeimų vaikus, laikraščius ir 
žurnalus, skelbiančius laisvės ir 
demokratizacijos idealus, sto
vyklas bei kitus projektus. Ta
rybos pirmininkas padengęs vi
sas keliones išlaidas, 4 savaites 
praleidęs Lietuvoje, TF reika
lais dalyvavo įvairiuose susiti
kimuose, dalyvavo organizacijų. 
Seimo narių ir politinių grupuo
siu posėdžiuose Vilniuje, Kau
ne, Kretingoje, ir kitur. Lankėsi 
redakcijose, klebonijose, pas 
vyskupus ir kaimuose. Baigda
mas pranešimą pirm. kreipėsi į 

susirinkimą, kad būtų leista TF 
tarybai panaudoti stambesnes 
sumas Lietuvos demokratizaci
jos reikalams, kad per 50 metų 
komunistų užguitas Lietuvos 
žmogus suprastų, jog jis yra 
tikrasis valdžios sudarytojas ir 
tą galėtų išreikšti per ateinan
čius Lietuvos Seimo rinkimus. 

Sekančiame TF valdybos pir
mininko Jono Vilgalio praneši
me buvo girdima apie TF atsto
vybės Vilniuje perorganizavimą 
ir palankius pasikeitimus, sėk
mingai praėjusį TF vajų, pakeis
tus pašalpų ir stipendijų išmo
kėjimo metodus Lietuvoje ir kt. 
J. Vilgalis savo pranešimą buvo 
suskirstęs į 10 punktų plačiau 
paaiškindamas kiekvieną iš jų. 
Pateikė ir metinę apyskaitą, iš 
kurios matėsi, kad 1995 m. 
gruodžio 31 d., visose TF sąskai
tose t u r ė t a 2,738,069 dol. 
Pajamų (taip pat visose sąskai
tose) ta pačia data buvo 375,697 
dol., o išlaidų - 328,225 dol. 
Pelnas — 47,472 doleriai. 

Čikagos TF atstovybės prane
šimą padaręs Pranas Povilaitis 
pastebėjo, kad Čikagoje atstovy
bė atgaivinta, priklauso centrui, 
bet sprendimus daro savo nuo
žiūra, centrui buvo perduota 
54,240 dolerių. 

Iš Australijos raštu gautame 
p raneš ime nusiskundžiama 
menka veikla. Pajamos gautos 
tik iš procentų banke. Atstovybė 
yra išreiškusi pageidavimą nu
traukti veiklą. To reikalo spren
dimas paliktas TF valdybai. 

Anglijos TF atstovybės veikla 
irgi prasta. Namas (už 2,000,000 
dol.) parduotas. 

Svarstant Kanados atstovybės 
reikalą, kuri nebenori priklau
syti centrui, jiems buvo pasaky
ta, kad renkant lėšas, jie neturi 
teisės naudoti TF vardo. Dėl šios 
atstovybės, ilgiau išsikalbėjus, 
nutarta: gali veikti pagal savo 
nuožiūrą. 

TF kontrolės komisijos aktą. 
pasirašytą pirmininkės Laimos 
Lileikienės ir komisijos nario 
Petro Ąžuolo, perskaitė P. 
Ąžuolas. Rasta, kad sąskaitybos 
knygos vedamos labai tvar
kingai, o metinė apyskaita ir 
išvesti balansai tikslūs. 

Buvo iškilęs klausimas dėl 
100,000 dol., investuotų Lietu
vos Akciniame inovaciniame 
banke kurie dabar ten yra 
„įšalę". Paaiškinta, kad deda
mos pastangos ir tikimasi, kad 
tie pinigai bus atgauti. 

Pravedus rinkimus į TF ta
rybą išrinkta arba perrinkta, 
penki asmenys (skliausteliuose 
pažymėtas balsų skaičius: Liuda 
Gudelienė (5,959), Juozas Gie
draitis (5,538), Algis Vedeckas 
(5,507), Aleksandras Vakselis 
(4,075) ir Jaunutis P. Nasvytis 
(3,650). Kandidatais liko An
tanas Sabalis (2.338) ir dr. 
Rimas Vaičaitis (1,305). 

I revizijos komisiją šalia 
esančiųjų Laimos Lileikienės ir 
Petro Ąžuolo, kurie sutiko ir 
toliau pasilikti, — nauju nariu 
tapo Kęstutis Miklas. 

Priartėjus prie klausimų ir 
nutar imų, Antanas Vytuvis 
iškėlė klausimą, ar TF negalėtų 
p r i s idė t i pr ie akcijos dėl 
Karaliaučiaus krašto demilita-
rizavimo. Buvo atsakyta, kad 

Lietuvaites studentės Kalifornijoje. 
Pautienytė. 

Iš kaires — Daiva Kriukelyte ir Vilma 

LIETUVES STUDENTES CENTRINĖJE 
KALIFORNIJOJE 

Kauno Technologijos universi
te to Visuomenės i n s t i t u t o 
studentės Daiva Kriukelyte ir 
Vi lma P a u t i e n i u t ė , p r i e š 
baigdamos studijas magistro 
laipsniui, atvyko į Centr inę 
Kaliforniją. Čia jos k l a u s ė 
paskaitų Kalifornijos valstijos 
universitete Bakersfield mieste, 
taip pat praktiškai susipažino 
su įvairių valstijos ligoninių 
administravimo taisyklėmis. 

Studenčių kelionę iš dalies 
apmokėjo JAV Baltijos (USBF) 
fondas ir jos dalį Bakersfield 
Rotary klubas. Visą Amerikoje 
buvimo laiką (du mėnesius) jos 
gyveno didelių Lietuvos ir lietu
vių draugų amerikiečių, Lindos 
ir Frank McKenna namuose. 
Jie jas maitino ir vežiojo, ne t ik 

TF nėra politinė organizacija. 
Tuo reikalu reikėtų kreiptis į 
ALTą. 

J. Nasvytis, iškėlęs TF nar ių 
balsavimo klausimą, pasakė, 
kad, norint , jog TF t a p t ų 
demokra t i ne o rgan izac i j a , 
reikėtų, kad niekas ne turė tų 
daugiau kaip 3 balsų. Pasiūlyta 
tarybai, atsižvelgiant į nar ių 
balsavimo teisę, paruošti balsa
vimo projektą. 

Nuoširdžiai buvo s u t i k t a s 
pasiūlymas skirti daugiau lėšų 
Lietuvos demokratizacijos rei
kalams, negu per praėjusius 
metus (praėjusiais metais buvo 
skirta 117,582 dol.). 

Buvo išreikštas susirūpini
mas, kur TF reikės prisiglausti, 
pranciškonams pardavus visą 
vienuolyną? 

Nutarimų komisija, sudaryta 
iš asmenų: Jurgio Valaičio, J. 
Nasvyčio, Rasos Razgaitienės, 
Vaivos Vėbraitės Gust, dr. Rimo 
Vaičaičio ir prof. Česlovo Masai-
čio, išklausiusi Tautos fondo 
tarybos, valdybos, Revizijos ko
misijos ir simpoziumo metu 
padarytus išsamius praneši
mus bei pasisakymus, nu ta rė : 
skirti paramą tiems Lietuvos 
visuomeninių organizacijų už
davin iams, kur ie s u d a r y t ų 
sąlygas per rinkimus pakeist i 
nekompetentingus, nesąžinin
gus, savanaudžius visuomenės 
vadovus asmenimis, siekian
čiais stiprinti teisinę ir t au t inę 
Lietuvos valstybę ir įgyvendinti 
demokratinius principus, pa
grįstus teise, asmens laisve, 
teisingumu ir visos visuomenės 
gerove. 

Remti Lietuvos mokytojus ir 
APPLE organizacijos plačią ir 
kūrybingą veiklą, kadangi Lie
tuvos ateitis pr iklauso nuo 
dėmesio mokykloms, pagarbos 
mokytojams ir švietimo lygio. 
Toliau plėsti jau sėkmingai 
vykdomą švietimo paramą Vil
nijos krašte ir Lietuvos užribių 
lietuvių telkiniuose. Atkreipti 
ypatingą dėmesį į part izanus, 
tremtinius, politinius kal inius 
ir jų šeimas, kurioms reikia 
paramos. Nutarimų yra ir dau
giau. Pilną jų tekstą LF pa
skelbs spaudoje. Nutarimus per
skaitė Jurgis Valaitis. 

Susirinkime dalyvavo 44 na
riai su 6.699 balsais. 

Iki pietų pertraukos susirinki
mai pirmininkavo Algis Vedec
kas, o vėliau — Jurgis Valait is . 

į pamokas ir ligonines, bet į San 
Francisco, Sacramento bei kitus 
miestus. 

Reikia pastebėti, kad McKen
na šeima paskutinių dvejų metų 
laikotarpy priėmė ir rūpinosi 
dviem studijų tikslais atvyku
siomis gydytojomis ir dviem 

gail. seserimis. Vėliau tą patį 
atliko, pagelbėdami Seimo at
stovui A. Račui ir keturiems 
aukšt iems Lietuvos policijos 
karininkams. Jų sūnus John 
kasmet vyksta Lietuvon, paren
gė Kryžių kalno ir kitus lietu
viško gyvenimo filmus. Duktė, 
gail. sesuo Maureen, atliko ryši
ninkės pareigas su įvairiomis 
ligoninėmis. Linda ir Frank 
McKenna ir toliau pasiryžę pa
dėti Lietuvos mokslo žmonėms. 

Pagal Daivą ir Vilmą, L. ir F. 
McKenna jomis rūpinosi kaip 
t ikri tėvai. Studentės taip pat 
nustebusios kaliforniečių man
dagumu, domejimusi Lietuva — 
visi , privačiai a r oficialiai 
sutikti , siūlė savo paslaugas. 
Abi pastebėjusios, kad kiek
vienoje lankytoje ligoninėje 
pacientai priimami draugiškai, 
rūpestingai ir profesionaliai. 
Lietuvos ligoninėse dar daug 
rusiškų liekanų. 

Abi studentės džiaugiasi su
teikta galimybe pagilinti moks
lo žinias ir pirmą kartą aplan
kyti Ameriką bei Kaliforniją. 

Henrikas Kudreikis 

CLASSIFIED GUIDE 

TAUTOS FONDO NUTARIMAI 
22-tojo Tautos fondo narių metinio susirinkimo, 
įvykus io 1996 m. gegužes 4 d. Kultūros židinyje, 

Brooklyne, NY, nutarimai 

Susirinkę į Tautos fondo me
tinį susirinkimą ir žinodami, 
kad demokratijos puoselėjimas 
Lietuvoje yra svarbiausias Tau
tos fondo uždavinys, su rūpesčiu 
turime pripažinti, kad demo
kratijos padėtis Lietuvoje yra 
pavojuje ir kad šie metai dėl 
artėjančių rinkimų yra lemtin
gi. Todėl šiam klausimui skir-

_ . *. . . . t inas mūsų ir visos išeivijos 
pagrindinis dėmesys. 

Kai didžioji Lietuvos gyven
tojų dalis džiaugiasi atgauta 
valstybine nepriklausomybe ir 
sąžiningu darbu siekia ją įtvir
t int i bei sulaukti šviesesnės 
ateities, vis labiau įsigali ne
viltis, kr in ta gyventojų svei
katos lygis, krašto ūkis merdi, 
įsigali skurdas. Klesti nusikal
timai ir korupcija ir tarpe tų, 
kurie yra pasiekę išskirtinos 
galios ir valdžios padėtį. 

Todėl šis susirinkimas, išklau
sęs Tautos fondo tarybos, valdy
bos, revizijos komisijos ir sim
poziumo metu padarytus prane
šimus bei pasisakymus, nutaria: 

1. Skirti paramą tiems Lietu
vos visuomeninių organizacijų 
uždaviniams, kurie sudarytų są
lygas per rinkimus pakeisti ne
kompetentingus, nesąžiningus, 
savanaudžius visuomenės vado
vus asmenimis, siekiančiais 
s t ipr in t i te is inę ir t au t inę 
Lietuvos valstybę ir įgyvendinti 
demokratinius principus, pa
grįstus teise, asmens laisve, 
teisingumu ir visos visuomenės 
gerove. 

2. Raginti išeiviją nepamiršti 
savo pilietinės pareigos ir re
gistruotis dalyvauti Lietuvos 
rinkimuose. 

3. Remti Lietuvos mokytojus 
ir A.P.P.L.E. organizacijos pla
čią ir kūrybingą veiklą, kadangi 
Lietuvos ateitis priklauso nuo 
dėmesio mokykloms, pagarbos 
mokytojams ir švietimo lygio. 

4. Remti Lietuvos aukštojo 
mokslo studentus ir jaunus dės
tytojus tose mokslo srityse, 
kurios tiesioginiai surištos su 
Lietuvos ūkio bei valstybės po
reikiais. Skir iant šių sričių 
stipendijas, kreipti ypatingą 
dėmesį buvusių tremtinių ir po
litinių kalinių šeimos nariams. 

5. Toliau plėsti jau sėkmingai 
vykdomą švietimo paramą Vil
nijos krašte ir Lietuvos užribių 
lietuvių telkiniuose. 

6. Atkreipti ypatingą dėmesį 
į partizanus, tremtinius ir poli
t inius kalinius ir jų šeimas, 
reikalingas paramos. 

7. Pri tar t i Tautos fondo vyk
domai „Gyvosios istorijos" prog
ramai, įrašant dar gyvenančių 
partizanų ir buvusių Sibiro 
tremtinių pasisakymus apie jų 

iškęstą vargą ir kančias, nes jų 
atsiminimai yra neįkainuojama 
Lietuvos istorijos medžiaga. 

8. Padėkoti lietuvių visuo
menei už paramą Tautos fondui 
ir ją kviesti šią paramą padi
dinti , ypač kviečiant jaunąją 
kar tą bei naujai atvykusius 
tap t i Tautos fondo nariais. 
P a l i k i m u s re ik ia užrašy t i 
Lithuanian National Foundan 
tion vardu. Primintina, kad 
aukas Tautos fondui, ne mažes
nes kaip 3,000 dol., aukotojas 
gali nukreipti jo paties pasirink
t am projektui. 

9. Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas dėkoja Tautos fon
do tarybai, valdybai, tarybos su
darytoms komisijoms, Tautos 
fondo atstovybei Lietuvoje bei 
visiems nariams vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie mūsų 
organizacijos darbų ir veiklos. 

TAKSI PASLAUGAS 
KONTROLIUOJA MAFIJA 

Vilniaus senamiestyje nuo ge
gužės vidurio pusantro karto 
turėtų pabrangti taksi paslau
gos. Tai nuspręsta neoficialiose 
taksistų ir mafijozų „derybose". 
Nuo gegužės vidurio kiekvienas 
Pilies, Didžiojoje, Vokiečių ir 
Stiklių gatvėse laukiantis kelei
vių taksistas mafijos grupuo
tėms privalės mokėti mėnesi-
ninį 200 litų mokestį, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Iki šiol tokius mokesčius 
gangsteriams mokėjo tik 17 
tarptautinio Vilniaus aerouosto 
taksistų. Į Vilniaus aerouostą 
pašaliniai taksistai neįvažiuoja. 

Taksi paslaugos taip pat turė
tų pabrangti Gedimino prospek
te esančiose taksi stovėjimo 
aikštelėse. Restoranas „Ponių 
laimė", kavinė „Prie Parlamen
t o " — tai „deficitinės" vietos, 
kur kiekvienas taksistas gangs
teriams kas mėnesį moka po 
100-150 litų. Ir kitose sostinės 
vietose taksi stovėjimo aikšteles 
kontroliuoja mafijos grupuotės. 
Jose duoklės nemokantis taksis
tas keleivių laukti negali. Kon
troliuoti Vilniaus taksistus ma
fijozams padeda jaunų chuliga
nų grupės, vadinamos „špana". 
J ie daužo nepaklusniųjų taksis
tų automobilių žibintus, pradu
ria padangas. 

Vilniečiams ir sostinės sve
čiams patariama taksi geriau 
užsisakyti telefonu. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. Putoki Rd. 
Chica90.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bur 312-585*100 
Fa*. 312-585-3987 

Pag8r312-30M307 

AplforsaJakt Kaunas, Laisvės 
ai (65B-1), 100 sq. mtrs. Recent-
ly remodeled Attractive, suitabte 
for home or offtce $35,000. 

Phon*/fax: 370-7-225-712 

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

Č* 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Ąpartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

• Žinomiausia pasaulio ko
meta — Halley's geriausiai iš 
Žemės buvo matoma 1910 m. 
gegužės 18 d., kai ji praskriejo 
pro saule. 

IEŠKO 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

IEŠKOMI SKOLININKAI 
Aris ir Gabrielė Medalinskai 

Žinantieji prašau pranešti 

Tel.: 813-360-4283 

F O R S A L E 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
m GYVYBES ORAUONiAS. 

Agentas Frank Zapolis ir QH Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320tV« Weat 9Sth Street 

Tai. (JOt) 424-SSS4 
(312) M 1 -

J K 3 CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir Kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-2658. 

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

H. Dsckys 
TsL 312-SSS-SS24 

DAINŲ ŠVENTĖS 
V A I Z D A J U O S T Ė 

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje. 

Kaina tik $25 

Čekius siųsti: 
Lithuanian R. CathoHc 
Faderatton of Amsrtca 

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(fflEZ VKX**TA$ HAPSYS) 

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• S IUNTINIAI LAIVU PER 45 -60 D I E N Ų 
• O R O C A R G O PER 10-12 D I E N U 
• AMERIK IET IŠKŲ M A I S T O P R O D U K T Ų S I U N T I N Y S 

U 2 $38 .00 P E R 14 D I E N Ų ; 
• M A R O U E T T E PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PA IMSIME NEMOKAMAI ; 
• N E M O K A M A S D O K U M E N T Ų NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60852 

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR ORANO RAMOS 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRTVE 

BENSENVILLE, IL 60106 

VESTUVINĖS LIETUVIŲ DAINOS 
LIAUDIES DAINŲ KVARTETAS 
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai 
anglų kalba. Dainų kilmė ir audio įrašai. 

Knyga ir kasetė gaunama DRAUGE. 

Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol. 
Illinois g y v . p r i d e d a State sa les tax 1.75 do l . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. p r ideda State sale tax 1.75 dol. 

« « • « • • . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ą ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ į 
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LAIŠKAI 
KAM TA PAGIEŽA? 

.. . 
Tik ką perskaičiau balandžio 

4 d. „Lietuvos ryte" pensininkės 
D. Petravičienės iš Naujosios 
Akmenės laišką ir kai kuriomis 
to laiško mintimis noriu pasi
dalinti su „Draugo" skaityto
jais. 

Laiško pradžioje D. Petra-
vičienė nepatenkinta V. Adam
kaus amžiumi (jos manymu 
deputatai ir kiti „viršininkai" 
neturėtų būti vyresni kaip 60, 
blogiausiu atveju — iki 66 
metų). 

Siūlo paskaičiuot, kiek bus V. 
Adamkui metų per preziden
tinius rinkimus, „nepaisant to, 
kad jis bėgioja, sportuoja ir kol 
kas dar neblogai atrodo". 

Šių dienų lietuvaitės didelę 
reikšmę teikia vyriškio grožiui. 
Juk ir už dabartini prezidentą 
moteriškosios balsavo tik todėl 
kad gražus esąs! 

Toliau laiške gaunam pylos 
visi išeiviai, daugiausia pagie
žos skirta mums — JAV gyve
nantiems. Cituoju pažodžiui: 
„Dar dėl užsienio lietuvių. Nie
kaip nesuprantu, kodėl jie laiko 
save tremtiniais. Ar, bėgdami iš 
Lietuvos, jie tikrai manė pabėgę 
į užsieni gelbėti tėvynę?" O gal 
gelbėjo tik savo kaili (gink, 
Dieve, už tai nesmerkiu, čia 
kiekvieno reikalas). Žinau, kad 
jiems ten, užsieniuose buvo 
sunku, kol susitvarkė, prasi
gyveno, juk doleriais nesnigo, 
teko ir pavargti. Bet ar galima 

! t*C-Jyginti su pasilikusiųjų, 
nemažai kurių atsidūrė Sibire, 
vargais?! 

O ar mums buvo lengva, kai 
eidami gulti susikraudavome 
ant savęs šiltus drabužius, kiek 
jų buvo likę po dar kartą pra
ūžusio fronto, gaisrų, ir 
laukdavome „kelionės" tik 

. nežinia kur — i šiaurę ar i KGB 
• rtkytos? 

Ką tie mūsų užsienio tėvynai
niai išmano apie pokario alki, 
baimę, šūvius miškuose ir 
pamiškėse, lavonų mėtymą 
vidury miestelių — jie apie tai 
tik knygose skaitė arba pasako
jant girdėjo. 

Ponai tautiečiai, jūs tikrai la
bai geri ir mieli, džiaugiatės, 

'.kad anūkai dar šiek tiek lietu
viškai graibosi, apdalijate at
važiavę giminę doleriais. Pabė
giojote anais laikais su tau
tinėmis vėliavomis, pakovojote 
už mūsų ir jūsų laisvę demokra
tiškiausioje šalyje, už ką niekas 
jūrų nei 'tiurmon' sodino, nei 
trėmė. 

Neneigiu, reikėjo ir to, ačiū, 
padėjo. Bet kažkodėl, kad ir la
bai pasiilgote savo tėvynės, 
mažokai jūsų rengiasi grįžti 
namo ir dalytis su mumis var
gais ir rūpesčiais. 

O grįžti į Tėvynę vien daryti 
politinę karjerą ar taikytis į pre

zidentus bei mokyti mus, kaip 
gyventi, kuria koja — kaire ar 
dešine žygiuoti — ačiū, nešalki
te be reikalo, Floridoj šilčiau. 

Tada, mano nuomone, užteks 
kandidatų į Seimą, į pre
zidentus ir iš saviškių, žinoma, 
griežtai ribojant jų amžių". 

Po tokių išvedžiojimų didelių 
komentarų nereikia. Kiek pa
giežos ir neapykantos ant mūsų 
galvų išlieja lietuvė pensininkė. 
Nesuprantu, kodėl lyg ir nežino, 
kad bolševizmo skonį, KGB 
rūsius ir trėmimus į Sibirą 
mūsų tauta pažino per pirmąją 
Sovietų okupaciją 1940-1941 
metais. 

Todėl D. Petravičienė turėtų 
žinot, kodėl ir nuo ko daug 
žmonių traukėsi į Vakarus, į 
nežinią. 

Laiško rašytoja nesitraukė ir 
išliko, o kiek pasiliko ir buvo 
sužaloti ar sunaikinti baisioj ir 
nelygioj kovoj. Apie tą pasiprie
šinimą dabartinėj Lietuvoj 
nemadinga kalbėti, kaip ir apie 
išeivių pastangas Lietuvai lais
vinti. Viską dabar Petravičienė 
vadina „pabėgiojimu su tau
tinėmis vėliavomis". 

Nesutinku dar, kad nėra no
rinčių grįžti į tėvynę. Yra ir 
buvo, bet turėjo grįžti atgal į 
JAV, nes tėvų ir protėvių žemėj 
(į savo žemę net pretenzijų ne
reiškė) pasijuto neesą saviškiai. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

AUKOS DARBAS IR JO 
ĮVERTINIMAS 

Visuomeniniame darbe nere
tai vienas kitas asmuo išryškėja 
savo sugebėjimais ir krikščio
nišku bendravimu su kitais dir-
bančiaisiais . Vienas tokių 
asmenų, lietuviškoje veikloje, 
parodęs daug savo našaus dar
bo rezultatų mūsų bendruome
niniame gyvenime yra Marija 
Remienė, buvusi Lietuvių fon
do Tarybos pirmininkė. 

Paskutiniame LF narių meti
niame sužiavime kovo 30 d. 
buvo renkama nauja Taryba iŠ 
6 buvusių Tarybos narių, suti-
kiusių kandidatuoti, pridėjus 
naują kandidatą iš salėje 
esančių LF narių, susidarė 7. 
Balsuojant už 6 kandidatus, 
Marija Remienė, nepakanka
mai gavusi balsų, į išrinktųjų 
skaičių nepateko. Nors balsa
vimas vyko slaptai, demokra
tiškai, bet tokiais rezultatais LF 
suvažiavimo nariai buvo labai 
nustebinti. Po 22 metų reikš
mingo darbo stambioje ins
titucijoje LF Taryba, mano 
galva, turėjo pristatyti vi
suomenei Marijos Remienės 
darbo įnašą, apgailestauti, 
netekus tokio didelio potencialo 
narės Taryboje, ir viešai padė
koti už LF veikloje atiduotą 
labai didelę darbo duoklę. 

Š.m. gegužės 4 d. „Drauge", 
pati M.R. aprašė savo atliktų 
darbų apžvalgą. Perskaičius 
matai, kad tik gilus pareigos 
jausmas ir stiprus įsitikinimas 
dirbamo darbo nauda, (neapmo-

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 

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

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th S t 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

kamo darbo) mūsų lietuviška
jam gyvenimui, ją labai išryš
kino. 

Taip atiduodant savo laiką ir 
darbą, neskaitant nei finansinių 
išlaidų, nei sveikatai nepade
dančių darbo įtampų, netikėtai 
ir nelauktai š.m. balandžio 
mėn., Marijai Remienė i atėjo 
didelis įvertinimas Katalikų 
Bažnyčios — popiežius Jonas 
Paulius II apdovanojo ją žy
meniu „Pro Ecclesia et Ponti-
fice" (Už Bažnyčią ir popiežių). 
Tai krikšč ioniškos veiklos 
įvertinimas. Be įsipareigojimų 
LF ji dalyvavo ir dalyvauja dau
gelyje kitų katalikiškų organi
zacijų darbuose. Toks įvertini
mas krikščioniui — katalikui 
yra pats reikšmingiausias. 

Sveikiname ir šį asmeninį 
Marijos Remienės džiaugsmą 
išgyvename kartu. 

J a d v y g a Damušienė 
Lockport, IL 

AR LIKS TTK MOKYKLOS 
VARDAS? 

Gegužės mėnesį Maironio litu
anistinė mokykla sėkmingai 
užbaigs mokslo metus. Tačiau 
su ner imu l a u k i a m e ki tų 
mokslo metų. Turime gražių 
planų praplėsti mūsų mokyklą 
su Lietuvių fondo pinigine para
ma. Buvusioje „Astros" parduo
tuvėje žadame įrengti 4-5 kla
ses. Tačiau sužinojome, kad dalį 
mūsų patalpų žada išnuomoti 
amerikiečių gimnazijos aka
demija. Tai būtų didelė žala ir 
apsunkinimas mūsų mokiniams 
bei mokytojams. Jau turime 
daug problemų su patalpomis, 
kurios išnuomotos Amerikos 
Montessori mokyklai. Mūsų 
vaikai yra ten tik vargšai įna
miai — negali nieko pajudinti, 
jokių mokymo priemonių 
palikti klasėje — to negalima, 
ano negalima ir pan. Ar ne tas 
pats bus ir antru atveju? Pra-

A.A. DR. KAZYS PEMKUS DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gegužės mėn. 14 d. 

Žmogus išvysta pašauti vienas, 
jis vienas iškeliauja į amžinybe. 
Mes kiekvienas kada nors, 

vienui vieni, 
atsistosime Viešpaties 

akivaizdoje. 
Dr. Kazys Pemkus mirė 1996 

m. balandžio 15 d. Jis gimęs 
1920 m. birželio 24 d. Žemai
tijoje, Rukių kaime, Mosėdžio 
valsčiuje, Kretingos apskrityje. 

Gimnaziją baigė Skuode, me
dicinos studijas pradėjo Kaune 
ir baigė Tuebingene, Vokieti
joje. Savo medicinos-pediatrikos 
praktiką vedė Elgin.IL. 

1958 m. sukūrė šeimą su a.a. 
Irena Lozaityte, išaugino, iš
mokslino lietuvišką šeimą. 

Gimnazijoje buvo aktyvus 
ateit ininkas, mėgo literatūrą, 
parašė keliais noveles, rašė daug 
straipsnių išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. Amerikoje buvo Atei
tininkų Federacijos vadu, „Ga
jos" korporacijos pirmininku. 

Redagavo „Gajos aidą", „Medi
ciną" pradėjo r inkti medžiagą 
„Gajos" korporacijos istorijai. 

Dr. Kazys* Pemkus įsiamžino 

gramomis. • i 
Tad nenustokime beldęsi. 

L ie tuv i ška ; ] pa t a r l ė sako; 
„Girgždanti ašis pirmiausiai 
bus patepta' r . 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

KEIČIASI LAIKAI 

Praeitą mėnesį dargi teigiau 
„nesikeičia laikai", gal todėl, 
kad turiu silpnybe žiūrėti be
veik į viską iš. abiejų pusių. Dar 
taip nesenais 'tarybiniais laikais 
mes, užsienio lietuviai, dėjome 
galvas dėl- t'o. laiku neapčiuo
piamos, nerealiai įsivaizduotos. 
brazdžioniŠkos Lietuvos. Ieško 

džioje gal žadama vienaip, bet, jom amerikifcių draugų mums 
leidus įkelti vieną koją — antrą padėti. 

Dabar, kai mūsų įnašas galė
tų ir tu rė tų būti konkretus, 
pasi t raukia iš rikiuotės ne
vienas po kito dėl visokiausių 
priežasčių, įskaitant ir tokių 
kaip kantrybės stokos, užgautų 
ambicijų ir <pL Priėjom prie to 
nelietuviai sielojasi Lietuvos 
šviesesne ateitimi ir, matydami 
mūsų apatiją laisvos, bet tary
binių laikų palikimo slegiančios 
Lietuvos atžvilgiu, pamokslauja 
mums, kaip Neprarasti galvų ir 
atgauti jėgas, padėti Lietuvai 
greičiau atsistoti ant kojų. Toks 
susidarė įspūdis iš dr. Paul Go-
ble ir ambasadoriaus James 
Swihart kalbų. Džiugu juos gir
dėti ta ip kalbant, bet man yra 
ir graudu, kad mums tų kalbų 
reikia ir kad svetimtaučiai mus » 
turi mokyti to, kas turėtų mūsų 
kraujyje sruventi nuo prigim
ties. 

.Leonidas, Ragas 
Itasca, IL 

KODĖL NESIŽEGNOJO 

įkels patys. Ar tik neliks iš Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
gražus pavadinimas? Mes su
prantame, kad svarbus klau
simas dėl centro piniginių lėšų, 
bet manome, kad, prieš pri
imant tokį svarbų ir lemiamą 
mokyklai sprendimą, reiktų 
gerai pagalvoti! Kviečiame 
mokinių tėvelius, mokytojus ir 
Lietuvių Bendruomenės narius 
pasisakyti šiuo aktualiu klau
simu ir tikimės visų bendrom 
pas tangom išspręst i šią 
problemą. 

Eglė Novak 
Maironio mokyklos direktorė 

BELSKIMĖS - ATSIDARYS 
DURYS 

Lietuvių išeivija daug pri
sidėjo prie Lietuvos išlaisvinimo 
nuo okupanto ir atstatymo Lie
tuvos nepriklausomybės. Oku
pantui išsikrausčius iš mūsų 
tėvynės, jo didelės jėgos dar 
pasiliko senoje Prūsų žemėje — 
Karaliaučiaus srityje. Ši ka
riuomenė kelia didelį rūpestį 
Lietuvai, todėl ALTas ir Ameri
kos Krašto Lietuvių Bendruo
menės valdyba kreipėsi į mus, 
kad savo la iškais ir tele
gramomis kreiptumėmės į JAV 
Kongreso atstovus, kad jie 
paremtų prisatytą H. Con. Rs. 
51 rezoliuciją rusų kariuomenės 
išvedimui. 

Manyčiau, kad mūsų visuo
menė į šį prašymą reagavo ir pa
siuntė laiškus ar telegramas. 
Prieš porą savaičių gavau laiš
kus su padėka iš šių Kongreso 
narių: William O. Lipinski, 
John L. Mica ir Luis V. Gutier-
rez, kad jie rems Kongresui pa
te ik tą rezoliuciją rusų 
k a r i u o m e n ė s išvedimui iš 
Karaliaučiaus krašto. Reikia 
taip pat pažymėti, kad Kongre
so narys VVilliam O. Lipinski 
yra šios rezoliucijos antrininkas. 

Reikėtų manyti, kad ir ateity
je, lietuvių visuomenė gausiai 
reaguos į Lietuvai naudingas 
rezoliucijas, užpilant Kongresą 
ar Senatą savo laiškais bei tele-

Juozas Žygas, gegužės 10 d. 
laidoje aprašydamas JAV am
basadoriaus Lietuvai James W. 
Swihart pagerbimo pokylį. įvy
kusį gegužės 4 d Čikagoje, 
nusišaipė, kad, girdi, kažkuris 
pareigūnas iš Lietuvos „nemo
kėjo persižegnoti". 0 gal jis 
nebuvo net katalikas? (Mes esa 
me būtinai įsitikinę, kad visi 
lietuviai turi būti tik katalikai 
ir dar karštai tikintys.) Ap-

Kazys Pemkus 

šiame gyvenime. Per 20 metų, 
rinkdamas įvairią lietuvišką 
literatūrą ir apie Lietuvą 
spaudą įvairiomis kalbomis, jis 
paaukojo visas atostogas ir 
laisvalaiki nuo medicinos 
praktikos savo dideliai biblio
tekos kolekcijai. Be laisva
laikių, dr. Pemkus aukojo tūks
tančius dolerių, kad jo archyvas 
taptų įvai rus , skai t l ingas, 
įdomus, turtingas. Ten randasi 
knygos iš 17,18 ir 19 šimtmečio, 
ten randasi mūsų tautos didžių
jų valstybininkų, veikėjų, rašyto
jų asmeninės bibliotekos, laiš
kai, straipsniai. Ten randasi 
įvairiausia spauda, pradedant 
patriotine ir baigiant komu
nistine iš praeito ir šio šimt
mečio. 

Dr. Kazys Pemkus, sirgdamas 
sunkia vėžio liga ir jausdamas 
savo gyvenimo pabaigą, anksti 
1995 metų pavasarį apsisprendė 
savo biblioteką persiųsti jau
nam -Klaipėdos universitetui. 
Pereitais metais dr. Pemkaus 
25-kių tonų biblioteka buvo iš
siųsta ir pasiekė Klaipėdos uni
versitetą. Universiteto rekto
rius prof. Stasys Vaitekūnas ir 
bibliotekos direktorė Janina 
Puplienė rašė dr. Pemkui keletą 
kartu, dėkodami už neįkaino
jamą knygų ir spausdinių turtą 
jaunam universitetui, tikėda
miesi, kad jis asmeniškai dar 
atsilankys. 

Dr. Pemkui buvo skaudu at
siskirti su savo numylėtu ar
chyvu, bet taip pat jis buvo 
laimingas, kad jo literatūrinis 
turtas tarnaus mūsų tėvynei. 

Paskutinį kartą mudu su žmo
na Ale dr. Kazį aplankėme El-
gin „nursing home" vieną dieną 
prieš jo mirtį. Jis buvo dėkingas 
visiems, kur ie jį lankė, prisi
minė gėlėmis, laiškais, telefonu 
pasikalbėjimais. Jo paskutinis 
noras buvo ramiai numirti. Jis 
buvo dėkingas Dievui, kad tu
rėjo stiprų tikėjimą ir su pasi
tikėjimu laukė patirti Jo gailes
tingumą ir išvysti Jo didybę. Jis 
pareiškė, kad be tvirto tikėjimo 
jis nebūtų galėjęs pernešti sun
kią paskutinių metų vėžio ligą. 

Velionis buvo pašarvotas Pet
kaus Marąuette laidojimo na
muose Čikagoje, atsisveikini
mas įvyko balandžio 18 d. Jį 
pravedė gimnazijos draugas dr. 
Antanas Razma. Jis išreiškė 
gilią užuojauta dukroms: dr. 
Ramintai Mastienei ir žentui dr. 
Linui, Gajai Bliūdžiuvienei, 
žentui Petrui su anūkais — 
Dadija ir Paulium. Nidai Jele-

niauskienei su žentu dr. Rai
mondu, sūnui Arūnui Pemkui. 
seserei Reginai Ostienei su vyru 
adv. Algirdu ir jų vaikais, 
seserei Aldonai Underienei su 
vyru Bronium ir jų vaikais, 
visiems giminėms ir draugams. 

Religines apeigas pravedė ir 
tarė turiningą žodį kun. Juozas 
Vaišnys. 

Ateitininkijos vardu kalbėjo 
dr. Petras Kisielius, iškeldamas 
kolegos Kazio Pemkaus stiprų 
charakterį, gilų tikėjimą, pasi
šventusį patriotą, principingą 
vadovą ateitininkijos ir lietuvy
bės darbuose. „Gajos" korpora

cijos ir lietuvių gydytojų vardu 
kalbėjo „Medicinos" redakto
rius dr. Vacys Šaulys, pabrėžda
mas mirusiojo sąžiningumą sa
vo profesijoje, sumanumą reda
guojant „Mediciną", „Gajos 
aidą" ir renkant medžiagą „Ga

jos" istorijai. Už Lietuvos laisvę 
kovotojų vardu žodį tarė diplo
muotas inž. Pilypas Narutis, iš-
vardinadamas jo patriotiškus 
veiksmus prieš pirmąją rusų-so-

kaip supratau iš aprašymo, nes 
pati nebuvau — ir tas, kurio 
garbei pokylis ruoštas, buvo 

skritai, daug kas po invokacijos amerikiečiai. Ar jiems rengėjai 
nesižegnoja, nes tai nebūtinai turėjo išdalinti lietuvių-anglų 
malda tikrąja to žodžio prasme, kalbos žodynėlius, kad supras-
kai salėje yra įvairių tikybų tų. ką sako pranešėjai? Manau, 
atstovų, kartais ir invokacija k a d m e s š i a m e k r a š t e J a u š i e k 

kalbantis kunigas nepersižeg tiek susigraibome angliškai, tai 
noja. Teko būti renginiuose, kur niekam (išskyrus koresponden-
invokaciją atliko evangelikų tui) anglų kalba neužkliuvo. 

vietų okupaciją. 
Atsisveikinimas užbaigtas 

jautriu sūnaus Arūno žodžiu ir 
giesme „Marija, Marija". 

Laidotuvės įvyko balandžio 19 
d. Švenčiausios Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje, Čikagoje, Sv. 
Mišias atnašavo kun. Juozas 
Vaišnys. Po Mišių buvo palydė
tas didelės palydos j Sv. Kazi
miero kapines. 

Prie kapo katalikiškas apei
gas atliko kun. J. Vaišnys. Po to 
sugiedoti Ateitininkų ir Lietu
vos himnai. 

Grabnešiai buvo dr. Pemkaus 
giminės ir draugai: Arūnas 
Pemkus, Ramūnas Underys, 
Ranis Ostis, dr. Petras Rasutis, 
Pilypas Narutis ir dr. Antanas 
Razma. 

A.a. dr. Kazio Pemkaus vai
kai visus laidotuvių dalyvius 
pakvietė pietums. Šeimos vardu 
Arūnas Pemkus visiems dėkojo 
už palydėjimą tėvo paskutinėje 
žemiškoje kelionėje. 

Dr. Antanas Razma 

liuteronų vyskupas Hansas 
Dumpys — ar turime jsakyti ir 
jam žegnotis? 

Atrodo, kad korespondentas šį 
kartą panorėjo būti „šventesnis 
už poną Dievą". 

Man užkliuvo ir kita J. Žygo 
užuomina, kad Marija Remienė 
aUd«re anglų kalba. O kaip 
kitaip? Juk nemažai svečių -

Mėta Judickienė 
Chicago, IL 

Mi rus brangiai Mamytei 

A.tA. 
ONAI PETKUTEI 

DAMBRAUSKIENEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai, „Saulutės" 
na re i , GENEI MIKIENEI, jos šeimai ir ki t iems 
artimiesiems. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

Žymiam PLPAS Karo Mokyklos kolegai ir mielam 
draugui , 

A.tA. 
VACIUI NUMGAUDUI 

užbaigusiam šios žemės kelionę, jo žmonai OLGAI, 
dukrelei ŽIVILEI ir ki t iems giminėms, reiškiu savo 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Aleksandras Atutis 

A.tA. 
VACIUI NUMGAUDUI 

mirus , jo žmonai OLGAI ir dukroms su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas ir Lydia Perkūnai ir šeima 

A.tA. 
ALGIMANTUI PRASAUSKUI 

mirus , žmonai skaut ininkei BIRUTEI, dukterims 
DANUTEI ir LAIMAI, sūnui DARIUI ir jų šeimoms 
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Los Angeles Skautininkų-
Skautininkią „Ramovė" 

A.tA. 
BRONIUI RACEVIČIUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ, dukrą IRENĄ su vyru 
KĘSTUČIU ir visus art imuosius labai užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

Algirdas ir Jane, Saulius ir Vytautas 
su šeimomis. Liudas ir Irena Kirkai 

• 1984 m. gegužes 23 d. tuo
laikinis JAV Sveikatos apsau
gos ministras '„Surgeon Gene
ra l " ! C. Everett Koop pranešė, 
kad nerūkantys gali susirgti 
pavojingomis plaučių ligomis, 
jeigu jie gyvena su rūkančiais. 

A.tA. 
BRONIUI RACEVIČIUI 

mirus, jo žmonai JANINAI, dukroms ir jų šeimoms 
bei sūnui ANDRIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Čikagos Lietuvių golfo klubas 



• -
• . . , . ' . i : ; . . : : . . ! . . . . . . . . . 

DRAUGAS, antradienis. 1996 m. gegužės mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresn ių jų lietuvių cen t re , 

„Seklyčioje", gegužės 15 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p.. bus Mo
tinos dienos paminėjimas. Me
nine programą atliks daininin
kė Gitana Snapkauskaitė. prisi
dės ir vyresniųjų centro meni
nės pajėgos. Su giedria nuo
ta ika , muzika ir daina, su 
pirmaisiais pavasario žiedais 
pasveikinsime mamytes, močiu
tes, promočiutes. Bus ir bendri 
pietūs. Visi maloniai kviečiami, 
visi laukiami. Atvykite! 

A m e r i k o s Lietuvių t au t inės 
sąjungos 24-tasis seimas, globo
jamas Čikagos skyriaus, vyks 
rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 d. 
Čikagoje. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose, 
6500 S. Pulaski Rd.. Sąjungos 
nariai prašomi pasižymėti tą 
datą ir ruoštis seime dalyvauti. 

S u s i r i n k a m a s M a r ą u e t t e 
P a r k o a p y l i n k ė s apsaugos 
reikalais — „Public meeting". 
šaukiamas ketvirtadienį, gegu
žės 16 d., 7 vai. vak., Tarkington 
Park mokyklos patalpose. 3344 
W. 71st Str., Chicago. Visi Mar
ąuette Parko apylinkės gyven
tojai, ypač gyvenantieji tarp 
Kedzie Ave ir Bell, tarp 67-tos 
ir 74-tos gatvės, kviečiami tame 
susir inkime dalyvauti. 

Ke tv i r t ad ien į , gegužės 16 
d., yra Kris taus Dangun Žengi
mo šventė. Šeštinės. Visi kata
likai tą dieną turi dalyvauti šv. 
Mišių aukoje. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje šią 
pareigą tikintieji gali atlikti iš 
vakaro — trečiadienį, 7 vai. vak. 
anglų kalba, o ketvirtadienį 7 
vai. ir 9 vai. r. bei 7 vai. vak. 
lietuviu kalba. 

Dėmesio marč ioms! Ar jūsų 
vyras kartais nostalgiškai paš
neka apie savo mamos gamin
tus lietuviškus valgius, o jums 
tai sudaro nemažai sunkumų, 
nors norėtumėte virti taip. kaip 
vyro mama'.' Atsakymas papras
tas, nes į pagalbą ateina Pasau
lio lietuvių renginių komiteto 
šeimininkės, turinčios daug pa
tyrimo — beveik kas sekmadie
nį skaniai pamaitinančios gau
sybe svečių PLC. Jos paruošė 
knygą „Skaniai valgome" lietu
vių ir anglų kalba. Įsigiję šią 
knygą, nustebinsite ne tik savo 
vyrą, bet ir jo mamą! Knygą 
šiuo metu tegalima įsigyti tik 
Pasaulio lietuvių centre. Le-
monte. 

Š. Amer ikos Lietuvių me
tinės Ledo ritulio pirmenybių 
rung tynės šį šeštadienį, ge
gužės 18d., vyks Orland Parko 
„Ice Arena", 10701 West 159 
St., Orland Park, IL. Pirme
nybėse dalyvaus Čikagos „Gin
taro". Hamiltono „Kovo" ir To
ronto „Jungt ies" komandos. 
Kvalifikacinis ra tas prasidės 
šeštadienį 9:30 v.r. ir tęsis iki 
1:30 v. p.p. Finalinės rungtynės 
vyks 3 v. p.p. Šių pirmenybių or
ganizatorius ir pravedėjas — 
Albertas Tuskenis, tel. 312-
476-8630. Visuomenė, o ypač 
Ledo ritulio mėgėjai kviečiami. 

Marąue t te P a r k o Lietuvių 
namų savin inkų organizacijos 
narių susirinkimas bus gegužės 
17 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Susirinkime 
dalyvaus miesto atstovai ir 
padarys pranešimus, taip pat 
bus svarstomi svarbūs organi
zaciniai reikalai . Nariai ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti. Po susirinkimo — kavutė. 

SKELBIAMAS RELIGINIS 
KONKURSAS 

Prel. Juozas Prunskis, kaip 
praeityje, šiais — 1996 — vėl ski
ria 4,250 dol. premiją (ar premi
jas) religiniam konkursui, pava
dintam „Krikščionybės idealų 
ugdymas". Konkurso sąlygos 
yra šios: 

1. Projektas — Krikščioniškų 
idealų ugdymas kasdienybėje. 
Praktiška programa ar semina
ras, ar stovyklą, skirta katekiz
mui (religija), etikos dės
tytojams, jaunimo vadovams, 
jaunoms šeimoms. 

Konkurso komisijai reikia at
siųsti: a. programos turinį; b. 
pravedėjų vardus, pavardes, 
kvalifikacijas, patirtis; c. fi
nansinę sąmatą; d. programai 
įvykus, dalyvių raštišką apklau
są, kaip įvertino programą. 

2. Veikalas — Krikščioniškas 
gyvenimas kasdienybėje. Prak
tiškas vadovas — 2 metų pro
grama, besiruošiantiems Sutvir
tinimo sakramentui. Turinyje 
turėtu būti šie skyriai: a. 
jaunuolių maldos būdai — as
meninė, liturginė, Šv. Raštas, 
peržvalga savo santykio su 
Dievu ir artimu, sakramentu ir 
t.t.; b. pagalba artimui, tarna
vimas, parapijinė veikla; c. 
krikščioniškos vertybės šeimoje, 
mokykloje, veikloje, draugų 
tarpe ir t.t.; d. savaitgalio 
rekolekcijų programa ar pro
gramos. 

Projektas ar veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu. Atski
rame užklijuotame voke įra
šoma tikroji autoriaus pavardė, 
adresas bei telefonas. Konkur
so medžiagą siųsti iki 1996 m. 
spalio 1 d. šiuo adresu: Sisters 
of the Immaculate Conception, 
Religinis konkursas, 600 Liber
ty Highvvay, Putnam, CT 06260. 

Dienos išvyką į Brookfield 
zoologijos sodą ruošia 
vyresniųjų lietuvių centras 
gegužės 17 d„ penktadienį. Pasi
džiaugsime žvėreliais, paukš
čiais ir gyvulėlais, sulaukusiais 
pavasario. Pavaikščiosime ža
liuojančiame ir žydinčiame 
sode, tuo išblaškydami visas 
žiemos liekanas. Išvykstama 
nuo „Seklyčios" autobusu 10 
vai. r., grįšime 5 vai. popiet. 
Reikia registruotis asmeniškai 
„Seklyčioje" arba telefonu (312) 
476-2655. 

NUOSTABUS 
KONCERTAS 

Nors žinome, kad nuo 1991 
metų Čikagoje gyvena iš Lietu
vos atvykęs grafo Zubovo vai
kaitis ir Konstantino Čiurlionio 
provaikaitis pianistas Rokas Zu
bovas, tačiau retai būna progų 
klausytis jo koncertų. Dėstyda
mas dabar Saint Xavier univer
sitete Čikagoje, pr ieš t a i 
ruošdamas magistro laipsni De 
Paul universitete ir Šveicarijoje, 
pats buvo pasinėręs į muzikos 
gelmes, tik retkarčiais „iškilda
mas į paviršių" su retais kon
certais. 

Maloni proga gėrėtis jo talen
tu stebėtis jo muzikine atmin
timi ir atlikimu buvo š.m. 
gegužės 10 dieną The Beautiful 
Sound, Inc. muzikos studijoje, 
talpinančioje mažiau šimto 
klausytojų. Jo muzikinio ta
lento vert inimas priklauso 
muzikams. Eiliniam klausytojui 
atrodė, kad Roko Zubovo rečita
lio akordai jį ir klausytojus 
pakėlė aukštai į muzikinę be
ribę, nebenorint nusileisti i 
žemę. 

Rečitalyje jis atliko Beethove-
no-Sonatą op. 26, A flat Major; 
Šopeno-Etudes op. 25 ir Rach-
maninovo-Sonatą op. 36 B flat 
Minor. Už puikų atlikimą klau
sytojai, kurių tarpe buvo tik 
dalis lietuvių, jam nepagailėjo 
plojimų. Jei rečitalio būtų klau
sęsis jo profesorius Lietuvos 
muzikos akademijoje — Vytau
tas Landsbergis, t ikriausiai 
būtų parašęs penketuką. 

— Kada klausysimės jūsų 
koncerto? — užklausiau rečita
lyje buvusią pianistę Sonatą 
Zubovienę. 

— Tikriausiai rugpjūčio mė
nesį, i 

— Kodėl pasirenkat šią mažy
tę studiją? '•' 

— Nors ji ir mažytė klausyto
jams, bet labai plati ryšiais su 
muzikos pasauliu Amerikoje. 
Per ją gauname studentus ir 
mūsų privačiai piano studijai. 
Atsiranda naujos galimybės ir 
kontaktai su ja bendraujant. 

Žinant, kad Sonata, kaip ir jos 
vyras Rokas yra aukštai iškilusi 
muzikos pasaulyje, belieka 
laukti jos rečitalio rugpjūčio 
mėnesį. 

Bronius Juode l i s 

Po Lietuvių katalikų spaudos draugijos susirinkimo t marijonų vienuolyne, iš kaires: draugijos 
prez. dr. Antanas Razma, marijonų provincijolas kun Donald Petraitis, MIC. ir draugijos 
vykdomosios valdybos pirm. Jonas Vaznelis. X u o t r d r K a j d o Ambrozaičio 

Rasa Sutkute, kurios kūrinių paroda 
atidaryta Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre balandžio 26 d. Audre parodos 
atidarymo metu kalbėjo apie dail Sutkute? kūrybą. 

N'uotr Jono Tamulaičio 

x „ K a u n o mažųjų gyvulių 
l igon ine — pagalba ne tik 
gyvuliams, bet ir žmonių svei
ka ta i " . „L i t huan i an Mercy 
Lift t a l k a Lietuvoje gyve 
n a n t i e m s ', „ V a i k ų vi l t ies 
pagalba Lietuvos vaikams at
vežant juos j JAV-bes gydy
mui" , ta i temos kurias aptars 
dr . I k o n a s Kr iauče l iūnas , 
J u r g i s Lendra i t i s ir Mari ja 
Kr iauč iūn ienė „Saulutės Atvi
ro žodžio forume" penk ta 
dienį, gog. 17d., 7:30 vaL vak. 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menė je . įėjimas iš apatinės 
mašinų pastatymo aikštelės. 
Visi kv ieč iami į įdomia 
vakaronę 

fsk» 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rOšiu stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

x Carl Be inoras , Chicago 
IL. yra naujas Lietuvos naš
laičių globėjas. Atsiuntė $150 — 
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našla ič ių globos" ko
m i t e t a s . 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x „Vietoje gėlių a.a. Vacio 

Numgaudo laidotuvėse skiriu 
$50 'Lietuvos Našlaičiu globos' 
komitetui, o a.a. Vacio Num
gaudo žmona ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu", — rašo V. 
Šmulkštys. Reiškiame užuojau
ta velionio artimiesiems, ir 
dėkojame aukotojui! „Lietuvos 
Našlaičių g lobos" komitetas. 

(sk) 

x A.a . M a r i j o n o s Pa ra -
kininkienės mirties pranešime, 
..Draugas", gegužes 7 d., klai
dingai pažymėta giminystė: 
Ona Jagminiene ne svainė, bet 
velionės sesuo. Už klaidą šeima 
atsiprašo. 

L ie tuv ių fondo spaudos 
komisijai anksčiau labai 
sėkmingai ir efektyviai pir
mininkavo ir joje dirbo buvęs 
LF tarybų ir valdybų narys An
tanas Juodvalk is . Jam iš LF 
vadovybių į „pensiją" išėjus, 
komisijos veikla keletą metų 
sumažėjo. Šių metų pradžioje 
buvo sudaryta nauja komisija ir 
į ją paskirti LF tarybos nariai 
dr. Kazys Ambrozaitis (su 33 
metų LF tarybos darbo patir
timi), komisijos pirmininkas 
Vytautas Kamantas (su 25 me
tų LF tarybos darbo patirtimi) 
ir jauniausia LF tarybos narė 
Ramoną Steponavičiūtė (su 6 
metų LF tarybos darbo patir
timi), šiais metais LF suvažia
vime trečią kartą perrinkta į LF 
tarybą, turinti pareigas ir LF 
valdyboje. Ji yra baigusi univer
sitetą bakalauro laipsniu ir 
dabar siekia magistro laipsnio 
žurnalistikos srityje. Komisija 
stengiasi informuoti spaudą ir 
radiją apie LF tarybos darbus ir 
talkinti LF valdybai, kurioje 
visą LF informaciją tvarko Juo
zas Končius. 

x TRANSPAK praneša: 
„Praeitais metais 'Kauno sūri
nė' pagamino 192 tonas sūrio 

Lietuvos vyčįų 112 kuopos 
susirinkimas vyks gegužės 21 
d., antradienį, 7 vai. vak. 
(atkreipkite dėmesį į laiko 
pakeitimą) Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Kadangi 
šiame susirinkime numatomos 
parapijos aikštės ir bažnyčios 
bei salės artumo „apšvietimo 
ceremonijos", atidedamas pla
nuotas vartotų knygų išparda
vimas. Visi kviečiami 7 vai. 
vak. susirinkti į parapijos salę, 
pasisvečiuoti ir pasivaišinti ka
vute, o po to visi eisime į aikš
tę, kur bus atliktos šviesų už
degimo apeigos. Susirinkimas 
vyks po tų apeigų. Valdyba pri
mena, kad nariai atsineštų į su
sirinkimą buteliukus aspirinų 
ir vitaminų, kurie bus pasiųsti 
į Lietuvą. Persiųs Šv. Kazimiero 
seselės. 

Tautos fondo valdyba gaili
si, kad paduotame „Drauge" 
spausdinti TF aukotojų sąraše 
buvo praleista Sofijos ir Stasio 
Džiugų pavardė — jie nuo 1994 
m. sausio 1 d. Tautos fondui 
paaukojo 325 dol. Tautos fondas 
S. ir S. Džiugų už klaidą at
siprašo. 

Valdas Adamkus, Vaclovas 
Kleiza, dr. Petras Kisielius, 
Šarūnas Marčiulionis, Bronius 
Nainys, Regina Narušienė, Ar-

LIETUVOS EKONOMIKA 
Penktadienį, balandžio 26 d. banko vadovų ir litą „pririšus" 

„Saulutės" „Atviro žodžio foru- prie JAV dolerio, infliacija vėl 
mo", Pasaulio lietuvių centro padidėjo. 1993 m. infliacijos ly-
Bočių menėje pirmas prelegen- gis buvo 150% per metus, 1994 
tas buvo Antanas Grina, kuris 
kalbėjo apie ekonomiką šian
dieninėje Lietuvoje. 

Bendras Lietuvos vidaus pro
duktas smuko: 1990 m. buvo 
100%, 1991 m. nusmuko iki 
87%, 1992 m. - 38%, 1993 m. 
- 32%, 1994 m. - 32%, 1995 m. 
- 3 3 % . 

Latvijos produkto kursas — 
1990 m. buvo 100% apyvarta, 
1991 m. - 89%, 1992 m. - 58%, 
1993 m. - 45%, 1994 m. - 50%. 

Estijos produkto kursas — 
1990 m. buvo 100%, 1991 m. -
92%, 1992 m. - 72%, 1993 m. 
- 69%, 1994 m. - 71%, 1995 m. 
- apie 75%. Ši statistika neste
bina, nes buvusios Sovietų 
Sąjungos šalys išgyvena didelį 
ekonominės santvarkos keiti
mosi pereinamąjį laikotarpį. 
Visose tose šalyse bendra pro
dukcijos apyvar ta , v idaus 
produktas yra krites. 

Lietuvoje nuo 1990 m. iki 
1994 m. kainos išaugo 250 
kartų. Mažiausias kainų augi
mas buvo 1992 m.,prieš įvedant 
vietinį pinigą — taloną. Buvo di
delė rublinė emisija, vyriau
sybės sprendimu buvo keliamos 
kainos, pasipriešinant prieš 
rublinę infliaciją. Dėl kuro ir 
energijos kainų pakėlimo inflia
cija šoko nepaprastai aukštai, 
daugiau kaip 1,000% per metus. 
Įvedus litą, infliacija buvo 
sumažinta . 1993 m. liepos 
mėnesį infliacijos lygis buvo kri
tes žemiau vieno procento per 
mėnesį. Tačiau po to, prasidėjus 
problemoms su Centriniu ban
ku, atleidus R. Visokavičių iš 

224 tonas sviesto, apie 200 tonų vydas Sabonis, Audrius Šileika, 
grietinės ir tik 30 proc. paga
mintos produkcijos parduodama 
Lietuvoje, likusi dalis ekspor
tuojama". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

mūsų visuomenės veikėjai, spor
to darbuotojai ar pasižymėję 
sportininkai, sudaro 46-jų S. 
Amerikos lietuvių sporto žaidy
nių garbės komitetą. Svar
biausia šių žaidynių dalis — 
krepšinio varžybos bus pra
vestos gegužės 17-18-19 Whea-
ton, IL. 

S. A m e r i k o s Lietuvių 4 6 -
sios met ines krepšinio pirme
nybių varžybos šį savaitgalį — 
gegužės 17,18 ir 19 d. vyks ne
toli Čikagos esančiame Whea-
ton, IL miestelyje. Vyrų krepši
nio A ir B komandos penkta
dienio, gegužės 17 d. vakare žais 
bent po vienerias rungtynes 
Wheaton College aikštėse. Pra
džia 7 ar 8:30 v.v. Šeštadienį, 
geg. 18 d., rungtynės vyks visą 
dieną, nuo 9 vai. ryto iki 5 6 v.v. 
taip pat Wheaton College. Jau
nių A ir Moterų krepšinio 
rungtynės taip pat prasidės 
šeštadienį Wbeaton College. 
Sekmadienį varžybos ir finali
nės rungtynės vyks Hubble 
Middle School, Wheaton, IL. 
Krepšinio pirmenybėse daly
vauti užsiregistravo arti 30 
krepšinio komandų (Vyrų A ir 
B, Jaunių A ir Moterų klasėse) 
iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių. Krepšinio re ika la i s 
rūp inas i R. Dirvonis, te l . 
708-923-0676 ir D. Siliūnas, tel. 
708-852-3204. Žaidynių organi
zacinio k-to pirm. A. Tamošiū
nas, tel. 708-354-2516. Visuome
nė kviečiama stebėti žaidynes. 
Gausus žiūrovai skatina ne tik 
laimėjimus, bet padrąsina veik
los tęstinumui. 

m. — 45%. 
Pramonės veiklos statistika: 

1990 m. buvo 100%, 1991 m. -
62%, 1992 m. - 37%, 1993 m. 
- 26%, 1994 m. - 21%. Priežas
tys — privatizacija ir aukštos 
palūkanos, nes jaučiamas dide
lis kapitalo trūkumas, matosi 
aiškus lito pervertinimas. 

Žemės ūkio statistika: 1990 
m. buvo 100%, 1991 m. - 95%, 
1992 m. - 72%, 1993 m. - 66%, 
1994 m. - 54%, 1995 m. - apie 
50%. Galbūt kalta staigi ir 
neapgalvota žemės ūkio re
forma, privatizacija, kapitalo 
t rūkumas , užsienio konku
rencija. 

Veiklos sritis, kuri t ikrai 
pakilusi yra prekyba. Skaudu, 
kad, pasižiūrėjus krautuvėse, 
lentynos pilnos, bet apie 80% 
parduodamų prekių, įskaitant 
maisto produktus, yra impor
tuota iš užsienio. Puikūs Lietu
vos maisto produktai negali 
konkuruot i prieš įvežamas 
prekes dėl lito pervertinimo. 
Mūsų šalies ekonominiam atsi
gavimui pakenkė lito „pri
rišimas" prie dolerio. 

Privatizacijos statistika: 1991 
m. buvo 11%, 1992 - 38%, 1993 
m. - 53%, 1994 m. - 63%, 1995 
m. — 71%, reiškia, kad trys ket
virtadaliai visos gamybos yra 
privatizuota. Tai yra pliusas 
Lietuvai. 

Lietuvoje yra apie 1,400,000 
darbingų žmonių, 1991 m. vals
tybinėse įmonėse dirbo 
1,300,000, o privačiose -
600,000. 1994 m. valstybinėse 
įmonėse dirbo 600,000, o priva
čiose - 1,000,00. Iš 3.5 milijono 
žmonių, 1,600,000 yra dirban
čių. Problema — didelis skaičius 
pensininkų. Žmonės anksti 
išeina į pensiją. Du dirbantieji 
turi išlaikyti vieną pensininką. 
Tai yra viena iš aukščiausių 
normų. Pensijų išlaidos labai di
delės ir šiuo klausimu Lietuvoje 
reikės ką nors daryti. 

Valstybiniame biudžete 1992 
m. pajamos viršijo išlaidas, 1995 
m. pajamų buvo mažiau negu 
išlaidų, o 1996 m. tas skirtumas 
bus dar didesnis. Deficitas den
giamas skolinantis iš kapitalo 
rinkos. Pagirtina, kad neda
roma emisijų. Tačiau, imant lė
šas iš kapitalo rinkos, kuri turė
tų būti naudojama privačiam 
sektoriui, atsiranda kapitalo 
deficitas. 

Mokesčiai Lietuvoje yra dide
li, reforma dar nepilna. Dėl šios 
priežasties vengiama mokėti 
mokesčius. Skolindamasi iš rin
kos, valstybė palaiko aukštas 
palūkanas, nelieka kapitalo pri
vačiam sektoriui ir kyla parei
kalavimas skolintis iš užsienio 
kiek galima daugiau. 

Nuo 1993 m. prekybos balan
sas yra negatyvus. 1995 m. buvo 
septyni šimtai milijonų negaty
vus balansas. Lietuva perka 
daugiau iš užsienio negu užsie
niui parduoda. 1995 m. šie nega

tyvūs reiškiniai prasidėjo kapi
talo įvežimu. Daugumoj t a i 
buvo valstybinės paskolos arba 
paskolos su valstybine garan
tija. 

Iki 1995 m. lapkr. mėn. Lietu
voje buvo 125 milijonų litų in
vesticijų, iš jų — 30 milijonų pri
vačių investicijų. Dalis prekių 
deficito buvo apmokėta iš sko
lintų pinigų. Tokia padėtis ne
galės ilgai tęstis, nes po 5 — 7 
metų skolinti pinigai turės būt i 
grąžinti. Lietuva turi užsidirbti 
ar pritraukti investicijų. Gali 
įvykti ir defliacija (apyvartoje 
esančių pinigų sumažinimas). 

Po lito patikimumo įstatymo 
įvedimo Centrinis bankas pra
rado pasaulyje vartojamos pini
ginės santvarkos funkciją. Cen
trinis bankas tapo paprastu 
kasininku, kuris pagal įplau
kiančią užsienio valiutą išduo
da litus ir, pareikalavus, iš
duoda užsienio valiutą. Bankas 
nustojo kontroliuoti p in igų 
kiekį. Lietuva šiandien nebega
li išvengti infliacijos ir deflia
cijos. Centrinis bankas yra be
jėgis bankinės krizės atveju, yra 
neefektyvus padėti pramonei, 
žemės ūkiui ar bankinei sis
temai. 

Banko sistema pasikeitė ne
paprastai staigiai po 1990 metų. 
Cen t r in io p l a n a v i m o eko
nomikoje, bankinėje sistemoje 
nėra rizikos. Yra valstybė, vals
tybė duoda įsakymą, bankai iš
duoda paskolas, bankai pasko
las gauna atgal, o jeigu negauna 
— nesvarbu. Nuo 1991 m. 
bankinė sistema iš karto turėjo 
pasikeisti. Bankai nesuprato, 
kas yra krizė. 

Bankai turėtų nurašyti abejo
t inas paskolas k i ekv i ena i s 
metais. Akcininkai pradeda 
rūpintis, kad pelno nėra, kad di
videndų nemoka. Jei bankai 
būtų pradėję nurašyti abejo
tinas paskolas, nebūtų turėję 
didelių pelnų ir didelių dividen
dų ir didelių palūkanų, ta i 
nebū tų mokėję ir d ide l ių 
mokesčių. 25% viso biudžeto 
pajamų buvo surenkama iš ban
kinės sistemos, už pelną, kur is 
iš tikrųjų neegzistavo. Per 4-5 
metus bankai veikė, nenura
šydami blogų paskolų, o paskui, 
išėjus įstatymui, 1995 m., turėjo 
viską iš karto nurašyti. Bankus 
uždarant, valstybei būna di
džiausi nuostoliai. Šiandien t ie 
bankai jau atstatomi. 

Lito „pririšimo" įs ta tymas 
buvo kenksmingas. Per besikei
čiantį kursą galima geriau tvar
kyti importų reguliavimą, kad 
nebūtų pinigų pervertinimo. 
Dabar pirmenybė yra te ikiama 
bankų krizės panaikinimui. 

Antanas Grina viliasi, kad 
sunkiausias laikotarpis j au bus 
praėjęs ir kitais metais k raš tas 
pradės atsigauti. 

Tai buvo labai įdomi ir ver
tinga paskaita, po kurios prele
gentas sulaukė daug klausimų. 

I n d r ė TtfūnėUenė 

• Tėvo diena Amerikoje pir
mą kartą švęsta 1910 m. birželio 
19 d. 


