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V. Adamkus „doriems 
politikams" siūlo paramą 

rinkimuose 
Vilnius, birželio 14 d. (AGEP) 

— Amerikietis gamtosauginin
kas Valdas Adamkus atvyko i 
Lietuvą siūlyti savo paslaugų 
„progresyvioms politinėms jė
goms" rinkimuose į Seimą ir 
apsispręsti dėl savo paties keti
nimų siekti prezidento posto. 
„Esu pasirengęs remti bet kurių 
politinių jėgų ar nepriklauso
mus kandidatus į dešinę nuo 
LDDP. Ši partija, manau, per 
ketverius valdymo metus įrodė 
visiškai nesugebanti valdyti 
krašto, ir pamėginsiu prisidėti, 
kad demokratiniu būdu ji būtų 
pašalinta iš valdančiųjų pozi
cijų", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" sakė Valdas Adamkus, 
ketvirtadieni iš Čikagos atskri
dęs į Vilnių. 

JAV vidurio vakarų regiono 
gamtosaugos agentūros vadovas 
V. Adamkus žada dar šią vasarą 
atsistatydinti iš savo pareigų, 
jei per konsultacijas su politinių 
jėgų atstovais bus paprašyta jo 
paramos rudenį vyksiančiuose 
Seimo rinkimuose. Pats V. 
Adamkus neketina kandida
tuoti į parlamentarus, bet žada 

įsitraukti į rinkimų kampanijos 
darbą už tuos, kurie „nuošir
džiai dirbs Lietuvos labui". 

V. Adamkus teigia dar galu
tinai neapsisprendęs, ar daly
vaus prezidento rinkimuose 
1998 m. pradžioje. Tačiau, sako 
jis, „jei po Seimo rinkimų 
susiklostys tokia politinė 
konjunktūra, jog pajusiu: 
Lietuvos interesai reikalauja, 
kad dalyvaučiau prezidento 
rinkimuose, aš neatsisakysiu 
imtis šios naštos. Jokia atsa
komybė Lietuvos labui manęs 
nebaugina". 

Profesiniais ir privačiais rei
kalais Lietuvoje dažnai atsilan
kantis V.Adamkus jau porą me
tų nesitraukia iš populiariausių 
politikos ir visuomenės veikėjų 
sąrašo viršūnės. Gegužės vidury
je jis stovėjo antroje vietoje po 
Seimo vicepirmininko, Centro 
Sąjungos nario Egidijaus Bič
kausko. Valdo Adamkaus popu
liarumas lenkė prezidento Al
girdo Brazausko keturiais pro
centais ir įtakingiausio opozi
cijos politiko Vytauto Landsber
gio — devyniais procentais. 

V. Ivanovo deportavimas 
toliau vilkinamas 

Vilnius, birželio 12 d. (AGEP) 
— Lietuvos Migracijos depar
tamentas laukia Specialiųjų tar
nybų informacijos apie Rusijos 
piliečio Valeru Ivanov pastaro
jo meto veiklą, kad įvertintų jo 
galimybes pasilikti gyventi Lie
tuvoje. „Migracijos departamen- . 
tas laukia teisinio įvertinimo, 
kuris leistų pradėti teisinę 
procedūrą. Negalim tiesiog 
čiupti ir jį išmesti", kores
pondentui pasakė Migracijos de
partamento direktorius Vladas 
Minkevičius. 

Savo antipatijas Lietuvai V. 
Ivanovas vėl priminė, kai gegu
žes pabaigoje Maskvoje žurna
listams pristatė savo knygą 
„Lietuviškas kalėjimas", kurio
je, be kita ko, tvirtina, kad visos 
1991 m. sausio 13-osios aukos 
yra lietuvių falsifikacija, o so
vietų armija neužmušė Vilniu
je nė vieno laisvės gynėjo. 

Maskvoje V. Ivanovas prisis
tatinėjo kaip neva engiamos 
Lietuvos rusų bendruomenės 
vadovas. Tačiau RUSUOS piliečių 
Lietuvoje asociacijos „Rosija" 
organizacinis komitetas at
siribojo nuo V. Ivanovo, pareiš
kęs, kad nėra pagrindo pastarąjį 
laikyti „rusų bendruomenės 
vienu lyderiu", nes jis neturėjo 
ir neturi nieko bendra su dabar 
šalyje veikiančiomis rusų orga
nizacijomis. 

Rusų kalba leidžiamame Vil
niaus dienraštyje „Echo Litvy" 
birželio 12 d paskelbtas „Rosija" 
vadovų pareiškimas, kuriame 
Rusijos piliečiai Lietuvoje per
spėjami saugotis „galimų mėgi
nimų įvelti juos į V. Ivanovo 
veiklos sferą". 

Vidaus reikalų ministerijos 
vadovas Virgilijus Bulovas pra
ėjusį mėnesį Seime sakė, kad mi
nisterija atlieka tarnybinį 
V. Ivanovo tinkamumo gyventi 
Lietuvoje tyrimą, po to, kai jis 
vėl viešai skelbė išgalvotus 
„faktus" apie 1991 m. sausio 
13-osios perversmą Vilniuje ir 
kaltino Lietuvos valdžią kita
minčių persekiojimu. 

Migracijos departamento di
rektoriaus nuomone, Valstybės 
•augumo departamentas turėtų 
vėl pasidomėti V. Ivanovu, 
kuris yra kalėjęs už aktyvią 

priešvalstybinę veiklą. Tačiau 
kol departamentas nėra gavęs 
patikimos informacijos, ar da
bartinė V. Ivanovo veikla pa
žeidžia Lietuves Įstatymus ir 
kelia grėsmę šalies saugumui, 
jo vadovas nesijaučia galįs 
pradėti ruošti teikimą vidaus 
reikalų ministrui išsiųsdinti 
teistąjį perversmininką. 

„Man būtų lengviausia, jei jo 
čia nė kvapo nebūtų. Aš asme
niškai nematau galimybės 
Ivanovui gyventi Lietuvoje", 
sako Migracijos departamento 
direktorius V. Minkevičius. 
Tačiau, pabrėžia jis, panašiais 
atvejais, kaip šis, būtina ypač 
skrupulingai laikytis įstatymo 
raidės. 

„Vargu, ar Lietuvai būtų nau
dinga, jei tektų aiškintis prieš 
Europos institucijas dėl žmo
gaus teisių, ir pirmasis, dėl 
kurio valstybė turėtų atsakyti, 
būtų Ivanovas", mano V. Min
kevičius. 

Buvusį prosovietinės organi
zacijos „Jedinstvo" vadovą V. 
Ivanovą, kuris trejus metus ka
lėjo už dalyvavimą sausio 
13-osios perversme, dar prieš 
metus nesėkmingai mėginta 
deportuoti iš Lietuvos. Migraci
jos departamentas buvo paruo
šęs dokumentinę medžiagą V. 
Ivanovo išsiuntimui, kuris, 

Dar vienas Rusijos politikas 
reiškia teritorines pretenzijas 

į Klaipėdą 

Nors Rusijos ir Čečėnu taikos derybose buvo sutaru. kad parlamento rinkimai Čečėnijoje bus 
atidėti, Maskvos statytinė Čečėnijos valdžia vis tiek juos surengė praėjusi sekmadieni, kaip Maskva 
reikalavo, nore čečėnų delegacija tam priešinosi. Set.madienį Čečėnijoje vyko rinkimai ir dėl Rusi
jos prezidento ir dėl Čečėnijos parlamento, nors nesiliaujantys šaudymai ir bombardavimai liudijo, 
kad taikos sutartis ir joje numatytos paliaubos buvo tik ant popieriaus. Čečėnai rinkimus laiko 
sutarties laužymu ir juos boikotavo — vietose — ištisais miestais ir kaimais. Grozne, lauke, prie 
mobilaus balsavimo punkto prie išgriauto daugiabučio, moteris deda i dėžę savo balsavimo lapelį. 
Nors Maskvos statytinė valdžia rinkimus pravedė per tris dienas, kad kuo daugiau žmonių 
balsuotų, skaičiuojant balsus, vietinė rinkimų komisija nusprendė, kad balsavo tik 32% 
užsiregistravusių balsuotojų, tad rinkimai laikyt:m negaliojančiais. AP nuotrauka 

1997 m. Lietuva pradės 
derybas dėl stojimo į 

Europos Sąjungą 
Vilnius, birželio 14 d. (AGEP) 

— Vokietijos pozicija dėl Lietu
vos stojimo į Europos Sąjungą 
visiškai atitinka Lietuvos in
teresus, pasakė Užsienio reika
lų ministerijos (URM) sekreto
rius Albinas Januška, pasibaigus 
dvi dienas Vokietijoje truku
sioms politinėms konsultaci
joms. Susitikimuose su Vokieti
jos Užsienio reikalų ir Gynybos 
ministerijų vadovais ir su Vo
kietijos parlamento Bundestago 
Gynybos ir Užsienio reikalų ko
mitetų nariais daugiausia dė
mesio skirta Europos Sąjungos 
bei NATO plėtimui. 

tuometinės departamento vado
vybės įsitikinimu, kėlė grėsmę 
konstitucinei tvarkai. Tačiau po 
ilgo vilkinimo, kurį lėmė griežtas 
Rusijos nepasitenkinimas, tuo
metinė Adolfo Šleževičiaus vy
riausybė davė leidimą V. Ivano
vui apsigyventi Lietuvoje. De
partamentui tuomet vadovavęs 
C. Blažys pavadino tai politiniu, 
o ne teisiniu sprendimu ir 
netrukus turėjo atsisveikinti su 
savo postu. 

Valdžios neryžtingumą tiek 
prieš metus, tiek ir dabar 
griežtai kritikavo Seime esanti 
opozicija, raginanti nedelsti 
išsiųsti užsienietį, neslepiantį 
priešiškumo šaliai, kurioje gy
vena. 

Lietuvos delegacija gavo pa
tvirtinimą, kad 1997 metų 
pabaigoje Lietuva kartu su 
kitomis Vidurio Europos 
valstybėmis pratus derybas dėl 
stojimo j Eurapos Sąjungą, 
kalbėdamasis su žurnalistu 
sakė A. Januška. Pasak jo, 
pokalbiai dėl NATO plėtimosi 
buvo naudingi, tačiau kol kas 
anksti kalbėti „apie mechaniz
mą ir pozicijų aiškumą". 

Susitikimuose su Vokietijos 
pareigūnais Lietuvos atstovai 
vėl kėlė bevizio įvažiavimo įve
dimo klausimą. Pasak A. Januš
kos, buvo susitarta, kad abiejų 

šalių ekspertai pradės kon
sultacijas jau rugpjūčio mėnesį. 
Pasak jo, Lietuva tikisi, kad jau 
kitais metais pavyks panaikin
ti vizas. 

Vokietijos pareigūnų taip pat 
buvo prasyta supaprastinti vizų 
gavimo procedūrą ir tokiu būdu 
sumažinti eiles prie Vokietijos 
ambasados Vilniuje. Pasak Lie
tuvos URM sekretoriaus, vokie
čiai pažadėjo imtis priemonių 
išspręsti šią problemą. 

Lietuvos delegacija, kurioje 
taip pat yra Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo virši
ninkas pulkininkas Valdas Tut
kus, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto nariai Algirdas Sau
dargas, Gediminas Kirkilas ir 
Vytautas Plečkaitis, j Lietuvą 
grižo penktadienį vakare. 

M a s k v a , gegužės 14 d. 
(AGEP) — Praėjus mėnesiui po 
Rusijos Dūmos pirmininko 
pavaduotojo Sergej Baburin pa
reiškimo apie Rusijos terito
rines pretenzijas į Klaipėdos 
kraštą, tai pakartojo kitas 
Dūmos deputatas, buvęs sovietų 
Sąjungos Ministrų Tarybos pir
mininkas Nikolaj Ryžkov. 

S. Baburino vadovaujama Ru
sijos Visaliaudinė Sąjunga 
(RVS) gegužės pradžioje skelbė, 
kad Klaipėdos kraštas Rusijai 
priklauso pagal 1945 m. pasira
šytąją Potsdamo konferenciją 

Šios sąjungos Dūmos deputatų 
grupės vadovas N. Ryžkov tre
čiadienį Maskvoje spaudos kon
ferencijoje dar papildė, neva 
Klaipėdos kraštas priklauso 
Rusijai ir pagal Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Baigiamąjį Aktą bei 
1990 m. liepos 12 d. Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos sutartį. 

N.Ryžkov teigė neseniai lan
kęsis Karaliaučiaus srityje ir 
išgirdęs šios srities gyventojų 
susirūpinimą, „kokiu pagrindu 
Rusijos valdžia ketina perduoti 
Lietuvai" Klaipėdos kraštą. 
Pareiškęs, kad Sovietų Sąjungos 
derybininkai labai pasiskubino 
priimti sprendimus, N. Ryžkov 
kvietė „labai rimtai ir atsa
kingai" spręsti šią problemą. „Ir 
jokiu būdu negalima skubėti pa
sirašinėti jokių sutarčių dėl 
sienos, kol visiškai nebus išsi
aiškintos aplinkybės", sakė N. 
Ryžkov. 

Kaip žinoma, Lietuvos ir Rusi
jos Karaliaučiaus srities siena 
iki šiol nėra nustatyta, šalims 
nesutariant dėl Vištyčio ežero. 

Lietuvos lenkų vadovai 
tvirtina, kad jų pretenzijos 

pagrįstos 

Lietuva minėjo Gedulo ir 
Vilties dieną 

Vilnius, birželio 14 d. (AGEP) 
— Birželio 14 d., penktadienį, 
Lietuvoje buvo minima Gedulo 
ir Vilties diena. Nepriklauso
mybės aikštėje 10 valandą ryto 
Vilniuje buvo iškelta valstybinė 
vėliava su gedulo juosta, 11 va
landą trėmimų aukos buvo pa
gerbtos prieš Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties paminklo. 

Pusę pirmos prasidėjo šv. 
Mišios Vilniaus arkikatedroje 
Bazilikoje, o 1 vai. po pietų nuo 
Katedros aikštes prasidėjo ei
sena Gedimino prospektu link 
Lukiškių aikštės. 

Antrą valandą vyko minėji
mas prie buvusių KGB rūmų, o 
3 vai. — minėjimas Naujosios 
Vilnios geležinkelio stoties 
aikštėje prie paminklo genocido 

aukoms atminti. 
Septintą valandą vakaro Šv. 

Jonų bažnyčioje vyko Gedulo ir 
Vilties dienai skirtas koncertas. 

Tuo tarpu Šiauliuose Gedulo 
ir Vilties dieną Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje valstybinis ka
merinis choras „Polifonija" at
liko Mozarto „Requiem", Lietu
vos kamerinis orkestras, solis
tai Regina Šilinskaitė, Laima 
Jonutytė, Audrius Rubežius, 
Ignas Misiūra, dirigavo Inigo 
Ernst Reihl iš Vokietijos. 

Prie paminklų Ginkūnų kapi
nėse ir Pasipriešinimo aukų 
kapavietėje Laisvamanių kapi
nėse buvo padėta gėlių, o prie 
Geležinkelio rampos įvyko mi
nėjimas „Žėrėk, Tėvynės žibu
rėli". 

Vilnius, birželio 13 d. (AGEP) 
— Lietuvos Lenkų Sąjungos 
(LLS) ir jos politinio sparno 
Lenkų Rinkimu Akcijos (LRA) 
vadovai atmeta kaltinimus, esą 
jie kursto Lietuvos ir Lenkijos 
konfliktą. Jie tvirtina, kad 
aistras kursto tarpvalstybinę su
tartį bei tarptautines žmogaus 
ir tautinių mažumų teisių kon
vencijas pažeidžiantys Lietuvos 
įstatymai. 

LLS pirmininkas, Seimo na
rys Ryšardas Macekianecas bei 
LRA pirmininkas Janas Senke
vičius ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje atmetė kalti
nimus, kad savo protesto veiks
mus prieš Lietuvoje priimamus 
sprendimus jie derina su impe
rinėmis Rusijos jėgomis. „Lie
tuva yra pasirašiusi keletą tarp
tautinių dokumentų dėl žmo
gaus ir tautiniu mažumų teisių. 
Jeigu mes signalizuosime, kad 
kažkuris konvencijos punktas 
yra pažeistas, kas tuomet bus 
kaltas — ar tie, kurie priiminėjo 
tokius įstatymus, ar čia vėl bus 
įžiūrima „Maskvos ranka", 
klausė J. Senkevičius. 

Paklaustas, kokiu būdu Vil
niaus ribų išplėtimo įstatymas 
pažeidžia lenkų mažumos inte
resus, R. Macekianecas pami
nėjo žemės grąžinimą. įstaty
mas numato, kad žemę galima 
grąžinti arba natūra, arba su
teikiant sklypą kitoje vietoje. 

arba išmokant kompensaciją. 
Pasak R. Macekianeco, kadangi 
žemės Lietuvoje trūksta, gauti 
sklypą kitoje vietoje Vilniaus 
apylinkėse nėra galimybių, o 
kompensacijų išmokėjimas per 
15 metų šių žmonių nepaten
kina. Tuo tarpu jis sakė ne
abejojąs, kad išplėtus Vilnių, 
žmonės nebeatgaus žemės 
natūra. 

R. Macekianecas pripažino, 
kad žemės grąžinimas yra visos 
Lietuvos, o ne tik aplink Vilnių 
gyvenančių žmonių problema. 
Tačiau, pasak jo, visi kiti Lietu
vos didieji miestai , kartu 
sudėjus, buvo išplėsti tiek pat, 
kiek vienas Vilnius. LLD vado
vo nuomone, tokie dideli plotai 
sostinei suteikti be urbanistinio 
pagrindo. 

LRA pirmininko pavaduotojas 
Voldemaras Romaševskis kalti
no Lietuvos diplomatus ir Seimo 
Lietuvos-Lenkijos parlamenti
nės grupės pirmininką Vytautą 
Plečkaitį bei kitus pareigū
nus melagingos informacijos 
skleidimu Lenkijoje apie tai, 
kiek ir kokios tautybės žmonių 
gyvena tose teritorijose, kurios 
pateko į Vilniaus ribų išplė
timą. 

Pasak V. Tomaševskio, jie 
tvirtinę, kad čia gyvena 35% 
lenkų ir 5 5 ^ lietuvių, tuo tar
pu pagal Vilniaus ir Trakų 
rajonų savivaldybių pateiktus 

sienos linijos Nemunu. Kuršių 
mariose ir Baltijos jūroje. 

Lietuvos diplomatai ne kartą 
yra pareiškę savo susirūpinimą 
tuo, kad Rusijoje egzistuoja poli
tinės jėgos, kurios yra pasi
rengusios ignoruoti visuotinai 
pripažintus tarptautinės teisės 
principus ir normas, dvišalių 
sutarčių nuostatas. 

Aukšti Lietuvos pareigūnai 
sakė esą ypač susirūpinę tuo, 
kad tokių jėgų atstovai užima 
aukštas pareigas Rusijos par
lamente ir jų veikla smarkiai 
suaktyvėjo Rusijos prezidento 
rinkimų kampanijos metu. Ta
čiau S. Baburino ir kitų veikėjų 
pareiškimai nesulaukia oficia
liose Rusijos valdžios įverti
nimo. 

Balandžio 30 d. Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija įteikė 
Rusijos ambasadai Vilniuje 
notą, kuria atkreipė dėmesį j 
kai kurių Rusijos politinių 
veikėjų pasisakymus, kurie yra 
neleistini ir prieštarauja 
Lietuvos ir Rusijos 1991 m. 
liepos 29 d. Sutarčiai dėl 
tarpvalstybinių santykių pa
grindų. 

Šia sutartimi abi šalys yra 
įsipareigojusios gerbti viena 
kitos suverenitetą, teritorinį 
vientisumą ir sienų neliečia
mumą pagal Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organiza
cijos principus. Sutartyje 
numatyta, kad šalys draudžia 
įstatymais ir užkerta kelią savo 
teritorijose kurtis organiza
cijoms bei grupėms, taip pat 
veikti asmenims, siekiantiems 
sugriauti kitos šalies teritorinį 
vientisumą. 

Lenkija atmeta Lenkų 
Rinkinių Akcijos pretenzijas 

Vilnius, birželio 12 d. (AGEP) 
— Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Dariusz Rosati pat 
virtino, kad Lietuvos ir Lenki
jos santykiai vystosi gerai, o 
Lietuvos lenkų organizacijos 
Lenkų Rinkimų Akcijos (LRA> 
reiškiamos pretenzijos dėl neva 
Lietuvoje pablogėjusios lenku 
tautinės mažumos padėties yra 
nepagrįstos. 

Pasak Lietuvos Seimo Lietu 
vos-Lenkijos parlamentinės gru
pės pirmininko, socialdemokra
to Vytauto Plečkaičio, Lenkijos 
Užsienio reikalų ministras tai 
pasakė praėjusią savaitę, at
sakydamas į Lenkijos parla 
mentarų paklausimą. Lietuvos 
parlamentarų grupė praėjusią 
savaitę lankėsi Lenkijoje ir 
susitiko su Lenkijos Seimo Len
kijos-Lietuvos parlamentine 
grupe. 

V. Plečkait is antradienį 
spaudos konferencijoje sake. 
kad nemažai Lenkijos įtakingu 
parlamentarų gauna tendencin
gą informaciją iš Lenkų Rinki
mų Akcijos ir „daro iš to 
politiką". 

Kito Lietuvos parlamentaro — 
krikščionio demokrato Vytauto 

duomenimis, tose teritorijose 
gyvena mažiau nei 10.000 
žmonių, iš kurių daugiau nei 
pusę sudaro lenkai. 

Jis taip pat teigė, kad ten 
žemę pretenduoja atgauti 2,200 
žmonių, iš kurių dauguma yra 
lenkų tautybės Pasak V. 
Tomaševskio, nė viena lietuvių 
šeima nėra padavusi pareiški 
mo, o į žemes pretenduoja dar 
kelios totorių ir rusų pravoslavų 
šeimos 

Bogušio nuomone, sustiprėję 
Lenkijoje pareiškimai apie neva 
pažeidžiamas lenkų mažumos 
teises Lietuvoje atspindi prade
dančias vyrauti Lenkijoje prieš
rinkimines nuotaikas. 

Lietuvos ir Lenkijos parla
mentarų grupių susitikime pri
pažinta, kad abiejų šalių 
tarpvalstybiniai santykiai vys
tosi normaliai, tačiau pastebė
ta, kad susiduriama su proble
momis tautiniu mažumu švie
time. Lietuva ypač nepaten
kinta lietuvių švietimu Lenki
joje, kur per šešerius metus 
neišleistas nė vienas vadovėlis 
lietuvių mokykloms. Tuo tarpu 
Lietuvoje kasmet išleidžiama 
apie 170-180 lenkišku vadove 
Hų. 

Tačiau, sakė V. Plečkaitis. 
Lietuvoje taip pat reikėtų 
daugiau dėmesio skirti Vilnijos 
kraštui, kuriame gyvena daug 
lenkų. Pastangų pirmiausia 
reikia rengiant lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojus lenkiš
koms mokvkloms. 

— Rusijoe rinkimuose, preli 
minariais duomenimis, B. Jelci
nas ir komunistą0 G. Ziuganov 
nesurinko pakankamai balsų 
laimėti, nors Jelcinas šiek tiek 
pralenkė Ziuganovą. Antrasis 
rinkimu turas turės būti pra
vestas 30 dienų laikotarpyje. 
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VITAMINUS IR MINERALUS 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

(Tęsinys. Pradžia Nr. 113) 

Beta karotenas 

Daugelis įvairių studijų rodo, 
kad rūkoriai, kurie valgydavo 
daug daržovių ir vaisių, mažiau 
sirgdavo plaučių vėžiu. Daržo
vėse randama įvairių cheminių 
junginių, stabdančių vėžio vys
tymąsi ir ypač daug randame 
beta karoteno, todėl buvo mano
ma, kad beta karotenas apsau
go rūkančius nuo plaučių vėžio. 
Tam klausimui ištirti Suomijoje 
buvo pravestas tyrimas ir per
nai paskelbti to tyrimo rezulta
tai. Suomijos vėžio tyrinėtojai, 
kartu su Amerikos vėžio insti
tutu, nuo 5 iki 8 metų stebėjo, 
29,000 žmonių. Stebimi žmonės 
buvo suskirstyti į 4 grupes. 
Vienos grupės žmonės ėmė vi
taminą E ir ketvirtoje grupėje 
esantieji ėmė tik „placebo". Nei 
tyrimo stebėtojai, nei stebimi 
asmenys nežinojo, ką jie im
davo. Po 8 metų, baigus tyri
mus, paaiškėjo, kad tie, kurie 
ėmė vitaminą E su beta karo-
tenu ir tie, kurie ėmė tik vi
taminą E arba „placebo", 
plaučių vėžiu sirgo beveik 
vienodai truputį mažiau kaip 
Suomijos gyventojai. Tuo tarpu 
tie, kurie ėmė tik beta karoteną, 
susirgo plaučių vėžiu 18% dau
giau. Taigi, susidarė įspūdis, 
kad beta karotenas, užuot 
apsaugojęs plaučius nuo vėžio, 
juos susargdino. Šie Suomijos 
tyrimo rezultatai sukrėtė 
Amerikos vėžio ligų tyrinėtojus. 
Analizuojant šį tyrimą, paaiš
kėjo, kad tyrimas buvo blogai 
pravestas. Beta karoteno 
grupėje dalyvavo daugiausia 
vyresnio amžiaus vyrai, kurie 
apie 40 metų rūkė ne mažiau 
kaip vieną pakelį cigarečių kas
dien ir tyrimo metu jie nebuvo 
nustoję rūkyti. Po 40 metų 
rūkymo jų plaučiuose susidarė 
vėžio pakitimai, kurių beta 
karotenas negalėjo panaikinti. 
Be to, beta karoteno grupėje 
žmonės buvo nutukę ir 18% jų 
dirbo asbesto aplinkoje. Asbestas 
ir nutukimas, kaip žinome, pri
sideda prie plaučių vėžio vysty
mosi. Amerikos tyrimai nerodo, 
kad beta karotenas sukeltų 
plaučių vėžį. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose jau daugiau kaip 
12 metų yra tęsiama studija, 
kurioje dalyvauja apie 22,000 
gydytojų. (Jų tarpe ir aš). Kas 
antrą dieną pusė dalyvių ima 
beta karoteno 50 mg piliules, 
kita pusė ima panašias, bet ne
veiklias „placebo" piliules. Tos 
studijos duomenys nerodo, kad 
beta karotenas turėtų įtaką 
plaučių vėžio atsiradimui. At
virkščiai, kai kuriems jis yra 
naudingas, bet ši studija dar 
nėra baigta. 

Vitaminai B6. B, . 
folinė rūgštis 

Kiti vitaminai kaip B6. B,2 ir 
foline rūgštis irgi yra svarbūs 
žmogaus organizmui. Stokojant 
vitaminų BA B,2 ir folines rūgš
ties, organizme susidaro per 
didelis amino rūgšties-homocys-
tino kiekis, kuris užkemša 
koronarinius širdies ir kojų 
kraujo indus Del to susidaro šir
dies smūgis ir žmogus miršta 
Žmonės su padidintu kraujuje 
homocystino 'kiekiu suserga 
kraujo indų ligomis 28 kartus 
dažniau, negu normalų kieki tu
rintieji Tyrimai parode, kad 
homocystinas buvo galbūt svar 
besnis veiksnys širdies ir krau 
jo ligų susidarymui, negu 
cholesterolis Juo didesnis B». 

B,, ir folines rūgšties kiekis 

kraujyje, tuo mažesnis kiekis 
buvo homocystino. 

B,2 vitamino trūkumas senes
niems žmonėms rišasi su atmin
ties silpnėjimu ir orientacijos 
praradimu. Šie simptomai yra 
labai panašūs į Alzheimerio li
gos simptomus. Senesnių žmo
nių virškinamasis traktas blogai 
absorbuoja vitaminą B,2 . todėl 
patariama jį imti didesniais 
kiekiais arba injekcijomis. 
Vitamino B6 dienos norma apie 
2 mg, folinės rūgšties — 0.5 mg. 

Mineralai 

Kiniečių studijoje kartu su 
vitaminu E ir beta karotenu dar 
buvo duodama ir mineralas 
selenium. Selenium mineralas 
žmogaus organizmui yra svar
bus. Paskutiniais laikais apie 
selenium buvo rašyta daugiau, 
negu apie kitus mineralus. 
Manoma, kad jis apsaugo žmo
gų nuo vėžio ir kitų ligų, ypač 
nuo tų, kurios yra susijusios su 
senėjimu. Bandomieji gyvuliu
kai, kurie buvo šeriami su 
papildomais selenium kiekiais, 
buvo sveikesni ir gyveno 
nepalyginamai ilgiau, negu tie, 
kurie jo negavo. Jo trūkumas 
yra siejamas su vėžio, širdies ir 
kraujo indų ligomis. Carolina ir 
Georgia valstijose yra žemės 
ruožas, vadinamas „stroke 
beit". Tame ruože žmonės 
dažniau serga insultu. To ruožo 
žemėje yra mažai seleniumo. 
Žemėje jo mažai ir Naujoje 
Zelandijoje bei kai kuriose Ki
nijos vietovėse. Japonijoje mo
terys retai serga krūtų vėžiu. Jų 
kraujuje randama daugiau sele
nium, negu tų moterų, kurios 
serga krūtų vėžiu. Vitaminas E 
stiprina selenium veikimą. 
Eksperimentinės studjos rodo, 
kad duodant vitaminą E kartu 
su selenium galima apsaugoti 
širdies raumenį nuo deguonies 
stokos. Žmogaus organizmui 
seleniumo reikia labai mažai, 
ne daugiau, kaip 0.5-1 mg die
noje. Didesni jo kiekiai yra 
nuodingi. 

Mineralų trūkumas žmogaus 
organizme pasitaiko dažniau, 
negu vitaminų, ypač senstant. 
Senesnio amžiaus virškina
masis traktas būna mažiau 
pajėgus mineralus absorbuoti, 
todėl senesniems dažniau susi
daro kalcio trūkumas. Kalcio 
trūkumui kompensuoti or
ganizmas pradeda kalcį imti iš 
kaulų. Kaulai pradeda plonėti 
ir silpnėti, išsivysto osteoporozė 
ir kaulai lūžta. Senesniems 
žmonėms mirtingumas nuo 
kaulų lūžių yra didelis. 

Naujosios studijos rodo, kad 
kalcio trūkumas kelia kraujo 
spaudimą tiek vyrams, tiek mo
terims ir yra pavojingas ypač 
nėščioms moterims. Nėščios mo
terys, kurios papildomai imdavo 
1,500 miligramų kalcio dienoje, 
turėjo 2/3-liais mažiau eklamp
sijų. 

Senėjimo metu cinko kiekis 
irgi mažėja. Cinko kiekiui 
organizme mažėjant, atsparu
mas ligoms sumažėja. Žaizdos 
blogai gyja ir matymas silpnėja. 
Manoma, kad cinkas stabdo 
makulos degeneraciją ir apsau
go nuo aklumo. Papildomi cinko 
kiekiai stiprina imuniteto sis
temą, todėl patariama cinką im
ti papildomai 15 25 miligramų 
dienoje. Bet cinkas turi ir nei
giamų savybių. Jį imant dide
liais kiekiais, organizme susi
daro vario trūkumas, atsiranda 
mažakraujystė ir sumažėja 
baltųjų kraujo kūnelių skaičius. 

Chromium yra svarbus mine
ralas cukraus metabolizmui 
palaikyti Jis pa lengvina 

^ a - ^ 
Velykų ryto procesija prie Vilniaus arkikatedros. 

cukraus absorbaciją į kūno ląs- • 
teles, kur cukrus paverčiamas į 
energiją. Preliminarinės studi
jos rodo, kad jis gali pagerinti 
cukraus metabolizmą diabeto 
ligos atveju. Jis taip pat mažina 
ir padidinto cholesterolio kiekį. 
Kai kurie žmonės jį vartoja svo
riui mažinti ir raumenims stip
rinti, bet tai dar nėra ištirta bei 
patvirtinta. Jo norma yra tarp 
50-200 mikrogramų dienoje. 

Mineralai kaip geležis, varis, 
magnesium ir kiti yra taip pat 
svarbūs mūsų kūnui, bet šiuo 
metu aš jų neminėsiu. Užbai
giant galiu tik pasakyti, kad 
vitaminai kartu su mineralais 
žmogaus organizme reguliuoja 
chemines reakcijas, kurios 
maistą paverčia į energiją, 
reikalingą normaliom audinių 
ir organų funkcijoms palaikyti 
bei sveikatai apsaugoti. 

(Pabaiga) 

A R T R I Č I O G Y D Y M O 
M E T O D A S 

Rytiečių žmonių visados yra 
aiškus protas ir judrus kūnas, 
kuris labai pamažu sensta. 
Daugelyje Rytų kraštų artričio 
ir reumatizmo visai nėra - šiai 
ligai išvengti jie daro tam tik
rus pratimus, kurie tampa kas
dieniniu sportu ir ima labai 
mažai laiko. Šių dienų medicina 
artričiui gydyti priemonių ne
turi, o tik skausmus mažina ir 
dėl to reikia atkreipti dėmesį į 
Rytų metodą, ypač praktikuo
jama taoistų ir budistų. Tokie 8 
pratimai 6-tame amž. dar prieš 
Kristaus gimimą buvo sudaryti 
budisto vienuolio Bodxidxarmo. 
Štai tie pratimai: 

1. Stipriai prispauskite deši
nės rankos delną prie dešinio 
smilkinio ir palieskite galvą 
prie dešinio peties 10 kartų. Tą 
patį padarykite su kaire puse. 

2. Sunerkite rankų pirštus ir 
prispauskite delnus prie kaktos, 
spauskite galvą į priekį ir atgal 
10 kartų. 

3. Uždėkite rankas su suner
tais pirštais ant krūtinės ir 
stenkitės jėga jas išnerti ir kar
tu tam priešintis 10 kartų. 

4. Paleiskite pirštus, spauski
te delną prieš delną vertikalinė
je padėtyje, kol pajusite ritmiš
ką spaudimą rankose ir alkūnė
se 10 kartų. 

5. Nuleiskite rankas prie kū
no ir 5 kartus su jėga suspaus
ki te pirštus į kumštis ir at
leiskite. Iškelkite rankas virš 
galvos su išskiestais pirštais ir 
mėginkite jais paliesti sieną virš 
jūsų galvos 5 kartus. 

6. Sėdėdami ant grindų, ener
gingai judinkite kojų pirštus. Po 
to suglauskite kojas į krūvą ir 
vėl išskėskite. Taip darykite 5 
minutes. 

7. Sunerkite rankų pirštus už 
kaklo, gulėdami ant nugaros. 
Kelių nesulenkdami, iškelkite 
tiesiai dešinę koją aukštyn ir 
nule iski te 5 kartus. Taip 
darykite ir su kaire koja. Paskui 
atsistokite su sunertais pirštais 
už kaklo, pasistiepkite ant kojų 
piritų 10 kartų. 

8. Stovėdami giliai įkvėpkite 
ir iškvėpkite orą keletą kartų. 
Dabar suglauskite kojų kelius ir 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PASKIRTAS N A U J A S 
ORDINARAS 

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė vyskupą augziliarą Si
gitą Tamkevičių naujuoju Kau
no arkivyskupijos ordinaru. Ge
gužės 4 d. apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Justo Mullor Gar 
cia apsilankė kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus rezidencijoje 
Kaune ir, dalyvaujant kardino
lui Vincentui Sladkevičiui, vys
kupui Sigitui Tamkevičiui, nun
ciatūros patarėjui mons. Eraldo 
Fracassi, nunciatūros sekreto
riui kun. Sigitui Jurčiui, OFM, 
Kauno kurijos kancleriui kun. 
Artūrui Jagelavičiui, Katalikų 
teologijos fakulteto VDU deka
nui kun. Vytautui Steponui 
Vaičiūnui, Kauno Tarpdiecezi-
nės kunigų seminarijos vicerek 
toriui kan. Broniui Antanaičiui, 
kunigams Leonardui Jagminui, 
SJ, Gintarui Vitkui, SJ, Eugeni
jui Bartuliui, Robertui Grigui, 
pranešė, kad Šventasis Tėvas 
patenkino kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus atsistatydinimo 
prašymą, kurį jis, kaip reikalau
ja Bažnytinės teisės kodekso 
401 kanonas, įteikė sulaukės 75 
metų amžiaus, ir naujuoju Kau
no arkivyskupu metropolitu pa
skyrė Sigitą Tamkevičių, iki 
šiol vykdžiusį vyskupo augzilia
ro pareigas. 

Nuncijus aukštai įvertino kar
dinolo V. Sladkevičiaus ištiki
mybę Bažnyčiai ir jo pasišven
timą Lietuvos tautai nelengvais 
priespaudos metais, perdavė 
Šventojo Tėvo padėką už kunigų 
bei pasauliečių tikėjimo ir mal
dingumo ugdymą, kurį jis vykdė 
pirmiausia asmeniniu pavyz
džiu, remdamasis karšta Dievo 
bei sielų meile ir evangelinę 
išmintimi. Šventojo Tėvo atsto
vas taip pat išsakė savo ir 
Popiežiaus įsitikinimą, kad 
vyskupas S. Tamkevičius gar
bingai tęs savo mokytojo semi
narijoje, kardinolo V. Sladkevi
čiaus, tarnystės kelią, ener
gingai imdamasis spręsti neati
dėliotinus uždavinius. 

Nuncijus, be kita ko. minėjo 
būtinybę atnaujinti Kauno ku
nigų seminariją siekiant sukur
ti šioje kunigų ugdymo įstaigoje 
kilnią šeimos dvasią ir įgyven
dinti Vatikano II Susirinkimo 
nutarimus Lietuvos Bažnyčios 
gyvenime. 

Kardinolas Vincentas Sladke
vičius, pritardamas nuncijaus 
mintims, sakė jaučiąs džiaugs-

darykite 10 pritūpimų, nesu
lenkdami nugaros. 

Šiuos pratimus geriausiai da
ryti kasdieną, anksti ryte, 
nevalgius, jie ramina skausmą 
(jei toks yra), ramina nervų 
įtempimą, pašalina nuovargi, 
skatina kraujo apytaką, suma
žina raumenų spermas (jei tokių 
yra), pagerina rankų ir kojų 
lankstumą, malšina sąnarių 
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DRAUGO 

metams 
JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $56.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik taatadianio laida $66.00 
Ussakaat J vtataaj 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

*» metų 3 mėn. 
$66.00 $36.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$46.00 $3500 

$56.00 

$250.000 
$85.00 

skausmus. Atsiuntė 
Adomas Vaitkevičius 

mą, kad jo ganytojiškosios misi
jos tęsėju Kauno arkivyskupijo
je tampa būtent vyskupas Sigi
tas Tamkevičius. Naujasis arki
vyskupas, dėkodamas už šį pasi
tikėjime Šventajam Tėvui, nun
cijui ir kardinolui, sakė priimąs 
naujas pareigas tiktai kliauda-
masis Apvaizdos pagalba ir bro
lių kunigų parama, be kurios 
vyskupas mažai ką galįs pada
ryti. Nuncijus teigiamai įverti
no vyskupo S. Tamkevičiaus ge
bėjimą neužmirštant praeities 
žiūrėti į ateitį ir pabrėžė, kad 
tokia nuostata turėtų įsitvirtin
ti visų Lietuvos tikinčiųjų 
gyvenime. 

Sigitas Tamkevičius gimė 
1938 m. Baigęs Tarpdiecezinę 
kunigų seminariją, 1962 m. 
įšventintas į kunigus. 1962-
1975 m. buvo vikaras Alytaus, 
Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, 
Prienų, Simno parapijose, 1975-
1983 m. — Kybartų klebonas. 
1968 m. įstojo į jėzuitų ordiną. 
19f 2-1983 m. redagavo „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kroni
ką". 1978 m. drauge su kitais 
keturiais kunigais įsteigė Komi
tetą tikinčiųjų teisėms ginti. 
1983-1988 m. buvo kalinamas 
sovietiniuose lageriuose. 
1989-1990 - Kauno Tarpdiece-
zinės kunigų seminarijos dva
sios tėvas, 1990-1991 m. — 
rektorius. 1991 m. konsekruotas 
vyskupu. 

Arkivyskupas Sigitas Tamke
vičius yra Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos (LVK) nuolatinės 
tarybos ir Visuomenės infor
mavimo priemonių komisijos 
narys, LVK Pasauliečių apašta
lavimo komisijos vicepir
mininkas, Tarpdiecezinės kate
chetikos komisijos ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Informaci
jos centro pirmininkas, Lietuvos 
Caritas federacijos prezidentas. 

BŪTINA SUAUGUSIŲJŲ 
KATECHIZACIJA 

Pasak Vatikano Dvasininki
jos kongregacijos sekretoriaus 
arkivyskupo Crescenzio Sepe, 
Bažnyčia neturėtų visų jėgų 
skirti vien vaikų religiniam 
švietimui, kai daugelis suaugu
sių katalikų sumišę ir kupini 
abejonių katalikų mokymu. „Be 
suaugusių katechezės nepavyks 
tikrai ir gi l iai atnaujinti 
krikščionių bendruomenių", 
tvirtino jis per Europos vyskupų 
ir nacionalinių katechetikos 
įstaigų vadovų susitikimą Ro
moje balandžio mėnesį. 

„Šiuo metu mūsų bendruome
nėse vaikų ir paauglių pasauliui 
skiriama daugiausia krikščio
niškosios bendruomenės švieti
mo energijos", kalbėjo arkivys
kupas. Nors religinio švietimo 
programas jaunimui privalu tęs
ti, vaikų mokymas neturėtų 
„monopolizuoti bendruomenės 
dėmesio ir pasišventimo tokių 
radikalių socialinių ir kultūri
nių pokyčių laikotarpiu". 

Arkivyskupas Sepe pastebėjo, 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
Hors skelbti. 

jog daug suaugusiųjų, gyvenan
čių Europoje ir kitose šalyse, 
kur jau seniai įsitvirtinusi 
Bažnyčia, nelaiko krikščionybės 
pasitikėjimo vertu dalyku, nes 
Evangelija čia nėra pristatoma 
patraukliai, įtikinamai ir pras
mingai. Vardydamas ženklus, 
liudijančius būtinybę katechi-
zuoti suaugusiuosius, arkivys
kupas minėjo „Plintantį religi
nio abejingumo ir netikėjimo 
reiškinį", tikinčiųjų tapatybės 
krizę, „pasitikėjimo instituci
jomis krizę", tikėjimo ir gyveni
mo bei tikėjimo ir kultūros at
skyrimą, daugelio akyse paver
čiantį krikščionybę" etiškai 
nereikšmingu" ir „kultūriškai 
steriliu" dalyku, rimtas tikėji
mo perdavimo naujoms kartoms 
problemas. Ypač katechizuojant 
jaunuolius ir suaugusius būtina 
tokia religinio švietimo forma, 
kuri „išlaisvintųjų protus nuo 
daugelio prieštarų bei prietarų, 
gaunamų mokykloje, iš visuo
menės informavimo priemonių 
socialinės ir kultūrinės ap
linkos". 

Katechezė, pasak arkivysku
po, negali tenkintis maldų 
mokymu, supažindinimu su is
toriniais faktais ir Bažnyčios 
moralinėmis pozicijomis įvai-

* Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją 

riais klausimais. Religinis 
švietimas pirmiausia turėtų 
padėti žmonėms gyventi krikš
čionišką gyvenimą. 

PALIUDYTAS KRISTAUS 
PRISIKĖLIMAS 

Popiežius Jonas Paulius II 
pavadino daugelio istoriškai 
patvirtintų asmenų paliudytą 
Kristaus prisikėlimą „visiškai 
patikimu" dalyku. Per balan
džio 23 d. Angelo maldą jis 
priminė, kad prisikėlusįjį 
Kristų be Petro ir kitų apaštalų 
buvo sutikę gana didėlis skai
čius mokinių, vyrų ir moterų. 
Norint atmesti bet kokius įtari
mus apgavyste, tereikia pagal
voti apie šių žmonių, iš kurių 
daugelis mirė kankinio mirtimi, 
gyvenimo šventumą. Taip pat 
niekas neleidžia tvirtinti apie jų 
„mistinio susijaudinimo arba 
masinės haliucinacijos" būklę. 
Kai kurie iš šių liudytojų, 
anksčiau užsiiminėję žvejyba 
Galilėjoje, buvo įpratę į viską 
žiūrėti labai konkrečiai ir, 
išgirdę apie Kristaus prisikėli
mą, reagavo gana skeptiškai. 

(„Bažnyčios žinios", Nr.9) 
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RUSIJOS 
IMPERIALIZMAS 
PASTOJA KELIA 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Neseniai atgavusios laisvę, 
Baltijos valstybės — Estija, Lat
vija ir Lietuva — norėdamos gy
venti ramiai ir kurti gyventojų 
gerove, stengiasi įsijungti į 
NATO, bet tam prieštarauja Ru-
sįja, siekdama atstatyti imperinę 
didybe buvusiose Sovietų Sąjun
gos ribose. 

JAV prezidentas Clinton, po 
susitikimo su Rusijos preziden
tu B. Jelcin, gyrė jo ekonomines 
reformas ir sakė, kad jos duoda 
vaisių po daugelio sunkių metų. 
„Tikra pažanga buvo padaryta" 
kalbėjo jis žurnalistams. Tačiau 
jokios pažangos nebuvo padary
ta dėl NATO plėtimo į rytus, 
nors Clinton aiškino, kad, pri
ėmus į NATO buvusias sovietų 
bloko valstybes, joks pavojus 
Rusijai negresia. Vėliau Jelcin 
kalbėjo, jog prezidentas Clinton 
pasižadėjo savo autoritetu pa
veikti, kad NATO praplėtimas 
nebūtų greit vykdomas. Jelcin 
sakė, kad niekas neturėtų būti 
priimtas i NATO be Rusijos 
sutikimo. Žurnalistai klausinėjo 
prezidentą Clinton, kodėl vaka
riečiai nepakankamai spaudžia 
Maskvą dėl vedamo žiauraus 
karo Čečėnijoje, kur daugiausia 
nukenčia civiliai gyventojai. 
Clinton aiškino, kad jis remia 
Rusijos pretenzijas į Čečėniją, 
nes tai esanti Rusijos dalis, tik 
jis pažymėjo, kad Maskva turė
tų siekti taikingo susitarimo 
diplomatinėmis priemonėmis, o 
ne karu. 

B. Jelcin, apsilankęs Kinijoje, 
susitarė sudaryti strateginę 
partnerystę Jis pažadėjo be
sąlyginę paramą, kad Kinija 
turi neabejotiną teisę valdyti 
Taivaną ir Tibetą. Iš kitos pu
sės, Kinijos prezidentas Jiang 
Zemin pareiškė neabejotiną 
Rusijos teisę Čečėnijoje ir 
pasisakė prieš NATO plėtimą 
prie Rusijos ribų. Sią kelionę B. 
Jelcin panaudojo prieš rinki
mus, kad sustiprintų savo kan
didatūrą ir sudarytų įvaizdį, 
koks jis yra svarbus asmuo, nu
statant pasaulio politiką. 

Ta proga pasikalbėjime, duo
tame „Delovyje liūdi" žurnalui, 
Jelcinas prilygino Ziuganov lai
mėjimą bolševikų revoliucijai. 
„Esu įsitikinęs, kad komunistai 
yra pasiruošę veikti, į nieką 
neatsižvelgdami, kaip įvyko po 
1917 metų". 

B. Jelcin taip pat gavo didelę 
rinkimų dovaną, kai jo vakarie
čių rėmėjų pastangomis jam bu
vo leista mokėti Rusijos skolą 40 
milijardų dolerių per 25 metus. 

1994 m. Rusija, nors būdama 
silpna ir ieškodama Vakarų pa
galbos, įsteigė stambų fondą pa
dėti 25 milijonams rusų, esan 
tiems už Rusijos ribų, visų pir 
ma Ukrainoje, Kazachstane, Es
tijoje ir Latvijoje, kad jie ne
grįžtų į Rusiją, bet sukurtų vie
tines organizacijas ir įsitvirtin
tų ekonomiškai, perimdami vie
tinius verslus. 

1995 m. vėl buvo įsteigtas 
Rusijos patriotų susivienijimas 
ginti teises etninių rusų, gy
venančių už Rusijos federacijos 
ribų. Tokie užmojai sudaro pro
gą įsikišti į kito krašto vidaus 
reikalus, pažeidžiant jo suve
renumą. 

Taigi Jono Žiauriojo ir dikta
toriaus Josifo Stalino dvasia 
Maskvoje tebėra gyva. Ji pakei
tė Jelcino galvojimą, kuris prieš 
keletą metų buvo demokratinės 
Rusijos viltis. Kaip įvykiai 
Čečėnijoje parodė, rusai žiau
rumais perviršio sovietų armi
jos žiaurumus, malšinant veng
rus 1956 m. Budapešte ir čekus 
1968 m. Prahoje. Tokie žiauru
mai nepriimtini demokratiniam 
pasauliui. Rusai mėgina Jelcino 
veiksmus pateisinti, lygindami 
juos JAV prezidento Lincolno 
elgesiui, kai pietinės Amerikos 
valstijos bandė atsiskirti. Toks 
palyginimas neturi jokio pana
šumo ir atrodo juokingas. Rusi
jos karai Čečėnijoj ir Kaukaze 
yra padiktuoti imperializmo ir 
tautų pavergimo siekių. 

Rusų tauta nedaug supranta 
apie demokratiją ir yra labai 
nusivylusi reformomis po So
vietų Sąjungos sugriuvimo. Ga
limybė įvesti Rusijoje demokra
tiją ir laisvą rinką yra labai 
tolima. Gyvenimo lygis pasto
viai krinta, todėl yra labai 
lengva netikrais pažadais su
vilioti nusivylusius ir alkanus 
žmones. Maskva iš tikrųjų ne 
tiek rūpinasi rusais, gyvenan
čiais už Rusijos ribų, kiek sten
giasi nukreipti gyventojų ne
pasitenkinimą dėl ekonominių 
sunkumų kitur, aiškindami, 
kad „mes gyvename vargingai, 
nes mūsų tautiečiai diskrimi
nuojami Baltijos šalyse. Todėl 
mes turime sukaupti savo ener
giją ir išteklius, spręsdami šią 
problemą; gyvename sunkiai, 
nes turime sutvarkyti Čečėnijos 
reikalus, kur iš 40 žibalo apdir
bimo įmonių veikia tik viena. 
Kai ši problema bus įveikta, gy
venimas susinormuos ir mes ga
lėsime gyventi žymiai geriau". 

Rusijos politikai galvoja, jei 

Hammond, IN, jaunieji „Žiogeliai", kartu su kone 17,000 šokėjų ir arti ir iš labai toli. smagiai 
suksis tautinių šokių sūkuryje liepos 6 d Čikagos Rosemont stadione. Atvykite ju menu 
pasigrožėti. 

TREMTINIAI MOKYTOJAI 
- 1941 M. 

Mokytoja Stanislova Tumosie-
nė savo gyvenimo saulėlydį pra
leido Marijampolėje, pas dukrą 
Dalę Maneikienę. 

Apie tremtį štai ką pasakojo. 
J i ir jos vyras Jonas Tumosai 
buvo Akmenės mokytojai. 1941 
m. birželio 22 naktį beldimas į 
duris..., ir liūdnai sugirgždėjo 
v a r t e l i a i , išleisdami jauną 
šeimą į nežinomą kelionę. Apie 
Sibirą nepagalvojo. 

Daržely žydėjo gėlės, a n t 
grindų liko išmėtytos lėlės. 
Mokytoja Stasė nesuspėjo nuš
luostyti tėvams nuo skruostų 
ašarų. Drebėdamos kūkčiojo 
mergaitės . „Už ką?" Ždanovo 
atsakymas vienintelis: „Kai 
stulpus nugriausim, tvoros pa
čios išgriuvinės!" 

Matyt, mokytojai Tumosai bu
vo tie šviesūs „stulpai", kurių 
labiausiai bijojo tamsiosios jė
gos. 

Mažeikiuose tėvelį atskyrė 
nuo šeimos. Kadangi sakė, jog 

Rusijos hegemonija bus atsta
tyta virš nepriklausomų valsty
bių ir Baltijos tautų, tai Rusija, 
kaip didžioji galybė, vėl bus ger 
biama ir su ja skaitomasi. Tada 
Rusijos žmonės bus laimingi ir 
turtingi, todėl Maskva stengiasi 
destabilizuoti politinį ir eko
nominį gyvenimą „artimiausia
me užsienyje" ir Baltijos kraš
tuose. 

Kai kurie rusai dargi kaltina sesučių vardais. Šaunūs dabar 
Baltijos valstybes, kad dėl jų Tumosų anūkai: 5 baigę aukš-
elgesio Rusijoje kyla agresyvus tuosius mokslus (1 dar mokosi), 
nacionalizmas. Tokia propagan Nijolė Maneikytė ir Alina Tri-
da primena pasakėčią, kai vii- mailovaite Kenderienė. baigda-
kas kaltino ėriuką, kad jam mos vidurines mokyklas, gavo 
vandenį sudrumstė. aukso medalius, Gintautas ir 

atskiriami laikinai, tai dra
bužiai ir maistas liko motinai. 

Jonas Tumosa pateko į Kans-
ko kalėjimą' Krasnojarsko kraš
tas) i r mirė ten, išgyvenęs 9 
mėnesius. Jam tada buvo 34 
metai. 

Mokytojo Stasė su tr imis 
dukrelėmis lAldonai — 10 m., 
Nijolei — 7 m. ir Daliai — 4 me
tai) buvo • nuvežta į Altajaus 
kraštą. Ten tryliktą dieną gimė 
ketvirtoji dukrytė Irutė Augi
no ją lagamine. Už pieno litrą 
atiduodavo gražiausią suknelę. 
Kai baigėsi daiktai, prasidėjo 
badas. Irute mirė būdama vie
nerių metu. Nijolė — 11 metų. 

Vyresnioji Aldona dirbo su vy
rais sunkius darbus. Pūslėtas 
vaikiškas delnas laikė dalgia
kotį, o akyse stovėjo buvusi 
klasė, draugai, paliktas plunks
nakotis... 

1947 m. leido grįžti į Lietuvą, 
bet dokumentų nedavė. Grįžusi 
metus dirbo Klišių pradinėje 
mokykloje, bet buvo areštuota ir 
ištremta į Kamerovo sritį. 

Užmiršo j'uoktis. Palaikė tikė
jimas ir malda. 

1956 m. grįžo. Dabar reabili
tuota, gauna pensiją, kurios iš 
pradžių nenorėjo net imti. 

Dukterys — Aldona Trimailo-
vienė ir Dalija Maneikienė — 
užaugino po tris vaikus Duk
reles pavadino Sibire mirusių 

Kazimieras Maneikiai aukštuo
sius mokslus baigė su pagyri
mais. O tų anūkų, jei ne Sibiras, 
gal būtų buvę daugiau. 

Mokytoja Stasė be keršto sa
kė, kad tremtinių skriaudų nie
kas neatlygins: „Kai amžinai 
įšalę lieka brangiausių žmonių 
kaulai — kažkas išplėšta ir krū 
tinės visam laikui. 

Kai svetimieji šeimininkavo 
mūsų gimtinėje, mes net su 
mirštančiais negalėjom atsis
veikinti. Netekau vyro, i kurio 
tvir tus pečius galėjau atsirem
ti, o mirusių akys lyg šiandien 
žiūri į mane... Liūdni liūdni vei
deliai... Akeles, prašančias vai 
gyti, visur matau... kaip tremti
nių raudoj: 

J u akimis naktį žvaigždės ži
bės, 

Jų balsu paukščiai medžiuos 
čiulbės". O kaip ji būtų norėjusi 
prie jų prisiglausti, surankioti 
kaulelius, atgaivinti ašaromis, 
suvynioti į skepetaitę ir saugoti 
kaip didžiausią brangenybę, 
kaip mažyti Jėzų, nuimtą nuo 
Golgotos kryžiaus. 

Mokytoja mirė 1990 m. Tai 
t v i r t o chrakter io l i e tuvė 
motina. B Brazdžionis ją pa
vadintų Dievonaša dangaus. 

Julija Klišonytė-Šelmienė 

Danutė Bindokienė 

Gana delsti 

BUS STATOMA 
HIDROELEKTRINĖ 

Tauragės apskrities valdyto
jas paskelbė konkursą statyti 
elektrine ant Jūros upės užtvan 
kos Balskuose. Užtvanka huvo 
pastatyta prieš 12 metu ir 
priklausė Vizbaru žuvininkys
tės ūkiui. Hidroelektrinės ga
l ingumas gali siekti 1.700 
kilovatų. Elektrines per metus 
pagaminamos energijos visam 
Tauragės rajonui užtektu viena 
m e n e s j - (LR 06.06) 

Lietuva tebegyvena persi
orientavimo iš vienos valdymo 
sistemos į kitą laikotarpį. Dau
gelis negerovių, šiuo metu taip 
aštriai badančių akis ir sa
viems, ir svetimiems, yra susie
ta kaip tik su tais pokyčiais, 
kurie daugeliui yra ir nesupran 
tami. ir galbūt nepriimtini. 
Persiorientavimo sindromas 
jaučiamas ir užsienio lietuvių 
t a rpe , nors pa t i didžioji 
netikrumo banga, atrodo, jau 
nusirito, nusinešdama nemažą 
krūvį neveiklumo, pasimetimo 
ir vilties šapyno. 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo svetur gyve
nantieji lietuviai tarytum ne
teko savo pagrindinio tikslo, ku 
riuo rėmė didžiąją veiklos ir dar 
bo dalį. beveik pusę šimtmečio 
dėdami pastangas, kad tėvynės 
laisvės byla neišnyktų iš Vaka
rų pasaulio akiračio. Su nepri
klausomybės atstatymu, atrodė, 
kad šis darbas baigtas. Ant 
kokių naujų pamatų statyti lie
tuviškąją egzistenciją sveti 
muose kraštuose, pradžioje ne 
buvo labai aišku. Net ir kultū
rinė veikla, visuomet turėjusi 
nedrąsiai stovėti už politinių 
pirmenybių nugaros, nebeat
rodė nei per daug patraukli, nei 
tikrai aktuali. Juk laisva tė
vynė nepamirš savo, toli už jos 
ribų gyvenančių tautiečių, aprū
pins juos ir spauda, ir lietuviš
ku švietimu, ir kitais dvasiniais 
lobiais. Taip elgėsi nepriklau
somoji Lietuva prieš Antrąjį pa
saulinį karą, sukūrusi užsienio 
lietuviams globos komitetus bei 
k i t a s , jų dvas ine gerove 
besirūpinančias, organizacijas. 
Daugelis lietuvių, dabar gyve
nančių svetur, tas pastangas 
tebeprisiminė ir tikėjosi kažko 
panašaus. 

Realybė nuo svajonių visuo
met skiriasi. Taip yra ir šiuo 
atveju. Galime teisinti, kad 
Lietuva turi pakankamai pro
blemų, tad vienu kitu šimtu 
tūkstančių tautiečių užsieniuo
se rūpintis nėra laiko, lėšų ir — 
svarbiausia — atliekamų žmo
nių. Nors peršasi ir kitos, kur 
kas skaudesnės to ignoravimo 
priežastys, bet šioji galbūt ne 
tokia karti... Antra vertus, toks 
nenoras iš Lietuvos pusės su
teikti didesnį ramstį užsienio 
lietuvių lietuviškumo laidui, 
turi ir teigiamų ypatybių. Kai 
p a m a t ė m e , kad iš k i tur 
pagalbos vargiai sulauksime, 
pradėjome dairytis, kaip iš
gelbėti, ką dar galime, stipriau 
susiimti ir patiems pasirūpinti 
savo lietuvvbės ateitimi. Po 

apsnūdimo laikotarpio pra
dedame jausti, kad ir pas mus 
jau ūžauja pavasariniai vėjai. 

Vienas pozityviausių reiš
kinių yra liepos 6 d. Čikagoje. 
Rosemont Horizon salėje Dešim
toji ruošiama Dešimtoji lietuviu 
tautinių šokių švente. Rengėjai, 
kaip ir bet kuomet, kai jsiparei 
gojama dideliems darbams, 
skęsta rūpestyje: ar pavyks, ar 
s u s i r i n k s pub l ika 9 Už to 
baugaus klausimo glūdi daug 
opesnis klaustukas — jeigu šis 
renginys nepavyks, jeigu Koše 
mont Horizon salė vėpsos tuščiu 
kėdžių tarpais, jeigu šventės 
skolų gelmėse nugrims visos 
viltys, tai vargiai mūsų orga
nizuotoji veikla sugebės dar 
kartą suruošti didesnio masto 
renginį, o visi darbai turės ribo
tis tik labdaros rinkimu ir siun
tinių siuntimu j Lietuvą (tai iš 
esmės juk geras dalykas, bet 
žmogus dvasinei gyvybei reikia 
kažko daugiau) 

Iš tikrųjų mums nesvarbu, ar 
į šventę atsilankys Amerikos 
politikieriai, kandidatai i pre
zidentus, savo svarba įsitikinę 
visuomenes tarnai: ar atvyks 
t i tu luot i ponai iš Lietuvos 
(galime būti tikri, kad jų bus — 
juk ir Lietuvoje artėja rin 
kimai). Daug svarbiau, kad 
šventėje dalyvauti kiekvienas 
susipratęs lietuvis iš arti ir iš 
toli, kad parodytu solidarumą, 
susiklausymą ir vienybę. Kai į 
didžiąją Rosemont Horizon 
areną pradės žygiuoti šokėjų 
gretos — iš Pietų Amerikos. 
Kanados, JAV. iš Lietuvos (tik 
v i ena ) , tą nepami r š t amą 
džiaugsmingą akimirką savo 
dalyvavimu ir entuziazmu pa 
rodysime, kas mes esame Mes 
— lietuviai — pasižadantys iš
likti ištikimi savo kilmes šakni
mis, savo lietuviškumui, nors 
niekuomet galbūt neteks gy
venti Lietuvoje; galbūt kai kas 
net nemoka lietuviškai. 

Tokį pažadą kiekvienas sau 
galėsime pakartoti tik tada. 
jeigu salė bus sausakimšai 
pilna. Ar drįsime pasiteisinti. 
kad liepos 6 d. mums yra būti 
nesnių reikalu už tautinių šokiu 
šventę? 

Rengėjai nusiskundžia, kad 
bilietai labai pamažu perkami. 
Ko laukiama? Šventes data ar 
tėja jau šuoliais — atsisakykime 
nerangumo ir pasiryžkime joje 
dalyvauti. Tai, galima sakyti, 
paskutinė proga parodyti savo 
gyvastingumą ir nutiesti kelius 
į lietuviškąja ateiti. Būkime 
lietuvybės gydytojai, ne duobka
siai! 

ARTIMOJI ANGLIJA 
4 1 LEONAS VENCKUS 

Mrs. Pogmore, minėtos organizacijos atstovė ar 
sekretorė, gyveno Manchesterio priemiestyje Didsbury. 
Kreipiausi į ją, bet ji pasiuntė mano laišką į Londoną. 
Ii ten atėjęs atsakymas duoda suprasti, kad jokiu būdu 
jos negalinčios mums padėti atsikviesti motinas iš Lietu
vos. Kitas būtų reikalas, jeigu motinos gyventų Vokie
tijoje, Austrijoje arba Italijoje. Laiške išreikšta viltis, 
kad, padėčiai kraštuose už geležinės uždangos paleng 
vėjus, ateityje gal bus galima gimines parsikviesti ato
stogų ir iš ten. Nebeprisimenu, iš kur sužinojau, kad 
Londone gyvenąs kažkoks T. Kymantas man galįs 
padėti. Jis man savo nuoširdžiais patarimais tikrai 
norėjo padėti atsikviesti motinas. Davė man gana nau
dingų informacijų, kur tuo reikalu kreiptis, nes jis prieš 
kurį laiką kaip tik vertęs vieno Rusijos žydo, gyvenančio 
Leningrade, prašymą leisti atvykti pas savo brolį, gy
venantį Londone jau 30 metų. Nežinau, kaip tam žydui 
pasisekė, bet man ir vilties nebuvo motiną pasikviesti. 

Mano bergždžios pastangos atsikviesti motiną ir uoš
vę buvo vykdomos susirašinėjimo būdu, kas suinte
resuotiems asmenims ir organizacijoms parodė, kad yra 
lietuvių, mokančių anglų kalbą. Kartą gauname laišką, 
•dresuotą Manchesterio Lietuvių klubo pirmininkui, iš 
Mrs. T. P. Bythell, gyvenančios Bridgnorth, Shrosphire. 
Teiraujasi, ar mūsų klubo narių tarpe neatsirastų 
žmogus, kuris jai galėtų išversti laiškus iš lietuvių į 
anglų kalbą ir atvirkščiai. Ponia Bythell buvo vieno mo
terų instituto ar organizacijos pareigūnė. Ta organiza
cija apsiėmusi globoti vieną lietuvių šeimą, tebe 
gyvenančią Muenchene. Jiems reikia vertėjo. 

Ilgai nedvejojau. Jeigu jau anglės apsiima globoti 
lietuvių šeimą, tad kaip aš, būdamas lietuviu, galiu at
sisakyti? Tad atsiliepiau ir pradėjau versti jų susi
rašinėjimą. Laiškai ateidavo iš teisininko Olekos šeimos. 
Tėvas buvo tuomet jau 76 metų amžiaus ir dėl senat
vės, aišku, nei darbo gauti, nei imigruoti nebegalėjo. 
Šeimoje buvo sūnus, technikos studentas, kuris dėl džio
vos turėjo nutraukti mokslą. Turėjo jie ir 12 metų ser
gančią dukrelę. Muencheno universiteto profesoi us 
Hanbold ją gydė. 

Atrodo, kad tuo metu ponia Teodora Olekienė bu vo 
tik vienintelė iš tos šeimos, kuri nesirgo ir visais riipi-
nosi. Po kelių tokių laiškų išvertimų iš vienos ir k os 
pusės paaiškėjo, kad Mrs. Bythell suprato vokišk; i,o 
kažkuris iš Olekų šeimos be sunkumų išsiversdavo ar
ba suprasdavo anglų kalba rašytus. Prasidėjo betarpis 
susirašinėjimas: Mrs. Bythell Olekams rašydavo an t i š 
kai, o šie jai atsakydavo vokiečių kalba. Tada mano ver
timai pasidarė nebereikalingi. 

Mano vertėjavimas anglų organizacijai tuo ir baig' si, 
tačiau Manchesteryje buvo nemažai lietuvių, kurie 
visokiais reikalais ateidavoprašyti tarpininkavimo. Vie-
nam laišką parašyk angliškai į kokią ištaigą, su k tu 
pas advokatą eik, nes vienas nesusikalba. Su kitais net 
į Amerikos konsulatą teko vykti emigracijos reikalas . 
Kartą net teisme teko būti vertėju. Tai buvo nelabai 
maloni pareiga. 

Nikitos Chruščiovo saugumas 
Maždaug tuo pačiu laiku, kai po dvylikos metų 

trukusios nežinios pradėjau gauti pirmuosius laišku- iš 
tėvynės, iš į ten sugrąžintų savo artimu šeimos nar:ų, 
Stalino įpėdinis Nikita Chruščiovas nustebino pasaulį, 
pradėdamas lankytis Vakarų kraštuose. 

Chruščiovas buvo sustojęs ir I>ondone Britai, aišku. 

nenorėjo, kad. svetimos valstybės galvai besilankant jų 
žemėje, kas nors pasikėsintų prieš jo saugumą ar gyvybę. 

Kaip žinia, po Antrojo pasaulinio karo čia buvo 
atvykę įvairių tautybių pabėgėlių Visi jie vienaip ar 
kitaip buvo nuo komunistu nukentėję Tie svetimšaliai 
Didžiojoje Britanijoje per savo spauda, organizacijas ir 
įvairius minėjimus nuolat prisimindavo savo išgyven
tų vargų kaltininkus. Kritikuodavo ne tik vokiečių na
cius, bet nemažiau kaltindavo ir keikdavo nacių kru 
vinuosius sėbrus, dabartinius savo gimtojo krašto 
okupantus, bolševikus su visais ju vadais bei politrukais. 
Iš tokių žmonių kartais atsiranda ir drąsesnių laisvės 
kovotojų. Chruščiovui lankantis Anglijoje, britų valdžia 
turėjo užtikrinti jo saugumą. 

Vieną dieną paštu gaunu valdišką raštą, kviečiant 
artimiausiom dienom (bet nevėliau nustatytos datos), 
atvykti į Vyriausiąją policijos būstinę Priežastis nenu 
rodyta ir nenumanau, kodėl esu kviečiamas Rodos, kai 
iš Salfordo persikėlėme j Manchesterį. adreso pakeitimą 
užregistravau kaip svetimšaliui privaloma. Taip pat ir 
darbo kaitaliojimą visuomet laiku ir tiksliai užregistra 
vau. Tad einu su klaustuku mintyje. 

Policijos būstinėje informacijos valdininkui paro 
džiau laišką - kvietimą. Tas telefonu tuojau kažkam 
paskambino. Man nurodė kambario numeri, j kurį turiu 
užeiti Dar man prie tų durų nepriėjus, iš jų išėjo man 
pažįstamas senosios išeivijos lietuvis. Abu nustebome 
vienas kitą pamatę. Bet tik spėjau išgirsti jo — Labas, 
ko pats čia atėjai?, ir jau man reikėjo žengti pro atviras 
duris 

Aukštesnio laipsnio policijos valdininkas pasisodino 
mane į priešais esančią kėdę Pasisveikinęs paminėjo 
savo pavardę ir atsiprašė, kad mane turbūt nuo darbo 
sutrukdęs, tačiau reikalas esąs svarbus Visi veiklesnieji 

svetimšaliai šiomis dienomis pakviečiami policijos būs 
tinėn trumpam pasikalbėjimui. Po to tęsė: 

— Jūs, be abejo, žinote, kad už savaites Didž. 
Britanijoje lankysis Nikita Chruščiovas? 

— Visi tai žino. 
— Ar jūs neketinate vykti j Londoną jo pamatyti? 
— Net nepagalvojau apie tai. 
— Tai gerai. Verčiau pasilikite Manchesteryje jo 

vizito metu. mums bus mažiau rūpesčiu 
Kai aš su nustebimu paklausiau valdininko kodėl, 

jis man paaiškino, kad šis apklausinėjimas daromas 
Chruščiovui apsaugoti, nes juk visokiu žmonių esama 

Atsakiau, kad. jeigu kadaise kas būtu pašalinęs Hit 
lerį ir Staliną, šiandien nebūtu tiek nekaltai išžudytu 
aukų ir benamių tremtiniu, kurie prieglauda turi ieško 
tis ne savo tėvynėje. 

— Nemanau, kad jums čia taip jau blogai 
Atsakiau, kaip ir kiti būtu atsakę Aišku. ..laikinu" 

Angliją, bet vis dėlto čia ne savas kraštas Tačiau aš 
niekad nebuvau toks karingas, kad del to galėčiau 
pasikėsinti i kito žmogaus gyvybe 

Valdininkas, matyt, buvo patenkintas tokiu mano 
atsakymu. Po dar kelių nereikšmingu sakiniu padėko
jo už atėjimą Išėjau. 

Kitą savaitgalį klube papasakojau draugams apie 
mano apsilankymą policijoje Paaiškėjo, kad ir kitas 
imigrantas Algis Pakalnis taip pat buvęs pakviestas. 
Bet mes abu negalėjome suprasti, ka policijoje veikė 
senosios imigracijos lietuvis. Jis tikrai nebuvo jokia grės
me Chruščiovui, nes jis visų lietuvių buvo laikomas 
mažų mažiausia „ružavu". Pagaliau priėjome išvados, 
kad turbūt jis policijai nurodė mudviejų pavardes, už 
tai ten ir lankėsi. Bet toliau nesiteiravome 

'Bus daugiau) 
\ ) \ 
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IŠTVERMINGOJI 
LIETUVA 

J O N A S P. LENKTAITIS 

Po Vytauto Didžiojo mirties, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos teritorijai sumažėjus, 
susilpnėjo ir karinės pajėgos, 
būtinos valstybei apsiginti nuo 
nuolat puldinėjančių, besiskver
biančių kaimynų į retai apgy
ventą kunigaikštijos teritoriją. 
Jogailaičių tarpusavio barniai ir 
ginčai dėl jiems priklausomų 
Lietuvos Kunigaikštijos žemių 
ir aplenkėjusių Lietuvos bajorų 
norai prilygti Lenkijos bajorų 
luomui, kad iš karaliaus gautų 
tokias pat privilegijas, mažino 
karaliaus įtaką santykiuose su 
kitomis valstybėmis. Tai ma
tydami Lenkijos didikai nuolat 
reikalavo bendros abiejų valsty
bių sąjungos, nurodydami pa
vyzdžiu darnų pusbrolių Vytau
to ir Jogailos bendradarbiavimą 
abiejų valstybių valdymo ir ad
ministravimo reikaluose. 1548 
metais įvykęs sukilims prieš 
karalių Zigmantą Vazą ir stai
gus rusų įsiveržimas į nuo seno 
Lietuvos kunigaikštijai priklau
sančią teritoriją, užimant Smo
lensko, Vitebsko ir kitus dides
nius miestus pagreitino Lietu
vos - Lenkijos valstybių sujun
gimą ir privedė prie 1568 m. 
gruodžio 23 d. Liublino konfe
rencijos. I konferenciją atvykus 
karaliui Zigmantui Augustui, ji 
pavirto seimu, kurio nutarimu 
buvo sujungtos abi valstybės. 
Akto pasirašymo data yra lai
koma 1569 metų liepos 1, nes tą 
dieną buvo paskelbti visi 
nutarimo nuostatai. Trečiajame 
įfiragrafe yra sakoma „Nuo 
:flandien Lenkijos karalija ir Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštija 
jau yra vienas nedalomas viena
lytis kūnas, o taip pat vienalytė 
ir bendra respublika, kuri iš 
dviejų valstybių ir dviejų tautų 
susidėjo ir susijungė į vieną 
tautą ir vieną valstybe". 

Abiem valstybėm susijungus 
gynybos ir valstybės reikalai 
nepagerėjo, o priešingai kaimy
ninių valstybių apetitai augo 
dabar matant didesnį grobį. 
Austrai ir Prūsai ir švedai 
žygiavo į rytus, o rusai į vaka
rus, kad susitiktų Lietuvos 
žemėje ir ją tarpusavyje pasida
lintų. 

Susijungusioms valstybėms 
daugiau šimtą metų teko ka
riauti su nuolat užpuldinėjan

čiais rusais ir Baltijos jūros 
pakraščiu į Estiją žygiuojančiais 
švedais. 1792 metais rusams 
Kotryną II vainikavus impera
tore, Rusija atkuto, kariškai 
sustiprėjo ir pakilo noras spar
čiau žygiuoti į vakarus. Impera
torė Kotryna užimtus kraštus 
valdyti paskirdavo patikimą 
administratorių. Jis parinkdavo 
kandidatus į seimą, kurie 
pristatydavo jo reikalavimus, o, 
juos priėmus „teisėtai", 
valdydavo kraštą, remiantis sei
mo nutarimais. Jos valdymo 
metu įvyko trys Lietuvos-Len
kijos padalijimai, kuriems Ko
tryna vadovavo, dalyvaujant 
Austrijos karalienei Marijai Te-
rczijai ir Prūsų kaiseriui Fri-
derikui II. Paskutinio padali
jimo nustatytos valstybių sienos 
išliko nepakeistos ligi Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos, nepri
klausomos Lietuvos Respubli
kos atstatymo. 

Nepriklausomos Lietuvos lik
vidacijos ir okupacijos sėklos jau 
buvo pasėtos 1930 metų dešimt
mečio pradžioje. Stalinas, Sovie
tų Sąjungoje jau stipriai įsitvir
tinęs, pradėjo valyti komunistų 
partiją. Hitleris, Vokietijoje ta
pęs kancleriu, Hindenburgui 
mirus, pirmiausia panaikino 
politines partijas, kultūrines 
draugijas ir tuo metu buvusias 
laisvas darbininkų profesines 
sąjungas. Kilus pasipriešinimui 
jo paties partijoje, nužudė 
grupės vadovą gen. Roehm ir su
naikino jo grupės narius. 
Atsisakęs vykdyti Versalio su
tarties nustatytus įparei
gojimus, stiprino kariuomenę, 
jos jėgas aviacijos srityje iš
bandė Ispanijos pilietiniame 
kare. 

Pamatęs, kad Tautų Są
junga ir kiti vakariečiai yra 
bejėgiai jo užmačias apriboti, 
1938 m. kovo 12 d. Vokietijos 
kariuomenė užėmė Austriją. 
Pasikvietęs į talką B. Musaolini, 
1938 m. rugsėjo 29 d. Muenche-
ne sukvietė konferenciją, o 
rugsėjo 30 dieną sudarė sutartį 
su Anglija bei Prancūzija, nu
tarę padalinti Čekoslovakiją, 
Vokietijai priskiriant Sudetų 
kraštą. Pusmečiui praėjus, 1939 
metų kovo 15 dieną, užėmė 
Čekoslovakiją, o už savaitės, 
kovo 22 d. — Klaipėdą. 

PRISIMENANT BAISŲJĮ BIRŽELĮ 
Marija ir Jonas Lapašinskai — 

1941 m. tremtiniai. 
Abu mokytojai dirbo Kriaunų 

tešių skyrių) mokykloje. Jis 
liuvo mokyklos vedėjas. 

...Birželio 14 d. rytą suėjo į 
nambarj asmenys ir, neparodę 
dokumentų, darė kratą. Radę 
jaunalietuvių uniformą, pagal 
savo ..teismą" nutarė ištremti. 
Daiktų imti neleido, sakė, pini
gais atlygins, deja... J Rokiškio 
stotj išvežė arkliais ir pasitu
rinčių šeimininkų vežimais „li-
.teika' Irute galvojo pas senelį 
važiuojanti Tėveliai liūdnomis 
ik.m;s i v l g e j lietuviškas so
dybas ii kurių vaikai skubė
davo j mokyklą, kad išmoktų 
rašyti, sužinotų apie Lietuvos 
Kunigaikščius Nebuvo tada va-
<. ,*čiu plėšikavimų. Suprato. 
Kad nebegales turtinti tautos 
nruodu. Seneli ir mamos seseris 
Irute sutiko kelionės metu. 

Dauguma tremtinių turėjo 
maisto drabužių, tik mokytojai. 
galima sakyti, tuščiomis ran
komis Ir atlyginimai neišmo
kėti Nelaimes draugai nupirko 
Irutei virtine riestainių. 

Apgyvendino Altajaus krašte, 
V'isoka Griva miške. Barake 
turėjo tilpti 27 šeimos, apie 100 
Įmonių: vaikai, seniai, ligoniai 
- visi buvo kartu. 

1947 m. Lapašinskai grįžo į 

Lietuvą, bet iš abiejų tėviškių — 
tik griuvėsiai. Likęs pamato 
akmuo, rodės, daugiau širdies 
turėjo negu žmonės. Jų neregis
travo, nes visi bijojo priimti į 
namus. Po metų — vėl bildėjo 
traukiniu į Sibirą. (Buvo grą
žinti kaip neteisėtai pabėgę). 

Mokytoja prie spingsulės, pir
tyje pasislėpusi, siuvo sveti
miems drabužius, vyras, pasida
ręs smuiką, grodavo įvairiuose 
susibūrimuose. 

1958 m. tėvai grįžo į Lietuvą 
tik Irutė pasiliko Bamaulo in
stitute baigti mediciną. Jai siūlė 
stoti i aspirantūrą ir pasilikus 
vadovauti Venerinių ligų kated
rai, bet ji grįžo į Lietuvą. Pra
džioje dirbo Kalvarijoje, dabar •-
25 metai Marijampolėje. 

Motinai praeities šmėklos da
bar kartais išbaido ramų miegą, 
graužia gerklę klasėje nepasa
kyti žodžiai, nesurežisuoti vaidi
nimai. Tačiau gerai, kad trejų 
metų dukrelė — „didžiosios ga
lingosios valstybes priešas" — 
nepasiklydo Sibiro pūgose, kad 
anūkai nepatyrė panašių 
skriaudų. 

Tai tvirtos lietuviškos šaknies 
šaunios atžalos. Brangiai Moky
tojai visų buvusių mokinių var
du linkiu tvirtos sveikatos ir 
ilgų gyvenimo metų. 

Julija KUsonytė d e t a l e s * perleista Karelijos srities 

Tai matydama, Sovietų Są
junga aplinkiniais keliais pra
dėjo „flirtą" su Anglija ir Pran
cūzija. Šiems į tai abejingai žiū
rint ir neskubant, Hitleris pa
siuntė į Maskvą užsienio 
reikalų ministrą Joachim von 
Ribbentrop ir 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Maskvoje pasirašė abišalę 
nepuolimo sutartį, prie kurios 
prijungė slaptą ir atskirą 
protokolą, kuriame buvo nusta
tytos kiekvienos valstybės 
įtakos zonos Rytų Europos erd
vėje. Latvija, Estija ir Suomija 
pripažintos sovietų zonai, o 
Lietuva padalinta į dvi dalis. 
Dešinioji Nemuno pusė priskir
ta sovietams, o kairioji — 
Suvalkija — Vokietijai. Tame 
pačiame protokole buvo sudras
kyta ir grobuoniškai pasidalin
ta Lenkijos valstybė. Aštuo
nioms dienoms praėjus, 1939 m. 
rugsėjo 1 d., Vokietija puolė 
Lenkiją ir prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas. Rugsėjo 17 d. 
sovietu kariuomenė peržengė 
Lenkijos valstybės sieną ir už 
dviejų dienų užėmė Vilnių. Rug
sėjo 27 d. Lenkijos sostinė, 
Varšuva, kapituliavo. Tą dieną 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras J. von Ribbentrop vėl 
nuvyko į Maskvą ir rytojaus 
dieną, rugsėjo 28, pasirašė 
vokiečių — sovietų sienų drau
giškumo sutartį ir du slaptus 
protokolus. Vienas iš jų buvo 
aptariantis vokiečių iš Lietuvos 
repatriacijos į Vokietiją klau
simu, o antrasis, pataisantis 
ankstyvesnįjį, sferų pasiskirs
tymo protokolą, kuriame visa 
Lietuva priskiriama sovietų įta
kai ir Lietuvai pripažįstama 
teisė į Vilnių. 

Rugsėjo 26 d. sovietų užsienio 
reikalų komisaras M. L. Molo
tovas pasikvietęs Lietuvos įga
liotą ministrą L. Natkevičių, 
pareiškė, kad sąlygoms pasikei
tus yra būtina peržiūrėti anks
tyvesnes Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos sutartis. 
Lietuvos vyriausybė kvietimą 
priėmė ir spalio 2 d. Lietuvos 
užsienio reikalų ministro J. 
Urbšio vadovaujama delegacija 
išvyko į Maskvą. Tą patį vaka
rą įvykusiame posėdyje Stalinas 
pasiūlė grąžinti Lietuvai Vilnių, 
bet už tai Lietuva turės perleis
ti Vokietijai dalį savo teritorijos 
ir į likusią dalį įsileisti 50,000 
sovietų karių įgulą. Nustebinti 
delegacijos nariai, neįgalioti nei 
kalbėti, nei tartis teritorijos 
klausimais, grįžo atgal į Kauną. 
Lietuvos vyriausybė iš pagrindų 
diskutavusi sovietų pateiktus 
sutarčių tekstus, atsisakė pri
imti. Spalio 7 d. J. Urbšys vėl 
skrido į Maskvą pranešti Molo
tovui Lietuvos vyriausybės 
nusistatymą. Čia jį ištiko kita 
staigmena, sužinojus, kad jam 
esant Kaune, iškviestos Latvijos 
ir Estijos valstybių delegacijos, 
spalio 5 d. panašias sutartis 
pasirašė. Spalio 8 d. posėdyje 
Stalinas aštriai kritikavo Lietu
vos vyriausybės pažiūras ir 
laikyseną, reikalavo įsileisti 
50,000 sovietų karių įgulą, 
apgyvendinti pasirinktuose 
Lietuvos miestuose, užtikrino 
sovietų nesikišimą į Lietuvos vi
daus reikalus,bet nereikalavo 
perleisti Lietuvos teritorijos 
Vokietijai. J. Urbšys vėl grįžo į 
Kauną. Lietuvos vyriausybė, 
nematydama jokios išeities, 
sovietų pasiūlymą priėmė. 
Spalio 10 d. nauja delegacija, 
susidedanti iš J. Urbšio, minist
ro pirmininko pavaduotojo K. 
Bizausko ir Lietuvos kariuome
nės vado St. Raštikio, nuvykusi 
į Maskvą, sovietų parengtą 
Lietuvai Vilniaus grąžinimo 
sutartį pasirašė. Tik iš šios 
sutarties teksto anksčiau buvę 
žodžiai dėl raudonarmiečių 
karių įgulų „tik karo laikotar
piui", buvo išbraukti. 

1939 m. lapkričio 28 d. 
Sovietų Sąjunga pradėjo karą su 
Suomija. 1940 m. kovo 12 d. 
buvo pasirašyta Suomijos — So
vietų sąjungos karo pabaigos 
sutartis. Sovietams buvo 

ir 

kelios salos Suomių įlankoje. 
1940 m. birželio 14 d. vidur
nakty, Maskvoje buvusiam 
Lietuvos užsienio ministrui Juo
zui Urbšiui, buvo ;teiktas ulti
matumas dėl Liet vos piliečių 
dirbančių sovietų kariuomenės 
bazėse, persekiojimą, sovietų 
karių pagrobimą, reikalavimą 
sudaryti naują vyriausybę iš 
Kremliui patikir ų asmenų, 
laisva sovietų karinių pajėgų 
įėjimą į Lietuvos teritoriją ir 
įsikūrimą didesniuose Lietuvos 
miestuose. Antrą valandą ryto, 
Kaune, valstybės prezidentas 
Antanas Smetona sušaukė ne
paprastą vyriausybes posėdj 
Kitos išeities nebuvo, tik priim
ti sovietų ultimatumą Antano 
Merkio vyriausybe atsistaty
dino. Devintą valandą ryto 
Maskvoje Lietuves užsienio rei
kalų ministras Juozas Urbšys, 
perdavė Kremliui Lietuvos vy

riausybės sutikimą priimti 
sovietų ultimatumą. Kelioms 
minutėms praėjus, stipriai gink
luoti sovietų kariuomenės dali
niai perėjo Nepriklausomos Lie
tuvos sieną. Valstybei esant jau 
sovietų okupuotai, remiantis 
respublikos konstitucija, prezi
dentas Antanas Smetona toliau 
jam konstitucija pavestų 
pareigų eiti negalėjo ir iš 
Lietuvos teritorijos pasišalino. 
Maskvoje buvusios delegacijos 
pasiūlyta naujos vyriausybės 
sudėtis su gen. St. Raštikiu 
ministro pirmininko poste. 
Kremliui buvo nepriimtina. 
Tuoj po pietų iš Maskvos į 
Kauną atskrido sovietų užsienio 
reikalų komisaro M. L. Molo
tovo pavaduotojas V G. Deka
nozovas sudaryti sovietams pri
imtina Lietuvos vyriausybe i> 
Kremliuje parengto asmenų są
rašo. 

CLASSIFIED GUIDE 

Merdinčios nepriklausomybės paskutinės dienos 
1940.VI.14 - VIII.5 

Birželio 14 dL Trumpai prieš 
vidurnaktį, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaras, V. 
Molotov pasikvietė į Maskvą 
nuvykusį, Lietuvos užsienio 
reikalų ministrą Juozą Urbšį ir 
jam įteikė ultimatumą, ku
riame buvo išvardinta eilė pra
simanytų kaltinimų reika
laujant užtikrinti laisvą Sovie
tų kariuomenės įėjimą į Lietu
vos teritoriją. 

Birželio 15 d. Į Kauną atskri
do V. Molotovo pavaduotojas, V. 
G. Dekanozov sudaryti naują 
Sovietų vyriausybei priimtiną 
Lietuvos ministrų kabinetą. 

B irže l io 16 d. Lietuvos 
vyriausybės ministras pirmi
ninkas A. Merkys mėgino tar
tis su Dekanozovu, bet šis į kal
bas nesileido, tik padiktavo nau
jos vyriausybės sudėtį. Justinas 
Paleckis, ministras pirmininkas 
einąs Valstybės prezidento 
pareigas. V. Krėvė-Mickevičius, 
ministro pirmininko pavaduo
tojas ir užsienio reikalų minist
ras ir t.t. 

Birželio 17 d. J. Paleckis pa
keltas į Valstybės prezidentus, 
V. Krėvė-Mickevičius, minist
ras pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras: 

Birželio 18 d. Valstybės pre
zidento J. Paleckio kalba per 
radiją. 

Birželio 19 d. Uždaryta Tau
tininkų sąjunga. " 

Birželio 25 d. Legalizuota ko
munistų partija. 

Birželio 27 d. Panaikinti visi 
leidimai leisti laikraščius. 

Birželio 28 d. P. Vileišio aikš
tėje sušauktas masinis kaunie
čių mitingas ir iškeltas didelis 
plakatas su užrašu „Tegyvuoja 
socialistinė sovietinė Lietuva". 

Birželio 30 d. V. Krėvė Mic 
kevičius vyksta į Maskvą 
pasimatyti su V. Molotovu. 

Liepos 1 d. V. Krėvė-Mic
kevičius grįžta iš Maskvos ir 
atsistatydina. Mečys Gedvilas 
tampa ministru pirmininku ir 

vidaus reikalų ministru. Užda
rytos visos organizacijos. 

Liepos 5 d. J Paleckis pa
skelbė, kad vyriausybė priėmė 
naują rinkimų jstatymą. 

Liepos 7 d. Lietuvos Ko
munistų partijos sekretorius ir 
Saugumo Policijos viršininkas. 
Antanas Sniečkus išleidžia slap
tą aplinkrašti — planą likviduo
ti buvusius vadovaujamus 
asmenis ir iš darbo atleisti 
„liaudies priešus*'. 

Liepos 11 d. Spaudoje iš
spausdintas ilgas straipsnis, ra 
ginantis neklausyti „liaudies 
priešų" ir netikėti, kad ūki
ninkai bus suvaryti į kolchozus. 

Liepos 11 - 12 d. Antano 
Sniečkaus įsakymu suimta ir į 
Sibirą išvežta virš dviejų tūks
tančių asmenų. 

Liepos 14 d. Rinkimai į Liau
dies Seimą. 

Liepos 16 d. Ministras pirmi
ninkas M. Gedvilas, laiške ad
resuotam „Ponui prezidentui", 
Justinui Paleckiui, prašo leidi
mo areštuoti ir iš Lietuvos 
išsiųsti Antaną Merkį ir Juozą 
Urbšį. Paleckis ant laiško pasi
rašė „sutinku". 

L i e p o s 17 d. Paskelbti 
oficialūs rinkimų rezultatai. 

Liepos 21 - 22 d. Išrinkto 
seimo pirmasis posėdis. Nutarta 
Lietuvoje įvesti sovietinę san
tvarką ir prašyti TSSR įjungti 
LTSR j Sovietų sąjungą. 

Liepos mėnesio paskutinę 
s a v a i t ę Lietuvos Liaudies 
vyriausybės, Švietimo minist
ras, Antanas Venclova sušaukė 
Lietuvos mokytojų suvažia
vimą, Kaune, sporto paviljone. 
Dalyvavo apie 10,000 asmenų. 
Išklausę daugybę pranešimų, 
vietoj rezoliucijos sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Rugpjūčio 3 d. Sovietų Rusi 
jos Aukščiausioji Taryba nutarė 
priimti LTSR keturioliktąja 
respublika. Tą dieną visi, lig tol 
buvę „Ponai ministrai" pavirto 
„Draugais komisarais". 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siuskite per seniausią siuntinių į Lietuvą ištaigą. 

TRANSPAK, 2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

REALESTATE REAL ESTATE 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago. 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 

Bus 312-585-6100 
F«t 312-585-3997 

Pager 312-308-030? 

OAK LAWN — Parkshire South 
Condo — 1st fl w/patio. 2 bd,1 % 
ba. Indry. gar. $116.900 Tel. 
708-961-3591 . 

MISCELLANEOUS 

GRĖtt 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

' Perkant ar parduodant 
' Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' MLS kompiuteriųS- FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui -
' Perkame ir oarduodama namus 
• Apartmer.tus ir žema 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Of< Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208' j W*st 95th Street 

Tel. (7M) 424-MS4 
(312) 581-8654 

Apt. For Rent 
Vlc. RrlĮtiton Pk. 6 rms , stove, refrtg.. 
waH-to-waH carpeting; end. rear porch: heat 
incld : ctean quiet btdg. Reterences. credrt 
check $575 per mo * 1 mo. sec. dapo-
aft No pets Preferabty Lith speaking 

CaH 70S-44S-7097 

IEŠKO DARBO 

SS m. vyras, darbštus, sąžiningas 
(turi virėjo specialybę), ieško darbo. 
Gali slaugyti ligornus ir gyventi kartu. 
Skambinti Petrui: 312-254-2232. 

MISCELLANEOUS 

J K S 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 MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Oscfcys 
Tai. 312-S8S-6624 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

s,ortw—JCSAHN0S 
i" AmmcaCi Oi fluWDS 

Pranas Zunde 
K A Z Y S B I Z A U S K A S 

1893-1941 
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl. 

Plačiai aprašoma K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla 
diplomatinėje tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E . 

Papigintai — 6 dol . u ž knygą 
Su pers iunt imu — 8 dol . 

Illinois valstijos gyv . prideda „State sales tax" - 0.53 dol. 

STASYS BARAS 
Audio kasete ir C D 

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol. 
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol. 

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd S t Chicago, IL 60629 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS 
KOMITETAS DĖKOJA 

A.a. VYTAUTO DAIUDftS atminimą pagerbusiems jo 
draugams, kuris aukojo Lietuvos našlaičiams, kad jų gyve
nimas palengvėtų. Aukotojai: 

$200 — Danutė Elsberginė ir Kristina Bob Sotger. 
$10 — Ona PaviKienė, Bronė ir Petras Macnoriai, Aud

ronė ir Medardas Karaliai ir Vincas Pavilčius. 
$30 — Aleksas ir Bronė Grybauskai ir Povilas ir Loret-

ta Gvazdinskai. 
$2$ — Stasys Žilevičius, Sofija Plenienė, Adolfas 

Dirgėla. 
$20 — Vytautas ir Irena Talandžiai, Sofija ir Juozas 

Cechanavičiai. 
$10 — Petras Jadvireis, Birutė Razminienė, Julius Kar-

sas, Marija Barienė, Angola Talandis. 
I* viso $646. Reiškiame užuojautą žmonai Joanai Dailt-

dienei, sūnui Arvydui su išima ir kitiems artimiesiems. 

CMosgo, IL 00620. 



LAIŠKAI 
VALIO „KRANTUI" 

Sveikinu naujai įsisteigusią 
JAV LB apylinke „Krantas". 
Linkiu valdybai darnios veiklos 
lietuvybės išlaikyme ir pras
mingos bei našios pagalbos 
tėvynei Lietuvai. 

Salomėja Daulienė 
LB Brighton Parko apyl. 

valdybos pirmininkė 

POSTSCRIPTUM 

Birželio 8 d. „Draugo" laido
je buvo išspausdintas straipsnis 
„Sniego gniūžtė Lietuvai". Ke
letas žodžių apie straipsnio au
torių Jack Irwin. Tai aukštos 
moralės, stiprių krikščioniškų-
katalikiškų principų, turintis 
didelę patirtį darbe su paaug-
liais-moksleiviais, pedagogas, 
paveldėjęs lietuviškos kilmės 
šaknis iš motinos. 

Norėdamas savo žiniomis ir 
patirtimi pasidalinti su Lie
tuvos pedagogais, prieš ket
verius metus Jack kreipėsi į AP
PLE bendriją. Savo misijai jis 
labai rimtai pasiruošė. Pirmiau
sia lietuvių kalbos mokėsi Gai
lutės Valiulienės klasėje, o vė
liau — Maironio lituanistinėj 
mokykloj, Lemonte. 

„Snovvball". DARĖ ir panašūs 
moksleivių sambūriai, kuriuose 
Dlinois valstijoje dirba specialiai 
pasiruošę asmenys, sociologai ir 
policijos pareigūnai, dar pra
džios mokyklose, pradedant 5-ta 
klase, auklėja ir moko jaunuo
lius, kaip efektingai pasiprie
šinti h* griežtai atsilaikyti prieš 
bendraamžių ir visokių agentų 
spaudimą vartoti alkoholį bei 
narkotikus. Baigusiems šiuos 
kursus, yra išduodami specialūs 
pažymėjimai ir ženkliukai. Tai 
yra tarytum specialus, prestiži
nis „klubas" moksleivių kovai 
prieš blogį. 

Džiugu, kad ši puiki progra-
mVjos energingas specialistas 
Jack Irwin ir jo suorganizuota 
talka atskubėjo į pagalbą Lietu
vos mokykloms bei jaunimui. 

Ritonė Rudaitienė 
Oak Lawn, IL 

KOVOKIME SU ŠMĖKLOMIS 

Skaitant Henriko Kudreikio 
straipsnį „Draugo" 105 nume
ryje „Šmėklos lenda iš urvų", ir 
kai kuriuose Lietuvoje leidžia
muose laikraščiuose dėl niekini
mo Lietuvos istorijos ir naudo
jimo „naujų metodų" smegenų 
plovimui Lietuvos mokyklose, 
iškyla reikalas pasipriešinti. 
Kadangi šį darbą atlieka įvai
raus plauko „žinovai" Lietuvos 
Švietimo ministerijos žinia, rei
kia ir į juos kreiptis,užpilant 
protesto laiškais. 

Taip pat „Drauge" buvo rašo
ma, kad JAV LB komisija turėjo 
pasitarimus su Lietuvos švie
timo ir mokslo pareigūnais. Dis
kusijose Lietuvos švietimo at
stovas aiškiai pasakė: „Pas mus 
bus priimtos švietimo įstatymo 
pataisos, kur atsisakoma mora
linių dalykų". Kodėl JAV LB 

komisijos nariai neprotestavo? 
(-m.p.) Bent neteko matyti spau
doje. Prisimintinas įvykis, kada 
Šveicarijoje buvo išleista knyga 
Lietuvos mokykloms, kur buvo 
neigiama Dievo įtaka pasaulio 
kūrimui, bet propaguojama ko
munistinė teorija ir darviniz
mas. 

Manyčiau, jog Lietuvių Bend
ruomenės komisijos nariai tam 
ir nuvyko į Lietuvą, kad protes
tuotų prieš LR Švietimo minis
terijos grįžimą prie senų komu
nistinių laikų metodų. Apsiri
boti mokyklose nuo moralinių, 
religinių mokymų yra didžiau
sias absurdas. Tą darė komunis
tai ir jų „profesoriai", o jų 
auklėjimo pasekmes turime da
bartinėje Lietuvoje. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

NESIŽEGNOJO VYTAUTAS? 

Jau nuo seniai žinoma, kad 
diskutuoti religijos ir politikos 
klausimus viešai — opus daly 
kas. Gal todėl 1939 metais, po 
įvykusio „anšliuso" prie Vokie
tijos, viename Klaipėdos resto
rane pasirodė toks užrašas, kas 
lietuviškai reikštų: „Prisival
gyk, prisikaušk, bet apie politi
ką — užsičiaupk". 

Juozas Žygas, š.m. gegužės 10 
d. „Drauge" aprašydamas Bal-
zeko muziejuje vykusį banketą, 
kuriuo metu amb. J. W. Swihart 
buvo apdovanotas „Gintaro" 
žymeniu, vengdamas sukelti 
„vėjo" lietuvių tarpe buvo labai 
santūrus. Jis to Lietuvos parei
gūno, kuris „nemokėjo žegno
tis" neišvardino. Paliko mums 
patiems spėlioti, kas jis toks. 
Tokia, be pašaipos ir blogos va
lios padaryta, pastaba parodo 
žurnalisto akylumą, vertą pagy
rimo. 

Lietuvos istorijoje garsios 
Radvilų, Roemerių, dr. Jono 
Šliūpo ir kitų žymių asmenų pa
vardės. Nors jie nebuvo katali
kai, bet už Lietuvą „galvą gul
dė" ir Lietuvai daug nusipelnė. 
Tad labai teisingai Mėta Judic-
kienė ir Valteris Bendikas spė
ja, kad tas Lietuvos pareigūnas, 
kuris minėtame pokylyje prie 
stalo nesižegnojo, gal nebuvo 
katalikas. 

Kiek iš spaudoje užtiktų ap
rašymų supratau, minėtame 
amb. Sewihart pagerbime, tarp 
nemažo skaičiaus įvairaus ran
go diplomatų ir politikų ir Lie
tuvos pareigūnų, dalyvavo ir 
mūsų visų pagarbos užsitarna
vęs, buvęs Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirminin
kas, drąsiai vadovavęs Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
kovai ir ją laimėjęs prof. Vytau
tas Landsbergis. Aš spėju, kad 
Vytautas nesižegnojo. 

Gal kas iš „Draugo" skaityto
jų pasipiktinęs sakys, kad tai 
nesąmonė. Juk Landsbergis 
nuotraukose dažnai matomas 
tarp katalikų dvasininkų ir net 
katalikų pamaldose. Aš taip pat 
labai nustebau, tiesiog tikėti ne
nenorėjau, bet skaitydamas Lie
tuvos vyčių žurnalą („Vytis", 
July/Aug. 1994, p. 17 19), kur 
buvo diskutuojama, kuris iš Lie
tuvos pareigūnų būtų tinkames-

kio Dabar yra visiems didelis 
rūpestis, kaip greitai atstatyti 
sugriautą Lietuvos žemės ūkį, ' 
kad žemė būtų dosni žmonių' 
maitintoja. 

Tik be reikalo J. Plačas rodo 
baimę, kad Lietuvos žemė gali 
būti išparduota užsieniečiams, 
geriau sakant, svetimšaliams. 
Bet draudimas užsieniečiams, 
pirkti žemę ne žemės ūkio rei
kalams , atgrasintų nuo Lietu
vos didesnius investuotojus. 
Pakeistas Lietuvos konstitucijos 
47 paragrafas, kuris Seimo dau
gumos, įskaitant ir opoziciją, 
yra priimtas pirmuoju skaity
mu. Reikia tikėtis, kad jis bus, 
greit priimtas ir antruoju papil
dytu skaitymu. Tada bus leng
viau Lietuvai įstoti į Europos 
sąjungą, negu palikti užjos du
rų, nežinant, ko tikėtis geresnio. 

J u o z a s N a v a k a s 
Gulfpor, FL 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. birželio mėn. 18 d. 

Jeigu norite sužinoti naujausias žinias iŠ Lietuvos ar užsienio lietuvių gyve
nimo, skaitykite „Draugą". Tai supranta vietiniai lietuviai, o taip pat nau
jai atvykusieji iš tėvynės. Čia dvi lietuvaitės (ii kairės): Faustina Varanec-
kienė-Bobinaitė ir Dalia Miškinytė-Mačienė susipažįsta su „Draugu". 

Nuotr. B. Kronienės 

nis kviesti į Lietuvos vyčių kalama. Tai klausimas, į kurį 
81-mąjį seimą, iš Vincent B. Bo- verta atsiliepti. Kas atsitiko su 
ris atsiliepimo sužinojau, kad senesnės kartoą žmonėmis. Blo-
Vytautas Landsbergis - liūte- giausiai buvo tada, kai po nepri-
ronas, Eidintas — katalikas, klausomos Lielįuvos gyvenimo, 
Perfrazuodamas Valterį Bendi- sovietinis okupantas atėmė 
ką: didelis skirtumas tarp avių, žemę iš ūkininkų, panaikino jos 
kad ir iš tos pačios avidės. Vy- nuosavybę, teroristinėmis prie-
tautas Landsbergis, jei ir neką- monėmis privertė ūkininkus 
talikas, bet krikščioniškos mo- dirbti kolūkiuose, uždarė Žemės 
ralės, tvirtų principų žmogus, 
Lietuvai ir jo paties gyvybei pa
vojingomis dienomis, nuvykęs 
Maskvon išdrįso priešintis Gor
bačiovui, nepabūgo jo grasi
nimams, nepataikavo. Tuo tar-

ūkio kooperatyvus, suvalstybi
no ŽŪ gamybą ir prekybą. 

Vėl atgavus valstybinę nepri
klausomybę, gražinama žemė ir 
stengiamasi atstatyt žemės ūkį 
į buvusią normalią padėtį. Bet 

pu LDDP Seimo nariai, šiandien žemės grąžinimo reforma nebu-
nuskurdinę Lietuvą, bet patys vo gerai apgalvota ir planingai 
pralobę, net žegnodamiesi nei- vykdoma, tad sudaro ir dabar 

Du krepšinio entuziastai — „Lituanicos" jaunių krepšinio komandos narys 
Rytas Vygantas linki sėkmes iš JAV į Lietuvą grįžtančiam 1992 m Lietu 
vtm olimpinė" krepšinio komandos žaidėjui Alvvdui Paidraidžiui (kairėje) 

Nuotr Indrės TUttnėlienes 

gia buvę komunistais ir visaip 
meluoja Lietuvos gyventojams, 
kad tik per būsimuosius rinki
mus ir vėl už juos balsuotų. 
Duok Dieve, kad taip neįvyktų. 

Leonas Venskus 
Fennville, MI 

AUGA NEPASITIKĖJIMAS IR 
NEPASITENKINIMAS 

Visi blogumai Lietuvoje prieš 
6 metus buvo verčiami krašto 
okupantams. O kas gero padary
ta per 6 laisvės metus? Blogi 
viršininkai? Kodėl nerenkama 
geresnių? Maži uždarbiai? Iš 
kur pinigai skraidyti po pasau
lį? Našlaičių tūkstančiai, tik 5% 
tikrų. Kurgi kitų tėvai? 

Nebetikime teigimais ir at
sakymais. Kodėl neišmokta, ga
dinama savoji kalba? Juk tam 
nereikia nei pinigų.nei valdžios 
įstatymų. Koktu, pikta darosi, 
skaitant „korespondentų" ir 
„rašytojų" straipsnelius. Savi
garbos nebeturi, svetimybių pa
mėgdžiotojais pasidarė dalis 
jaunosios kartos. Gal išminties 
stoka, tuštumas priežastis ir 
kitų nedateklių, vargų... Geres
nis gyvenimas, pasikeitimai 
ateina pamažu ir pačių pastan
gomis. Paramą duodantieji la
biau turi ištirti kas vertas jos. 
„Apgaudinėti negalima visų ir 
visą laiką" — sako patarlė. 

Mes, dabar užsienyje gyve-
nanti, pažinę komunizmą, gyvy 
bės instinkto verčiami, paliko 

i me tėvynę. Esame išeiviai. Sve
timose šalyse susiliejome su 
pabėgėliais ir imigrantais 
Vargom, dirbom, taupėm — už 
pelnytai patenkinamai gyve
nam Nepamiršom gimtos 
šalies, bet esame ištikimi ir šio 
krašto piliečiai. 
Vytautas ir Angelė Gailiūnai, 

VVethersfield, CT 

APIE LIETUVOS ŽEME 

Juozas Plačas savo straipsniu 
„Lietuvos žemė", kelia susirū 
pinimą žeme („Draugas", gegu 
žės 29 d.), kuri naudojama Lie
tuvos žemės ūkiui ir kitiems rei-

daug sunkumų bei priekaištų 
buvusiai valdžiai. Gal pirma 
reikėjo pasimokyti iš Izraelio, 
kaip reikia kurti kooperatinius 
ūkius, kurie ten sėkmingai vei-

KODĖL VERKIAME, KAI 
ŠAUKŠTAI PO PIETŲ? 

Lietuvių fondo tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė nebuvo 
perrinkta ateinančių trejų metų 
kadencijai. Tai buvo daugeliui 
didelė staigmena. 

Klausimas yra: kodėl esamie
ji LF įstatai, kurie neatitinka 
šių dienų tikrovei, negali būti 
pakeisti? Kodėl negalime, būda
mi LF nariais, balsuoti patys 
paštu, be kitų įgaliojimų. 

LF valdyba prieš suvažiavimą 
gauna daug įgaliojimų, kuriuo
se nepažymėta įgaliojančiojo 
pavardė, kaip reikalauja įstatų 
17-tas straipsnis. Tokiais atve
jais valdyba įgaliojimus padali
na savo nuožiūra. 

Čia turėtu įsikišti LF Kontro
lės komisija, padaryti reviziją ir 
duoti tikrą atsakymą balsuoto
jams, už ką buvo paduoti jų bal
sai. Šis veiksmas pašalintų nei
giamas nuosėdas, kurios susida
rė apie Lietuvių fondą. 

Vytautas Šeš tokas 
f Los Angeles, CA 

i 9 A.tA. 
VALERIJUI GRAŽULIUI 

mirus, žmonai LILEI, dukrom LAURAI ir BIRUTEI 
su šeimornįs, sūnums PAULIUI, ANDRIUI IR MA
RIUI su šeimomis, reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Detroito Sendraugių valdyba 
, Detroito Karaliaus Mindaugo kuopa 

•>. 

.. 

MIELAM TĖVELIUI 
mirus, savo gerą draugę JANINĄ MIKUTAITIENE 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Laima Gaigalienė : 

Meldžiame Amžinos Ramybės Viešpatyje 

A.tA. 
PETRUI ABROMAIČIUI 

Velionio žmoną ONĄ, mūsų mielą narę, dukras RITĄ 
ir KRISTINĄ, sūnų JONĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus, velionio žmoną ZUZANĄ, dukras MARYTE 
AMBROZAITIENE, ir ALDONĄ BRIZGIENE, sūnus 
ANTANĄ ir JUOZĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir liūdi. 

Vanda ir Vytautas Majauskai 
Aldona ir Vytautas Urbai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

SOFIJA ANTANINA 
GUOŽERIENĖ-PETRIKAITĖ 

Užmigo Amžinybėje 1996 m. gegužės 16 d. Palaidota 
gegužės 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse salia savo bran
giausio vyro a.a. Kazio Gliožerio. 

Didelė padėka kun. Algirdui Paliokui, SJ už šv. Mišių 
atnašavimą Pal Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, už 
maldas koplyčioje ir pravestas apeigas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Padėka ir muz. Faustui Stroliai už vargonavimą ir 
giedojimą pamaldose. 

Taip pat norime padėkoti visiems, kurie išreiškė mūsų 
šeimai gilią užuojautą asmeniškai, raštu, telefoniniais 
pasikalbėjimais ir spaudoje. Jūsų širdingi žodžiai padėjo mums 
pergyventi ypatingai liūdnas dienas ir palengvino paskutinį 
kartą atsisveikinti su brangia Mamyte, Uošve, Močiute ir 
Teta. Didelis ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias ir vietoje 
gėlių aukojo „Saulutei" arba „Mercy Lift" pagal a.a. Sofijos 
norus. 

Ačiū labai karsto nešėjams, kurie nešė velionę i Amžino 
Poilsio vietą. Taip pat norime išreikšti didelį ačiū D Petkui 
Lemonte už patarimus ir paskutinį patarnavimą mūsų bran
giausiai Mamytei. 

Nuliūdę: duktė Jolanda Mockaitienė su šeima, gimi
nėmis ir artimaisiais. 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, jo žmonai PRIMAI, dukrai DANUTEI ir žentui 
RIC KREBS, seseriai SOFIJAI SALIENEI, seserims 
ir broliui Lietuvoje ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Vytautas ir Julija Klimaičiai 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam jo Žmonai, 
Dukrai ir Žentui, seseriai SOFIJAI SALIENEI ir vi
siems jo artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje. 

Drauge liūdime: 
Monika ir Pranas Andrejauskai 
Birutė ir Antanas Diškėnai 
Emilija Grigaliūnienė 
Dalila Mackialienė 
Jonė ir Vytas Staškai 
Janina Stoškus 
Vladas Stoškus 

A.TA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, žmonai PRIMAI, dukrai DANUTEI su vyru, 
seseriai SOFIJAI SALIENEI su šeima, giminėms bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

-
Genovaitė Modestienė 
Dogmara Jurcienė 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, jo žmonai PRIMAI, dukrai DANUTEI, žentui 
RIC KREBS, seseriai SOFIJAI SALIENEI, visiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia: 

Gediminas ir Vanda Balukai 
Jurgis ir Alė Daugvilos 
Pranas ir Isabella Jurai 
Jonas ir Nina Jurkšaičiai 
Jonas ir Niuta Vazneliai 

Jupiter, FL 

. . 

Mielam Draugui ir bendrų idėjų Bičiuliui 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

mirus, jo mylimai žmonai PRIMAI ir brangiai sesu
tei SOFIJAI SALIENEI šitos skausmingos netekties 
dienose išreiškiame mūsų giliausią ir nuoširdžią 
užuojautą. 

Šitose skausmingo liūdesio dienose ir mudu kar
tu su Jumis liūdime, ir a.a. Aleksas niekados nebus 
mūsų užmirštas. 

Mūsų maldose meldžiame Dievą kad Jis a.a. 
Aleksu i būtų maloningas. 

St. Pete Beach, FL. 
Marytė ir Stasys Kasiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Birželio 21 d., penktadienį, 7 

vai. vak.. Pasaulio lietuviu cent
re, Lemonte. dr. Arvydas Žygas 
ska i tys paskai ta ..Lietuvos 
jaunimo kultūrinis ir dvasinis 
pasaulis"' — Lietuva, šiandieną 
žengiant i septintuosius at
gimimo metus, išgyvena „poso
vietinę", kultūrinę būsena, kuri 
pažymėta idėjine maišatimi. 
Lietuvoje jauni žmonės susidu
ria su savitomis problemomis ir 
•.uždaviniais, stengiasi kurti savo 
ateit} ir siekia savo gyvenimus 
įprasminti ekonominėje, kultū
rinėje, religinėje plotmėje. 
Paskaitoje bus apibūdinta sudė
tinga problematika, kurią pa
tiria skirtingos jaunimo bend
ruomenes, bus pažvelgta į jau
nimo išgyventą ir išreikštą 
pasaulėžiūrą. Taip pat bus 
pažvelgta ) išeivijos lietuvių ryšį 
su Lietuvos jaunimu ir rodoma 
vaizdajuostė iš skirtingų jau
nuomenės perspektyvų. Visi. 
kurie domisi Lietuvos jaunimo 
gyvenimu, kviečiami dalyvauti 
šioje akademinėje vakaronėje. 
Vakaronę ruošia PLC renginių 
komitetas. 

„ D r a u g o " gegužinei, kuri 
ruošiama liepos 28 d. prie 
, Draugo" pastato, t. marijonų 
sode. būtinai reikia laimikių, 
kad „laimes šulinys" būtų ku
pinas. Laimikius prašome atvež
ti į „Draugo" administraciją 
darbo valandom. 

Bi ru tė Ja sa i t i enė , iš gautos 
Korp! Giedros premijos. 100 dol. 
paskyrė Draugo fondui. Labai 
ačiū. 

Ritonė Rudaitienė. dirbanti 
su specialių poreikių vaikais 
Kolmar mokykloje. Oak Lawn, 
IL. mokslo metų gale vėl suor
ganizavo rinkliavą našlaičiams 
Lietuvoje. Mokinių suaukotos 
mokslo priemonės, žaislai ir dra
bužiai pasieks našlaičius per 
„Saulutę". 

LKVS-gos „Ramovės" Čika
gos skyriaus ramovėnų susirin
kimas bus birželio 23 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Kviečiame visus ramo-
venus susirinkime dalyvauti. 

Alfonsas Pa rgauskas , Atei
tininkų namų. Lemonte, valdy
bos pirmininkas, ruošiasi visus 
pavaišinti vešiais vasariniais 
gėrimais Ateitininkų namų ruo
šiamoje gegužinėje birželio 23 d. 

j^AI 9 
ČIKAGOS LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

„Lietuvos Vaikų vilties" gydomų vaikučių vardu Birutę Jasaitiene sveikina 
ir jai dėkoja Regimantas Nemkevičius. stebint mamai Virginijai. B. Jasai
tienei ši vaikučio padėka tiek pat maloni, kaip Korp! Giedros pagerbimo 
žymuo. įteiktas birželio 9 d. Pasaulio lietuvių centre. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienėg 

PRIIMU PREMIJĄ NE SAU... 
Nors Čikagoje šių metų pava

saris šaltas, niūrus ir lietingas, 
šviesią prošvaistę įnešė Korp! 

Į smagų ir pavėsingą pabendra- G i e d r o s s u r u o š t a ^ ^ ^ 
ma-vimą kviečiami ateitininkai ir 

neateitininkai iš Čikagos bei 
plačiųjų apylinkių. 

A.a. Petro Pup i aus atmi
nimui Draugo fondui paaukojo 
dr. A. Šležas 50 dol., Zuzana 
Pupienė, 70 dol., Vytas Pau-
lionis 30 dol., Giedrė Žum-
bakienė 50 dol. Draugo fondas 
visiems nuoširdžiai dėkoja. 

Teko girdėti nus iskundi
mų, kad dalis mūsų visuomenės 
neturėjo progos klausytis pia-
nistes Mūzos R u b a c k v t ė s ->is k l l * s l š ž o d ž l ° • Į " ? ' ' ° l š 

koncerto, kai ji pernai lankėsi Jo s r a n k l * b v r a g e n d a r b a 1 ' k a i P 

dienį, birželio 9 d., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte didžiojoje 
salėje pagerbti visuomenininke 
Birutę Jasaitienę, įteikiant jai 
žymenį — „Lietuvė moteris ypa
tingai pasižymėjusi krikščioniš
kų idealų tarnyboje". 

Algimantui Barniškiui gro
jant iškilmingą maršą, Korp! 
Giedros narės į salę atlydėjo 
Birutę Jasaitienę. Pagerbimą 
atidarė giedrininkė dr. Dalia 
Kučėnienė, sakydama, kad la
bai tinka Birutei jos vardas, nes 

Birute Jasaitiene dėkoja Korp! 
Giedrai už (teikta žymenį birželio 9 
d. PLC. 

Nuotr. I. Tijūnėlienės 

x TRASSPAK praneša: 
..Birželio 28-30 dienomis Aly
tuje ir kituose Dzūkijos mies
tuose vyks tarptautinis folkloro 
festivalis Dzūku godos-25" ". 
Pinigai , siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai . TRANSPAK, 
2638 W. 69 St.. Chicago. IL. 
tel. 312-436-7772. 

isk> 

x J a n i n a Vaičiūnaitė-Vla-
dišauskienė . Daukanto 10-26, 
Kaunas , Lietuva, ieško savo 
pusbrolio Pe t ro Vaičiūno, pus
seserės Marijos Vaičiūnienės 
arba ju vaiku. Gyvenę 1528 N. 
15 Ave. . Melrose Pk. IL 
Žinančius apie juos, prašome 
rašyti aukščiau duotu adresu 
arba skambinti Pakštienei, tel. 
312-776-4755. 

<sk) 

x A.a. mirusio Vacio Num-
g a u d o atminimui aukojame 
S25 Lietuvos našlaičiams. Taip 
rašo Jonas ir Elena Žukauskai. 
Reiškiame užuojauta velionio 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams. „Lietuvos Našlaičių 
g lobos" komitetas. 

(ak) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

Denqiame ir taisome 
visų rošuj stogus 
Tel 708-257 0746 

Skambinti po 6 v v 

Čikagoje. Malonu pranešti, kad 
ši geniali pianistė vėl koncer
tuos mūsų tarpe lapkričio 10 d. 
Koncertą rengia JAV LB Kul
tūros taryba, vadovaujama Alės 
Kėželienės. 

Pr ieš kiek la iko mūsų dien
raštyje buvo kreipimasis į vi
suomenę, prašant padėti Onai 
Pranckevičiūtei, kuri dabar la
bai serga ir yra praradusi bet 
kokį pragyvenimo šaltinį. Iš 
Lietuvos atvykęs brolis Jonas 
jai teikia globą (jie apsigyveno 
dr. Jono Adomavičiaus sodyboje, 
nes Ona turėjo palikti savo 
namus) ir tvarko dokumentus, 
kad galėtų grįžti į Lietuvą. 
Pirmasis su 100 dol. auka 
atsiliepė Juozas Vaineikis. Ona 
ir Jonas Pranckevičius yra jam 
labai dėkingi ir tikisi daugiau 
paramos, nes Ona Pranckevi-
čiūtė, kol buvo sveika ir pajėgi, 
ne kartą yra padėjusi savo 
tautiečiams. 

Š imtas penk i mokyto ja i 
vadovauja 47-nioms tautinių 
šokių grupėms, kurias sudaro 
1.750 šokėjų. Atvykite ir pasi
žiūrėkite, kaip darniai jie atliks 
įvairiausias mūsų tautinių šo
kiu figūras X šokiu šventėje lie
pos 6 d.. 1 vai. vai. p.p.. Rose-
mont Horizon salėje. 

Labai reikia savanorių tal
kininkų! X tautinių šokių šven
tės proga, kaip jau daug kartų 
skelbta mūsų dienraštyje, ruo
šiama muge. kurioje bus rank
darbių, paveikslų ir kitų prekių, 
o taip pat spaudos stalas, kurį 
ruošia „Draugo" administracija 
— bus galima įsigyti specialią 
dienraščio laidą, skirta tautinių 
šokių šventei, o taip pat pavyz
dinę savaitraščio ..Draugo" 
laidą anglu kalba. Tačiau mūsų 
administracija negali visur su
spėti ir mugės valandomis 
reikia talkininkų. Valandos yra 
šios: ketvirtadienį nuo 1 iki 7 
vai. vak.. penktadieni nuo 9 vai. 
r. iki 6 vai. vak., šeštadienį nuo 
ryto 10 iki 12 vai. d., o paskui 
- nuo 5 vai. p.p. iki 12 vai. 
naktį. Kreiptis į administrato
rių Igną Budrį. 

x Pensi ja iš Vokiet i jos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensija iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau . 

fsk) 

pavasario žiedai. Kunigaikščio 
Kęstučio žmona buvo Birutė, ji 
Vytauto Didžiojo motina, mote
ris sugebėjusi išauginti mūsų 
tautai didžiausią vadą. Lietuvo
je yra Birutės kalnas, o čia jo 
nėra, bet turime „Seklyčią" ir 
darbus, kurie sudaro tą „Biru
tės kalną". Birutė nesiveržia į 
pirmaujančias vietas, bet visuo
se komitetuose ji buvo asmuo. į 
kurį galima atsiremti. 

Plačiau apibūdinti Birutę Ja
sa i t ienę , dr. D. Kučėnienė 
pakvietė Aldoną Šmulkštienę, 
kuri su Birute susipažino prieš 
daugelį metų per Birutės vyro 
a.a. Jono Jasaičio seserį a.a. 
Agnę Kižienę. Tais laikais Bi
rutė buvo jauna mama, bet jau 
tada buvo darbšti ir gera orga
nizatorė. 

Birutė Užgirytė Jasaitiene gi
mė Tauragėje, gyveno Vilniuje 
ir Joniškyje, o 1944 m. nuo ant
rosios Sovietų okupacijos pasi
t raukė į pabėgėlių stovyklas 
anglų zonoje, Vokietijoje. Ame
rikoje gyveno Springfield. Illi
nois, o vėliau Čikagoje. Birutė 
turi tris brolius ir seserį. 

Ji studijavo tiksliuosius moks
lus, yra biologė, mikrobiologijos 
laboratorijos viršininkė. Daly
vauja profesinėse konferencijose 
ir seminaruose. Trejus metus 
buvo pažymėta National Certi-
fication Agency for Laboratory 
Personel kaip „Clinical Labora
tory Scientist". Priklauso ame
rikiečių profesinėms sąjungoms. 

Birutė ištekėjo už teisininko 
Jono Jasaičio ir turi tris vaikus 
— Jūratę . Algį ir Aušrą. Ji buvo 
skautė ir ateitininkė, dalyvavo 
mokyklų komitetuose, o vai
kams paaugus, įsijungė į da r 
platesnę organizacinę veiklą. 
Birutė visuomet maloni, šypso
si, visuomet visus kantriai iš
klauso ir visiems stengiasi pa
dėti. Kiekviena minutė yra ne
paprastai išnaudota, net sirgda
ma, net rankai lūžus, išsijuosu
si dirbo. 

Aldona Šmulkštienė išvardinę 
daugelį organizacijų, kurioms 
B. Jasaitienė ne tik priklauso. 

bei pagerb imus Dalyvavo 
komitetuose ruošiant Mokslo ir 
kūrybos simpoziumus, muzikos 
ir šokių šventes. Tačiau visos jos 
jėgos skirtos Lietuvių Bendruo
menės veiklai, dirbant vadovau
jančiose pareigose Nuo 1990 m. 
ji yra JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė. Jai vadovaujant, veik
la plačiai išsišakojo. Ji yra „Lie
tuvos Vaikų vilties" steigėja, 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
pirmininkė, „Lietuvos partiza
nų globos fondo" steigėja, „Mar
gučio II" iždininke. Nuo 1995 m. 
yra Marąuette Parko apsaugos 
administraci joje , redaguoja 
„Draugo" šeštadieninio nume
rio „Socialinių reikalų skyrių", 
vadovauja vyresniųjų lietuvių 
centrui „Seklyčia". 

Birutė Jasaitienė dirba sava
noriškai, be algos. Čikagos 
miesto meras R. Daley apdova
nojo ją „Unsung Hero" žyme
niu. ALRKM 1993 m. išrinkta 
„Metų žymiausia moterimi". 
Čikagos lietuvių moterų klubas 
1995 m. ją išrinko „Iškiliąja 
nusipelniusia lietuve moterimi". 

Birutė yra rūpestinga motina 
ir močiutė. J i visur suspėja, sa
kydama, „kad reikia". Tas įga
lina ją padėti Lietuvos žmonėms 
ir mums čia. 

Korp! Giedros premiją Birutei 
Jasaitienei įteikė Korp! Giedros 
ilgametė pirminįnkė Raminta 
Marchertienė, piniginę 500 dol. 
premiją įteikė dr. Dalia Kučė
nienė, o gėlėmis apdovanojo nuo 
rudens perimanti pirmininkės 
pareigas Giedre Griškėnaitė-
Gillespie. 

Meninę programą atliko muz. 
Dariaus Polikaičio vadovau
jamas „Dainavos kamerinis vie
netas" . Jame dainuoja ir Biru
tės dukra Aušra, kurios vyras ir 
sūnelis taip pat dalyvavo iškil
mėse. 

Lietuvos Garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza B. Jasaitienę 
sveikino, prisimindamas Dantės 
žodžius, kad kiekvienas žmogus 
eina per tuos pačius gyvenimo 
smiltynus, tačiau ne kiekvienas 
palieka pėdas tucse smiltynuo
se. Birutė palieka gilias pėdas 
Amerikos ir Lietuvos gyvenime. 
Ypatingą padėka išreiškė už tal
ką ir paramą Čikagos Lietuvos 
Generaliniam konsulatui. 

JAV Krašto valdybos ir tary
bų vardu sveikino Švietimo ta
rybos pirmininke Regina Kučie-
nė, linkėdama neišblėstančius 
energijos ir dėkoj© už nesuskai
čiuojamas valandas, skirtas liki
mo nuskriaustiesiems. 

Lietuvių fondo ir PLB fondo 
vardu sveikino Vytautas Ka-
mantas . dėkodamas už rūpestį 
visais lietuviais — jaunais ir se
nais, anksčiau ir neseniai atvy
kusiais. Dėkojo už darbą, stei
giant PLB Lituanistikos kated 

Š.m. gegužės 18 d. — neeilinė. 
Mokiniai, nors ir mažai išsimie
goję, renkasi 9 vai. be kuprinių, 
nesusirūpinę, bet linksmai nusi
teikę. Juk tai paskutinė 1995/96 
mokslo metų diena. Lietuvoje, 
kai statybininkai baigdavo pa
s ta ty t i namą , v i rš s togo 
iškeldavo vainiką, kaip pabaig
to darbo simbolį. Šiandien 
Jaunimo centras irgi skęsta 
gėlėse: vieni dovanoja, sega, ki
ti gauna — džiaugiasi. 

10 vai. mokiniai su mokyto
jais eina į tėvų jėzuitų koplyčią, 
kad padėkotų Dievui už sėkmin
gai baigtus mokslo metus . 
Tėvas A. Saulaitis, SJ, didelis 
jaunimo draugas, aukoja šv. 
Mišias su gerai mokiniams su
prantamu pamokslu. Daina
vimo mokytoja Dalė Gedvilienė 
pravedė giesmes, kurios labai 
gražiai skambėjo ir paįvairino 
pamaldas. 

Pasimeldę grįžta į Jaunimo 
centro didžiąją salę. Ją pripildo 
mokiniai, mokytojai, tėvai ir 
mokyklos draugai. Muzikos gar
sams skambant, į salę įeina abi
turientai ir susėda jiems paskir
tose vietose. Tuoj po jų į salę įne
šamos JAV ir Lietuvos vėliavos. 
Giedami abu himnai. 

Dešimtosios, išleidžiamosios 
klasės auklėtoja Ramunė Lu-
kienė pradeda iškilmes. I sceną 
pakviečia di rektorę J ū r a t ę 
Dovilienę ir tėvų komiteto 
pirmininką Zigmą Mikužį. Per
skaito baigiamųjų egzaminų 
protokolą ir iš eilės kviečia į 
sceną abiturientus. Direktorė 
įteikia atestatus, o tėvų komi
teto pirmininkas — dovanėlę, 
vertingą knygą. Baigusieji 
dešimtokai: Birutė Ankutė, An
drius Brooks, Linas Jodwalis, 
Birutė Jurjonaitė, Tadas Miku
žis, Tomas Šatas, Žaibas Valai
tis, Indrė Žukauskaitė. 

Paskiau vyksta dešimtokų 
rakto perdavimas devintokams, 
atsisveikinimo kalbos ir pasi
ke i t imai dovanomis. Ats i 
sveikina d i r ek to rė J ū r a t ė 
Dovilienė, Ramunė Lukienė, 

bet ir dažnai vadovauja — yra 
šaulė, buvo Jaunimo centro 
Čikagoje valdybos narė, „Drau
go" renginių komiteto narė, 
„Draugą" leidžiančios Lietuvių 

rą Illinois universitete, remiant 
Vasario 16-tosios gimnaziją ir, 
kad būdama PLB valdybos na
re, išleido viena iš populiariau
sių knygų — Danutės Brazaity 

ka ta l ikų spaudos draugijos tės-Bindokienės „Lietuvių pa-
narė. Buvo įvairių Lietuvių pročiai ir tradicijos išeivijoje", 
ka ta l ikų spaudos draugijos Ypač pareiškė pagarbą Birutei, 
narė. Buvo įvairių komitetų sugebėjusiai užauginti vaikus, 
pirmininkė, ruošiant priėmimus ta ip pat dirbančius lietuvišką 

visuomeninį darbą. 
Gražina Gudaityte Liautaud 

sveikino „Lietuvos Vaikų vil
ties" vardu, išreikšdama nuošir
dų nusistebėjimą Birutės Jasai
tienės sugebėjimu našiai daly
vauti daugelyje komitetų ir 
įtraukti tokį platų ratą bendra
darbių. 

Ypatingai jaut rus momentas 
buvo, kai Birutei padėkojo 
Virginija Nemkevičienė, o L W 
gydomas jos sūnelis Regimantas 
įteikė gėlių puokštę. 

Buvo daug sveikinimų raštu 
ir daug puikių gėlių puokščių. 
Susijaudinusi Birutė Jasaitienė 
dėkojo susirinkusiems ir Korp! 
Giedra už įteiktą žymenį. Ji 
kukliai kalbėjo, sakydama, kad 
niekad negalvojo daug padariu
si. Birutė dėkojo šeimai, kuri vi
suomet besąlygiškai padeda. Dė 
kojo komitetų savanoriams, bei 
Lietuvos Dukterims, Viktorijai 
ir Antanui Valavičiams už tai 
ką per visą visuomeninj gyve
nimą, Vytautui Kamantui už 
įtraukimą į PLB veiklą. Deko 
jo Lietuvių fondui už paramą ir 
Korp! Giedrai už zymenj bei 
piniginę premiją, kurią sake 
Korp! Giedros vardu paaukos 
tiems, kuriems daugiausiai rei
kia — Lietuvos vaikams, parti 
zanams, invalidams ir „Drau 
gui". 

Tiek kilnių darbų atlikusi, Bi 
rutė sakė, jog ji tik stengiasi 
sudaryti sąlygas, kad kiti gale-
tų dirbti. 

Popietei malonią nuotaika tei 
kė Algimanto BamiSkio muzi 
kine palyda, o Korp! Giedros 
narių paruostas vaišes skanės
tais papildė Racine ir Baltic 
Bakery kepsniai. Korp! Giedra 
dėkoja visiems dalyvavusiems ir 
visiems, prisidėjusiems prie ma
lonios šventės pasisekimo. 

I n d r ė TŲūnėlienė 

Šv ie t imo ta rybos a t s t o v a s 
Viktoras Kučas ir Tėvų komi
teto pirmininkas Zigmas Miku
žis. Tarp kitko jis praneša, kad 
tėvų susir inkime i š r ink ta s 
kitiems metams tėvų komitetas, 
kurį sudaro šie asmenys: Dalia 
Badarienė, Jūratė Biskienė, 
Virginija Bužėnienė, Irena Juš
kienė, Rima Kulbienė, Emilija 
Markulienė, Lidija Rasutienė, 
Vida Rudienė, Jurgita Šedienė 
ir Juozas Milavickas. 

Dvi Pedagoginio instituto stu
dentės, Turnerytė ir Kosmopou-
los, pakvietė abiturientus įsi
jungti į Ped. inst. studentų eiles 
ir praturtinti savo lituanistines 
žinias. 

Dabar buvo suteikta proga 
paskutinį kartą šioje mokyklo
je padainuoti ir pašokti abitu
rientams. Jie pasikvietė į talką 
devintokus ir padainavo Dalės 
Gedvilienės išmokytą dainą, 
pašoko Ligijos Tautkuvienės 
išmokytą šokį. Gražiai atliko 
savo programą. Tuo ir buvo 
baigtos abiturientų išleidimo 
apeigos. 

I mokytojų eiles kitais metais 
nebesijungs: Danas Lapkus, 
Dana Mikužiene ir Česė Kalnie-
n ė . Šis t re je tas mokyklos 
administracijos buvo pagerbtas, 
įteikiant jiems gėles ir padėko
t a už atliktą darbą. 

Švietimo tarybos ats tovas 
Viktoras Kučas įteikė keliems 
mokiniams premijas už daly
vavimą Švietimo tarybos pa
skelbtame konkurse. 

Po to mokytojai pakvietė į 
sceną visus darbšč iuos ius 
mokinius ir jiems įteikė garbės 
bei pagyrimo lapus už pavyzdin
gai atliktus darbus. Ir tokių 
buvo nemažai. Tai paskata ir ki
t iems susiimti. 

Specialius pažymėjimus gavo 
ir šešto skyriaus mokiniai, kad 
pabaigė pradžios mokyklą ir ki
tais metais jau lankys aukš
tesniąją. Štai jie: Aleksandras 
Brooks, Aris Dumbrys, Andrius 
Juška, Vilija Pauliūtė, Darius 
Sutrinavičius ir Povilas Žukaus
kas. 

Praeitą savaitę buvo pagerb
ti Vaikų darželio mokiniai ir 
perkelti į pirmąjį skyrių. Kaip 
matome ši mokykla sudaryta iš 
trijų dalių: vaikų ratelio ir 
darželio, pradžios ir aukštesnio
sios. Dar yra dvikalbė klasė, ku
rios mokiniai priklauso pradžios 
ir aukštesniajai mokyklai. 

Užbaigimo iškilmes užbaigė 
tėvų komiteto p i rmin inkas 
Zigmas Mikužis Padėkojo mo 

kiniams už mokyklos lankymą, 
tėvams už pagalbą, o moky
tojams už pasišventimą, atlie
kant svarbų tautinį darbą; tėvų 
komiteto nariams už atliktus 
įsipareigojimo darbus. Pakvietė 
mokinius ir tėvus pasivaišinti 
kukliomis vaišėmis ir pasidalin
ti įspūdžiais. 

Tėvų komitetas ir abiturien
tų tėvai suruošė Jaunimo cent
ro apatinėje salėje vaišes ir 
išleistuves abiturientams. I tas 
vaišes pakvietė ir mokytojus. 
Čia abiturientai dar atliko dalį 
programos ir pasikeitė dova
nomis. 

Be kitų lituanistinių darbų, 
kurie jau anksčiau aprašyti 
spaudoje, mokykla išleido met
raštį ir du mokinių laikraštėlius 
(Vasario 16-tai ir Motinos die
nai). Ypač didelį patarnavimą, 
spausd inan t l a i k r a š t ė l i u s , 
atliko R. Dumbrys, už ką mo
kykla jam nuoširdžiai dėkinga. 

Abibendrinant šiuos mokslo 
metus, reikia pasakyti, kad jie 
buvo sėkmingi. Visi stengėsi ir 
dirbo, pagal išgales ir esamas 
sąlygas, sąžiningai. Sujungtoji 
mokykla baigė jau ketverius 
mokslo metus ir išleido keturias 
abiturientų laidas. Kadangi ši 
mokykla liko vienintelė Čika
goje, visomis išgalėmis reikia ją 
išlaikyti. Kaip atrodytų pasau
lio užsienio lietuvių sostinė 
Čikaga be l ietuviškos mo
kyklos? Kaip atrodytų Jaunimo 
centras be lietuviško jaunimo? 
Sunku yra ką nors įsigyti, bet 
dar sunkiau išlaikyti. Yra vis
kas galima, t ik reikia lietuviško 
ryžto. Jau daug praradome, ne
galima praras t i paskutinių 
lietuviškų tvirtovių: lituanis
tinės mokyklos ir Jaunimo cen
tro. Per vasarą pailsėję, vėl visi 
naujomis jėgomis turės susiimti, 
kad l i e tuv iškos tv i r tovės 
neliktų be pagalbos, be gynėjų. 
Tad su viltimi žvelkime į nau
juosius mokslo metus! 

J u o z a s P lačas 

Prof. dr. J u o z a s Meškaus 
kas , kurio bute buvo sudaryta 
pogrindinė Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė, pasakys pagrindinę 
kalbą birželio 23 d., 10 vai. r., 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke ruošiamame 
Tautos sukilimo minėjime. Vi
suomenė kv ieč i ama kuo 
gausiau dalyvauti. 

Klausyki tės įdomių „Mar
gučio II" laidų kas vakarą, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
lygiai 9 vai. v., iš stoties 1450 
AM. 

ikago* lit mokyklos mokiniai vieno* ivent** Jaunimo centre metu. 
Nuotr Vlado Žukausko 


