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Dūmos narys ragina Baltijos 
šalis kurti saugumo sistemą 

drauge su Rusija 
Vilnius, birželio 28 d. (AGEP) 

— Baltijos šalys niekada nebus 
priimtos j NATO, ir jos turi, 
bendradarbiaudamos su Rusija, 
ieškoti naujų būdų savo saugu
mui užtikrinti, mano Rusijos 
parlamento — Dūmos Tarptau
tinių reikalų komiteto pir
mininkas Vladimir Lukin. 

Europos Tarybos (ET) Parla
mentinės Asamblėjos sesijoje 
Strasbourg, Prancūzijoje, V. 
Lukin Baltijos šalių žurnalis
tams pareiškė, kad susitikime 
su trimis Baltijos prezidentais 
padarytas JAV prezidento Bill 
Clinton pareiškimas, kuriame jis 
parėmė Baltijos šalių siekį įstotį 
į NATO, buvo tik Amerikoje 
prasidėjusios rinkimų kampani
jos dalis. 

Pasak buvusio Rusijos amba
sadoriaus Vašingtone V. Lukin, 
B. Clinton pareiškimas buvo 
skirtas iš Baltijos šal ių 
kilusiems JAV balsuotojams. 

„NATO plėtros požiūriu jis 
neturi didelės reikšmės", sakė 
Rusijos parlamentaras. 

Lukin mano, kad Baltijos 
šalys turi sukurti „savo 
saugumo modelį" drauge su 
Rusija. „Estijai kelia nerimą 
Rusijos dalinių didinimas Ps
kovo srityje, Rusiai — NATO 
plėtimasis... Mes čia turime per 
derybas surasti kompromisą", 
sakė V. Lukin. Rusijos politiko 
nuomone, panorėjusios, Estija, 
Latvija ir Lietuva, gali pasiekti 
įvairiausių susitarimų, kurie 
garantuotų jų saugumą. 

V. Lukin užtikrino, kad 
Maskva nesikėsina į Baltijos 
šalių nepriklausomybe ir pasi
rengusi sudaryti daugiašales 
sutartis, kad garantuotų jų 
saugumą. „Tačiau Vakarų pa
reiškimai dėl gynybos organi
zacijų plėtimo veidmainiški, nes 
dėl Baltijos šalių jie nekariaus", 
pareiškė Rusijos Dūmos narys. 

Tarptautinis Valiutos Fondas 
skolins Lietuvai daugiau 

pinigų 
Vilnius, birželio 28 d. (AGEP) 

— Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) Vykdančioji valdyba 
birželio 26 d. parėmė Lietuvos 
vyriausybės politiką ir suteikė 
teise išmokėti Lietuvai 30 
milijonų dolerių, pranešė TVF 
atstovybė Vilniuje. Tarp
tautinio Valiutos Fondo valdyba 
išreiškė pasitenkinimą Lietuvo
je veikiančiu valiutų valdybos 
modeliu ir pabrėžė, jog fondas 
nemato galimybių artimiausio
je ateityje atsisakyti šio mode
lio. 

Biudžeto srityje TVF direkto 
riai rekomendavo laikytis griež
tos fiskalinės politikos. TVF 
valdyba priėjo išvados, jog 
Lietuva patenkinamai įvykdė 
pirmojo šių metų ketvirčio 
įsipareigojimus fondui, nepai
sant sunkumų, kuriuos ji patyrė 
dėl banku krizės. 

Pagyrusi Lietuvą už pažangą, 
siekiant makroekonominio sta
bilumo, TVF valdyba pabrėžė, 

kad dabar labai svarbu nevė
luoti, vykdant struktūrines 
reformas, pirmiausia bankinin
kystėje ir energetikoje, taip pat 
liberalizuojant prekybą ir vyk
dant privatizacija. 

Jei ir toliau Lietuva paten
kinamai vykdys trejų metų 
vadinamąją Išplėstinio finan
savimo programą, iki susita
rimo su TVF pabaigos jai bus 
suteiktos dar šešios išmokos po 
15 milijonų dolerių kiekviena. 
Iš viso iki 1997 m. rudens 
Lietuva tuomet gaus dar apie 90 
milijonų dolerių. 

Trejų metų Išplėstinio finan
savimo programa, Lietuvoje 
geriau žinoma kaip ekonominės 
politikos memorandumas, pasi
rašyta 1994 m. spalio mėnesį ir 
galioja iki 1997 m. spalio. Pagal 
šią programą Lietuvai pažadė
tos 200 milijonų dolerių finan
sinės paramos, Lietuva iki šiol 
gavo apie 80 milijonų dolerių. 

Užsienio reikalų ministerija 
ir buvęs ambasadorius 

susirėmė teisinėje dvikovoje 
Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 

— Užsienio reikalų ministerija 
padavė į teismą buvusį amba
sadorių Londone dėl nuostolių 
atlyginimo, o diplomatas ap
skundė ministrą prokuratūrai 
dėl finansinių pažeidimų nuslė
pimo. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija pirmadienį kreipėsi į 
teismą, prašydama išieškoti iš 
buvusio ambasadoriaus Londo
ne Raimundo Rajecko daugiau 
nei 6,000 litų, kuriuos jis, minis
terijos nuomone, išnaudojo ne 
pagal paskirtį, pranešė „Lietu
vos rytas". Šiuos valstybės pi
nigus, kaip nustatė revizija am
basadoje, ambasadorius išleido 
maistui, vitaminams, higienos 
ir kosmetikos priemonėms. Tuo 
tarpu R. Rajeckas prieš savaite 
įteikė dokumentus Generalinei 
prokuratūrai, kuriuose minist
ras Povilas Gylys kaltinamas 
lėšų išeikvojimo ambasadoje 
nuslėpimu, kai joje tvarkėsi ki
ti žmonės. 

Užsienio reikalų ininisterija ir 
diplomatai iki šiol dar nėra aiš
kinęsi santykių per teismą. Am

basadoriaus ir vyriausybės san
tykiai subjuro šių metų pradžio
je, kai R. Rajeckas tuometinį 
premjerą Adolfą Šleževičių ap
kaltino nesąžiningumu ir ne
garbingu elgesiu. Dėl šios kri
tikos R. Rajeckas buvo atšauk
tas iš ambasadoriaus pareigų 
vasario 10 d., po dvejų metų dar
bo Londone. 

Švedija padovanojo 
trečią laivą 

Vilnius, birželio 26 d. <LR-
AGEP) - Šią savaite Klaipėdoje 
Lietuvos pasienio policijai buvo 
perduotas Švedijos pakrančių 
apsaugos laivas „Lilian". Šis 
laivas pastatytas 1969 m., po 
14 metų buvo modernizuotas, 
pakeisti pagrindiniai varikliai, 
elektros sistema. Prieš perduo
dant laivą lietuviams, jis buvo 
suremontuotas, jame buvo 
įrengta šiuolaikinė aparatūra, 
navigacinė įranga ir ryšių prie
monės. 

Laivu gali plaukti 21 mazgo 
greičiu, jo įguloje bus penki 
žmonės. Klaipėdos pasienio poli-

Jelcinas patvirtino, kad 
Rusija Karaliaučiaus 

neatiduos 

Birželio 25 d. Jungtinių Valstijų prezidentas Bill ( iinton (antras ii k.) Vašingtone susitiko su 
Baltyoe salių prezidentais: Lietuvos Algirdu Brazausku (kairėje), Latvijos Gunčiu Ulmaniu ir 
Estgos Lennart Meri (dešinėjeJ. b. Clinton pasidžiauk Baltuos salių pažanga, jungiantis į Europos 
salių bendruomene ir pagyrė lietuvių, latvių ir esi-., išeivija — tiek savo tėvynėse, tiek ir JAV 
bei •t^oni^ iaiyse — ui jų laimėtą kovą dėl neprikb* usomy bėa. Jis pareiškė, kad pirmosios i NATO 
priimtos Salys neturėtų būti paskutinės, kad NATO plėtimas bus atviras visoms naujosioms 
Europos demokratijoms, ir negrasins niekam. 

Baltųjų rūmų nuotrauka 

Maskva, liepos 1 d. (AGEP) — 
Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas kategoriškai atmetė 
bet kokias kalbas apie Kara
liaučiaus sritį kaip apie abe
jotinos priklausomybės žemę 
„Mes niekam neturime terito
rinių pretenzijų, tačiau ir sau 
niekieno teritorinių pretenzijų 
nepriimame", sekmadienį pa
reiškė B. Jelcinas, atsakydamas 
į Interfax klausimus, artėjant 
lemiamam antrojo prezidento 
rinkimu turo balsavimui. „Tai 
aš patvirtinu, neseniai lanky
damasis Kaliningrade" pažy
mėjo jis. 

„Visiems, kurie turi abejonių, 
noriu pasakyti, kad Rusija nuo 

Baltijos nepasitrauks, ir savo 
karinę bazę Baitijske mes 
stiprinsime ir plėtosime. Ne tam 
Petras I iškirto langą Į Europą ir 
įėjo į Baltijos jūrą, kad mes šį 
iangą užkaltume", pabrėžė Ru
sijos prezidentas. 

„Suprantama, Rusija nesutin
ka net su hipotetine ga.irnybe 
plėsti NATO veikimo sfera j 
Baltijos šalis, pažymėjo Jel
cinas. Neseniai aš pasiūliau 
JAV prezidentui Bill Clinton, 
kad Amerika, pasinaudodama 
savo galimybėmis, išaiškintų 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
mūsų susirūpinimą šią proble
ma". 

Seimas priėmė naująją Seimo 
rinkimų įstatymo redakciją 

Vyriausybė nutarė steigti 
didelę Lietuvos naftos įmonę 

Vilnius, birželio 26 d. (AGEP) „Aš tikiuosi kad tokia 
— Vyriausybė trečiadienį holdingo tipo bendrovė taps 
nutarė steigti bendrovę daug patrauklesnė užsienio in

vestuotojams, o pirmiausia — ir 
tai mums labiausia rūpi — ji 
įgalintų geriau finansuoti Bū
tingės terminalo statybą", sakė 
ministras korespondentui. 

I „Lietuvos-njr'v*" susijungtų 
bendrovės „Mažeikių nafta", 
„Būtingės nafta", Biržų „Nafto
tiekis" ir „Lietuvos kuras". 
Ateityje į valstybine naftos įmo
nę galėtų įsijungti ir bendrovės 
„Geonafta" bei Klaipėdos „Naf
tos terminalas", kurios dabar 
nereiškia jokio noro jungtis. 

Naujosios įmonės įstatinis 
kapitalas būtų suformuotas iš 
valstybei priklausančių minėtų 
įmonių akcijų. 

Preliminariais skaičiavimais, 
iš pradžių Lietuvos Naftos 
valstybės kapitalas būtų 787 

„Lietuvos nafta", į kurią būtų 
sujungtos keturios iš šešių 
šalies naftos pramonės įmonių. 
Tačiau galutinį žodį tars 
Seimas, kuris turėtų priimti 
atitinkamą įstatymą bei pakeis
ti kelis dabar galiojančius įsta
tymus. Iki kitos savaitės doku
mentai dar bus derinami minis
terijose ir po to pateikti parla
mentui. 

Energetikos ministras Sau
lius Kutas sako, jog įmonės 
„Lietuvos nafta" įsteigimas 
leistų efektyviai valdyti 
valstybės kapitalą ir investici
jas į šalies naftos pramonę. Be 
to, naftos įmonės galėtų geriau 
konkuruoti su Vakarų bendro
vėmis ir duoti daugiau pajamų 
šalies biudžetui. 

milijonai litų. Vėliau, išleidus 
akcijų emisiją ir pardavus jas 
Rytų bei Vakarų bendrovėms, 
kapitalas padidėtų iki maždaug 
1.2 milijardų litų. Tai leistų 
tikėtis užsienio paskolų, kurių 
poreikis tuo tarpu vertinamas 
720 milijonų litų. 

Energetikos ministras S. Ku
tas pripažįsta, jog bendrovė 
„Lietuvos kuras", turinti labai 
daug skolų, bus viena kliūčių, 
apsunkinančių naujos įmones 
kūrimą. Lietuvos Naftos steigi
mo įstatymo projekte siūloma 
išbraukti „Lietuvos kurą" ir 
„Mažeikių naftą" iš šių metų 
privatizuojamų objektų sąrašo. 

Naftos ūkio ekspertai paskai
čiavo, kad norint užtikrinti 
normalų šalies naftos ūkio 
darbą, jam reikėtų apie 300 mi
lijonų dolerių investicijų. 

Vilnius, birželio 27 d. (AGEPi 
— Seimas ketvirtadieni priėmė 
naująją Seimo rinkimų įstaty
mo redakciją, kurios esminis pa
tikslinimas — numatytas vadi
namasis „reitinginis balsavi
mas" proporcinėje rinkimų da
lyje. Už šį įstatymą balsavo 62 
Seimo nairiai, prieš — 27; 13 su
silaikė. 

Naujoji sistema numato gali
mybę rinkėjams įtakoti rinki
muose dalyvausiančių partijų 
sąrašus. Kiekvienas rinkėjas 
galės pareikšti teigiamą arba 
neigiamą vertinimą apie kiek
vieną kandidatą, kuris bus 
įrašytas į tą sąrašą, už kurį 
balsuos rinkėjas. 

Galutinį į Seimą patekusių 
partijų sąrašo eiliškumą nusta
tys Vyriausioji rinkimų komisi
ja, įvertinusi tiek rinkėjų nuo
monę, tiek pačių partijų sudary
tą sąrašą. 

Naująją proporcinę sistemą 

Indėlininkas ginklu atsiimtų 
pinigų nebeturi 

parėmė tik valdančioji LDDP. 
Mažųjų frakcijų paramą rinki
mų įstatymui jo iniciatoriai 
prarado tuomet, kai buvo pakel
tas vadinamasis rinkimų barje
ras proporcinėje rinkimų daly
je nuo 4% rinkėjų balsų, kad 
laimėtų vietą Seime, dabar kan
didatas turės surinkti 5% rinkė
jų balsų. 

Taip pat atsisakyta praėju 
šiuose rinkimuose taikytos leng
vatos tautinių mažumų orga
nizacijoms. Jų politinių sąrašų 
ke^d^datai tai? prt pateks i 
Seimą tik tuo atveju, jei už juos 
balsuos 5% dalyvavusių rinkėjų. 

Naujoji rinkimų įstatymo re
dakcija įsigalios, kai ją pasi
rašys prezidentas. Po ketvirta
dienio balsavimo, jokiai frakci
jai nepriklausantis Seimo narys 
Kazimieras Antanavičius nedvi
prasmiškai užsiminė apie keti
nimus apskųsti įstatymą Kons
tituciniam Teismui. Tačiau, kal
bėdamas Seime, jis nenurodė, 
kokie straipsniai, jo vertinimu, 
prieštarauja Konstitucijai. 

K. Gimžauskas neteko 
JAV pilietybės 

Vilnius, birželio 27 d. JAV 
District of Columbia (kurioje 
yra JAV sostinė) apygardos teis
mas trečiadienį atėmė JAV pi
lietybę iš Kazio Gimžausko, ku
ris įtariamas žydų persekiojimu, 
kai tarnavo naciams pavaldžiai 
saugumo policijai Lietuvoje. 

K. Gimžauskas nuo 1941 m. 
rudens iki 1944 m. liepos buvo 
Vilniaus apygardos saugumo 
policijos viršininko pavaduoto
jas ir amerikiečių yra kaltina
mas asmeniškai įsakinėjęs su
imti, tardyti ir kalinti civilius, 
daugiausiai — žydus. 

K. Gimžauskas, 88 metų, jau 
porą metų gyvena Vilniuje ir 
kategoriškai neigia savo kaltę 
dėl žydų naikinimo. K. Gim
žausko darbo Vilniaus saugume 
metais jam vadovavo Aleksand
ras Lileikis, prieš mėnesį taip 
pat netekės Amerikos pilietybės 

cijos komisaras pasakė, kad tik 
šiuolaikiškai įrengti laivai ir pro
fesionaliai paruostos tarnybos 
gali sustabdyti nelegalių mig
rantų srautą ii Lietuvos. „Li
lian" yra trečias pakrančių ap
saugos laivas, kurt Lietuvos 
pasienio tarnybai padovanojo 
švedai. 

Praėjusiais metais į Klaipėdą 
buvo atplukdyta „Madelaine". 

, Vasarą i i s laivas budi Kuriių 
mariose. Kateris „Carl" buvo 
perduotas šilutiškiams 

ir neseniai grįžęs į Lietuvą. 
K. Gimžauskas yra apklaus

tas kaip liudininkas Lietuvos 
Generalinės prokuratūros iškel
toje byloje A. Lileikio veiklai 
ištirti ir davė jam palankius 
parodymus. Save ir savo buvu
sį viršininką jis vadina Lietuvos 
patriotais, leisdamas suprasti, 
kad per Antrą pasaulinį karą 
jie atliko ant ir. arinio pogrindžio 
užduotis. 

K. Gimžauskas atvyko į JAV 
1956 metais ir iki sugrįžimo į 
Lietuvą gyveno St. Petersburg, 
Florijoje. 

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų skyriaus 
(vadinamojo 091) direktorius 
Elis M. Roser >aum pilietybės 
atėmimą iš K rimžausko pava
dino „svarbia -JAV teisėsaugos 
pergale prieš acių kolaboran
tus". Jis pare §kė, kad ir kiti 
nacių genocid< dalyviai turi su
vokti, kad JAV vyriausybė tvir
tai nusiteikus •-esti jų persekio
jimą, atimti apgaule įsigytą pi
lietybę ir ištrenti juos iš šalies. 

Tuo tarpu, pasak perduoto 
JAV Specialiųjų tyrimo sky
riaus pranešir o, iškelta pilie
tybės atėmimo byla dar vienam 
lietuviui — Ck -elando gyvento
jui Algimantui Dailidei, taip pat 
tarnavusiam Vilniaus Saugu
me. Šios bylos nagrinėjimas tu-
tetų prasidėti lapkričio mėnesį. 

Vilnius, birželio 26 d. (LR-
AGEP) —Kaip pasakė Lietuvos 
televizijos programos „Panora
mos" žurnaliste, iš Lietuvos Ak
cinio Inovacinio Banko (LAIB) 
savo indėlį, be buvusio premje
ro Adolfo Šleževičiaus, atsiėmė 
ir kitas indėlininkas — Vladas 
Kukys. Tiesa, jis indėlį atsiėmė 
prievarta. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
banko apsaugos nesustabdytas 
Vladas Kukys įsiveržė į laikino
jo banko administratoriaus Ro 

nebeatgaus, ir nutarė imtis 
ryžtingesnių veiksmų. 

Kukiui gresia trys metai ka
lėjimo ir bauda arba tik bauda. 
Advokatas Kęstutis Lipeika .Lie
tuvos rytui" sakė, kad jis nepa
teisina būdo, kuriuo Kukys atsi
ėmė juridiškai įteisintą paskolą. 
Kita vertus, pasak laikraščio, į 
redakciją skambino daug skai
tytojų, kurie buvo pasipiktinę, 
kad Vladas Kukys vadinamas 
plėšiku. Žmonės teigė, kad 
plėšikai yra bankininkai, kurie 

mualdo Visokavičiaus kabinetą apvogė indėlininkus, tačiau iki 
ir grasindamas, anot Kukio, šiol sėdi savo postuose. 
dviem žaisliniais pistoletais, 
pareikalavo savo 11,000 dolerių 
indėlio. Banko administratorius 
liepė pinigus atnešti, Kukys 
pasirašė gavęs pinigus ir 
netrukdomas išėjo iš banko 
pastato. 

Policija visą naktį jo nerado. 
Pasak Kukio, jis visą naktį 
girtuokliavo, paryčiui bandė 
patekti į policijos nuovadą ir 
atgailauti, tačiau policininkai jo 
neklausė. Iš ryto jis pinigų jau 
neturėjo; teigė, kad, bemiegant 
naktį ant suolelio aikštelėje prie 
Petro Cvirkos paminklo, krepšį 
su pinigais pavogė kiti gir
tuokliai. Kukys sako, kad kaip 
lengai jis juos atgavo, taip 
lengvai ir prarado. 

Vladas Kukys, 47 metų, yra 
koordinacinės LAIB indėlinin
kų teisių gynimo komiteto na
rys, firmos savininkas. Pinigų 
praradimas banke, pasak jo, 
sužlugdė jam gyvenimą. Jis 
sako, kad, Seimui priėmus įsta
tymą dėl LAIB ir Litimpeks 
bankų, jis suprato, kad pinigų 

Lietuva smerkia 
terorizmą 

Vilnius, birželio 28 d. (Elta) -
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija penktadienį paskelbė 
pareiškimą, kuriame griežtai 
smerkia teroristinį aktą, įvyk
dytą birželio 25 d. Saudi Arabi
joje, Jungtinių Amerikos Vals
tijų karinėje bazėje, prieš JAV 
piliečius. 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pasisakė už bekom 
promisę kovą su tarptautiniu te
rorizmu, kviečia demokratinių 
valstybių vyriausybes dar glau
džiau bendradarbiauti, siekiant 
užkirsti kelią tokiems ir pana
šaus pobūdžio terorizmo veiks
mams. 

Pareiškime reiškiama užuo-
, jauta žuvusiųjų šeimoms bei ar 
timiesiems ir JAV vyriausybei. 
Tikimasi, kad šio skaudaus nu
sikaltimo kaltininkai bus su
rasti ir tinkamai nubausti. 

R. Kurtinaitis 
kandidatuos Seimo 

rinkimuose 
Vilnius, birželio 26 d. (AGEP i 

— Vienas žymiausių Lietuvos 
krepšininkų Rimas Kurtinaitis 
ketina dalyvauti Seimo rinki
muose konservatorių partijos 
sąraše. Kauno dienraščiui „Lai 
kinoji sostinė" 36 metų spor 
tininkas prisipažino nesąs nei 
politikas, nei sportininkas, nei 
žemės ūkio specialistas, tačiau 
norįs įkurti Seime sporto ir 
turizmo reikalų komitetą. 

„Žalgirio" klubo komando> 
kapitonas ir Lietuvos nacio
nalinės rinktinės gynėjas R. 
Kurtinaitis nėra konservatorių 
partijos narys, tačiau neslep;;; 
simpatijų dešiniesiems. Po 
LDDP pergalės 1992 m rink. 
muose R. Kurtinaitis pareiškt-
kad jam gėda būti lietuviu 
..Dabar taip nesakyčiau. tač:a; 
simpatijų valdančiajai partija-
nejaučiu", sakė laikraščiui 
krepšininkas, dabar drauge su 
rinktine Ispanijoje besirengian
tis o l impinėms žaidynėms 
Atlantoje 

K A L E N D O R I I S 

L i e p o s 2 d.: Procesas, 
Rustenis. Napoleonas, Lengve
nis. 

L iepos 3 d.: Šv. Tomas, 
apaštalas; Anatolijus, Leonas. 
Vaidilas, Rytis. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PATARIA 

— tėvai, mokytojai, dvasininkai, 
gydytojai ir šiaip žmonės — visa 
jėga kibkime į svarbiausią 
darbą: talkinkime savo aplin
koje normalaus — išmintingo 
vaiko užauginimui Tik tokie 
suaugę pagerins dabar pairusį 
daugelio žmonių gyvenimą. 

ASPIRINAS - BEVEIK 
KIEKVIENAM GERAS 

VAISTAS 

Prieš krešulių susidarymą 
kraujagyslėse veiklus, pigus 
kasdieninis aspirinas mažina 
širdimi ir smegenimis mirtingu
mą. 

Mediciniška tiesa 

Taip pat ir kiti tyrimai pa
rodo, kad aspirinas padeda ati
tolinti paralyžių-stroką ir leng
vina širdies ataką. O pasku
t iniej i mediciniški darbai 
įrodė, kad įvairiame maiste 
randamos, į aspiriną panašios 
medžiagos turi įtakos į 
sumažėjusį širdimi mirtingumą 
šiame krašte per paskutinius 
dešimtmečius. Bet ne visiems 
žmonėms aspirinas yra taip 
geras vaistas. 

Mat, visi žmonės kai kurioms 
medžiagoms — ar tai bus mais
tas, ar vaistas — yra jautrus. 
Vienas tiesiog miršta užvalgęs 
svogūnų, kitas nepakelia peni
cilino. Taip pat yra jautrių aspi
rinui, kuriems jis sukelia skran
džio gleivinės išopėjimą. Pana
šiai žaloja skrandį ir, nė vienam 
lietuviui neimtinas, taip plačiai 
televizijoje reklamuojamas, 
vaistas „Advil" ir kiti jam 
panašūs. 

Aspiriną naudoja milijonai 
žmonių ir tik pavieniai asmenys 
negali jo priiminėti. Todėl visi 
lietuviai, būdami savo gydytojo 
žinioje, ginkimės nuo širdies ir 
smegenų arterijų priskredimo, 
jų krešuliais užsikimšimo, kas 
artina mums širdies ataką ir 
smegenų insultą, priimdami 
kasdien (ar pradieniui) po vieną 
reguliarią 325 mg (ar tik jos 
pusę) aspirino tabletę. Dabar 
ištirta, kad ir 75 mg aspirino 
kasdien imami lygiai gerai 
veikia ir mažai neigiamumų 
teikia. 

O kurie esate jautrūs aspi
rinui, nauji tyrimai įrodė, jog 
visai maža jo dozė — net vos tik 
60 mg — taigi tik penktadalis 
reguliarios tabletės, imama kas
dien irgi apsaugo nuo kraujo 
krešulių kraujagyslėse susi
darymo. Tokie krešuliai atsi
randa kraujo plokštelėms 
sulipus ir širdį ar smegenis mai
tinančią arteriją staiga 
užkimšus. Aspirinas, net ir 
mažomis dozėmis, saugo nuo 
tokios nelaimės. 

Kiekviename lietuvio name 
turi būti atsargoje laikoma 
sutrinta aspirino tabletė ir tuo
jau nuryjama, staigiai širdimi 
ar smegenimis susirgus, ir, nė 
minutės nedelsiant, šaukiama 
911 numeriu greitoji apgalba. Ji 
nugabens artimiausion ligo
ninėn, kur bus skubiai teikia

mas reikiamas gydymas. Jis 
turi būti pradėtas su minėto su
trinto (kad greičiau veiktų) aspi
rino nurijimu ir ne vėliau, kai 
per dvi valandas ligoninėn 
patekimu. Toks elgesys perpus 
sumažina mirtingumą, taip su
sirgus. 

Aspirino nauda įrodyta visų 
rūšių kraujagyslių priskre-
timuose. Jis iki dabar per mažai 
vartojamas, ypač lietuvių tarpe. 
Todėl visi lietuviai pradėkime 
pigiausiu ir saugiausiu būdu — 
aspirinu — gintis nuo stipriau
sių širdies ir smegenų giltinių, 
nepamiršdami ovo-lacto vege
tariško maisto, cinko, vitamino 
E ir kitų ALVUDO patariamų 
priemonių. Sėkmės! 

NUSITEIKIMAS GĖRIUI -
VERTINGIAUSIAS 

TURTAS 

Ne vien žinojimas kas gera, 
bet nusiteikimas gėriui — tai 
yra išmintingumo pakankamu-
mas yra normalaus gyvenimo 
pamatas. 

Gyvenimo tiesa 

Mes visi — tėvai, mokytojai, 
dvasininkai ir gydytojai — klys
tame, kai vien patarimu neiš
mintingam savo darbą bai
giame. Nieko tokiam nepadeda 
patarimas ,,Tu, vaike, būk 
geras", „Tu, jaunuoli, liaukis 
rūkęs", „Tu, moteriške, sulie
sėk", „Tu, vyreli, negirtuok
liauk". Vien tokie patarimai, be 
žmogaus parengimo jų pildy
mui, yra tiek pat beverčiai, kaip 
patarimas džiovininkui pakelti 
centnerį kviečių. Taip ir išeina, 
kad nenusiteikęs gėriui, nepajė
gia normaliai, sakykim, neme
luotai lietuviškai elgtis. 

Daugeliui mūsiškių proto pa
kanka, tik išmintingumo — tai 
yra, gėriui — sveikatai nusi
teikimo — daugelis stokojame. 
Už tai mes vis dar įvairiopai 
kenkiame sau, kitam ir ap
linkai. Ir kas dar blogiau: 
išmintingumo stokotojas pro
tingas asmuo nenori sunor-
malėti, — išmintingumą savyje 
pagausinti. Tokie nuoširdžiam 
patarėjui atkerta: „Aš nenoriu 
būti geras", „Aš nė negalvoju 
mesti rūkęs", „Aš bijau netekti 
per didelio svorio", ,,Aš 
degtinėje turiu skandinti savo 
kirminą"... 

Kol žmogus nenusiteikia gė
riui, kol jis išmintingumu 
nepasipuošia, tol tokiam visi, 
kad ir geriausi, patarimai eina 
vėjais. Todėl mes turime atgimti 
normalaus gyvenimo revoliu-
cijon. Visi ir visos dar nor-
malumo, tai yra išmintingumo, 
nepraradusieji ir nepraradusios 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

IŠKILM^KAUNO 
ARKIKATEDROJE 

Mama su „nauju lėliuku" Rokiškio r.c. ligoninėje. 
Nuotr P r a n ė s S lat ienea 

DAUG DEL NIEKO, O 
MAŽAI DĖL VISKO 

Protingas neišmintingasis 
daug dirba sirgimui, o labai 
mažai susveikimui. 

Lietuviško gyvenimo tiesa 

Mes visi būtume sveikesni, jei 
geriau save kontroliuotume. 
Štai kaip trejopai lietuvis gali 
gintis nuo vėžio ir daug geriau 
jaustis. 

Pirmas žingsnis, bėgant nuo 
vėžio, yra nuspyrimas šalin nuo 
savo gyvinimo tako visokios rū
šies tabako, nes rūkymas yra di
džiausias vėžio sukėlėjas, di
džiausias vėžio į plaučius vilio
tojas ir visų nuo vėžio mirčių 
trečdalinis kaltininkas. 

Rūkorius kenkia sau ir, terš-
damas orą, vargina aplinkinius. 
Rūkąs ypač žaloja kūdikius, 
vaikus ir nėščias moteris. O 
rūkąs girtuoklis, ar tabaką 
kramtąs lietuvis, rėkte šaukia
si vėžį į burną ir gerklę. 

Nerūkanti moteris savo 
skrandyje žaizdos nesugydo, nes 
jos vyras ir vaikas rūko, ir 
neklauso jos prašymo liautis jai 
kenkę savais dūmais. Vyrui 
rūkoriui negyja dvylikapirštėj 
žarnoje žaizda. Jauna mergaitė, 
dirbanti grožio salone, pati ne
rūko, bet ten atsilankiusių rū
kančių klienčių dūmuose skęsta 
ir savo skrandžio opą žaizdomis 
paverčia. Toks mūsų sau ir ki
tam kenkimas tesis tol, kol mes 
visi ir visos aunormalėsime savo 
elgesiu. 

Todėl medicina ragina dar 
šiandien liautis rūkius ir 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Mūsų renginiai ir valgyklos pir
miausia turi nerūkymu gintis 
nuo vėžio. Bet kiek mūsiškių 
paklauso, nagi tik saujelė. Iš
mintingas mūsiškis nė vienas 
nerūko. 

Antras žingsnis, ginantis nuo 
vėžio, yra gausus kasdien vaisių 
ir daržovių valgymas. Salin rie
balų pertekliaus, lauk normalus 
— saldus pienas. Dėk į skrandį 
nugriebtą (skini) ir iš jo varškę 
ar rūgusį. Kasdien, ar padie
niui, plukdyk žuvį į savo skran
dį, niekada į jį jokios kitokios 
mėsos nedėdamas. Kramtyk tik 
stambiai maltų miltų javainius 
ir tokią duoną. Yra gerai 
besijaučiančių devyniasdešimt
mečių viską apie save apsitvar
kančių ir valgančių tik tai, ką 
savo sode-darže užsiaugina. Jie 
ir dabar pajėgia vykti Lietuvon 
giminių aplankyti. 

Trečias nuo vėžio bėgimo 
takas yra nemeluotai lietu
viškas — tas mūsų tėvų pro
tėvių reguliarus darbavimasis 
šalia minėto sveiko valgio ir 
saules spindulių išvengimas: 
savo odos nesendini mas ir joje 
vėžio neauginimas. Saulinimosi 
lempas ir visokiuos įdegimu 
besirūpinančius klubus pali
kime neišmanėliams. 

Tai taip trejopai medicina 
gina žmogų nuo vėžio. O kaip 
mes nuo jo ginamės! Juokų dar
bas, tas mūsų vėžiškas elgesys 
būtų, jei jis mūsų gyvais la
vonais nepaverstų ir anksti vė-
žiškos mirties neprišauktų. Juk 
mes elgiamės visai priešingai 
dabartinės medicinos nurody
mams, o norima būti sveiki. Štai 
mūsų moterya renginiuose 
ragina ateiti ir vaišintis deš
romis su) kopusiais, kugeliu, 
cepelinais ir pyragaičiais su 
kava. Juk tai mus sprogdinan
čios gomurinės minos mūsų gy
venime. Ir taip mes patys save 
žudome, kada reikia kelti 
sveikatos revoliuciją. Tapkime 
visi tokiais revoliucionieriais. 
Sėkmes! 

Gegužės 19 d Kaune 
katedroje bazilikoje 
paminėtos Lietuvos 
provincijos 70-osioe metines,' 
taip pat vyko Kauno aržuvys-

galima suskirstyti į tris 
dus: į 22 nepriklausomybes, fle) 
persekiojimų ir 6 atkurtosios 
nepriklausomybės metus. Arki* 
vyskupo teigimu, šios aptini 

kupo Sigito TamkevieiauS kybės lėmė Lietuvos vyskupu, 
ingresas. Iškilmėse dalyvavo 
apaštalinis nuncijus arkivys
kupas Justo Mullor Garcia, kar
dinolas Vincenta.- Sladkevičių** 
Vilniaus arkivyskupe* Audrys 
Juozas Bačkis. visi kiti Liete* 
vos vyskupai, Lietuvos evan
gelikų liuteronų vyskupas 
Kalvanas, kitų konfesijų atato-j 
vai, daug kunigu ir vieni 
bažnytinių ištaigu, 
visuomeninių, orgsnis_*_sJSj, 
partijų atstovu. Taip pat atvykę] 
Lietuvos Respublikos 
tas Algirdas Brazauskas , 
ministrai Linas Linkevičius ir 
Vladislovas Domarkas, oposicM 
jos lyderis Vytautas Landsber
gis, Lietuvos kr ikšč ionių 
demokratų partijos pirmininkas 
Algirdas Saudargas, miesto 
savivaldybės ir apskr i t i e s 
valdžios atstovai, VDU rekto
rius Bronius Vaškelia, Medi' 
cinos akademijos rektorius 
Vilius Grabauskas ir kt. 

Tardamas sveikinimo žodi 
arkivyskupo S. TamkeviČiaus 
ingreso proga, Apaštalų Sosto 
nuncijus arkivyskupas J. M. 
Garcia akcentavo vienybes svar
bą Bažnyčioje. „Mes, ganytojai, 
suvokiame, kad tik mūeų vieny
bė užtikrina katalikiškų bend
ruomenių vienybę", — sake jis. 

kunigų, tikinčiųjų ir heroizmą, 
ir ne tekt i s . „Dabart in is 
atgimimas yra skausmingas, 
nes daugiau ar mažiau visi 
esame sužeisti: vieni l inks net 
klaidose ir nuodėmėse matyti 
progresą ir išganymą, o kiti — 
išganymą matyti tik išsaugotoje 
tradicijoje ir religiniame funda
mentalizme" Arkivyskupas S. 
fTamkevičius išsakė „pagarba ir 
(meilę apaštališkajam nuncijui 

_ Justo Mullor Garcia, o per jį 
l Šventajam Tėvui, patikėjusiam 
• labai svarbias ir atsakingas 
pareigas, kurias reikės nešti 
š i u o sunkiu Bažnyč ia i ir 
Lietuvai laikotarpiu". 

„Labai aiškiai matau savo 
naujas pareigas, esamas sunke
nybes, uždėtą atsakomybe, o 
k a r t u ir savo žmogiškąjį 
t rapumą, todėl pirmiausia 

* prašau jūsų rišu pagalbos: jei
gu norite, kad naujasis gany
tojas sėkmingai pasitarnautą 

I Bažnyčiai, padėkite jam", —-
sakė arkivyskupas katedroje 

• susirinkusiems tikintiesiems. 
Toliau arkivyskupas išvardijo 
kai kuriuos aktualius Lietuvos 
Bažnyčios ir Kauno arkivys
kupijos gyvenimo klausinius. 
Kalbėdamas apie vyskupo 

Į misiją, Kauno arkivyskupijos 
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Tik iiatatUs-Ao laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Ui 
(Air 
Tik 
Ui 
oro 
Tik 

V4 metų 
$66.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

3 mėn. 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$35 00 

lUseaasj 
>) $100.00 $55.00 

laida $65.00 
laistą*! 

$600.00 $250 000 
$160.00 $85.00 

Vyriausia redaktar* Danutė Bindokiene 
Administratarius Ignas Budrys 

Moderatorius kum. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, Saatadieniaii 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skalbinių kainos pri
siunčiamos, gavus utaiyiua, ką 
nors skelbti. 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotų 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. L '""' 

Pabrėždamas, kad nuo vyskupų I ordinaras pabrėžė, kad ji yra 
vienybės priklauso ir visos r „ne tik Dievo žodžio skelbimas, 
tautos moralinė darna, j i s į b e t ir gyvas Prisikėlusiojo 
kvietė naująjį a r k i v y s k u p ą ! Kristaus liudijimas", 
„tęsti šią taissjpą tesajei ir y ie-s ,.Noriu, kad ne man, bet i i 
nybei". Ą visiems kunigams bei tikintie-

Kardinolas Vincentas Sime- i šiems labai rūpėtų tie lumisss, 
kevičius priminė nesenus*} kurie šiandien yra nustumti i 
laikus, kai „žlugo bc4aevikinė^ gyvenimo pakraštį ir neturi 
imperija, subyrėjo Berlyno elementariu gyvenimo sąlygų", 
siena", kai visame pasaulyje — tvirtino arkivyskupas. „Esu 
gimė „viltis, kad diktatūra giliai įsitikinės, kad šiuo metu 
niekad nesugrįš" „Tuomet reikia susilaikyti nuo nebūtinų 

Šventasis Tėvas mums, Lietu- bažnyčių statybų ir jų puošimų, 
vos vyskupams, kalbėjo, kad tai o sutaupytas lėšas skirti karita-
yra Dievo gailestingumo Ste- tyvinei ir socialinei Bažnyčios 
buklas", — sakė kardinolas veiklai. Kai Lietuva paversta. 
V. Sladkevičius. Atgavus ne-' elgetų kraštu, reikia rimtai pa-| 
priklausomybe butą kitą mū-4 sverti, kur išleisti tikinčiosios] 
sų tautai palaimingų įvy&ių,* liaudies suaukotus pinigus.'. 

kuriuos Lietuvos vyskupai per yGeriau šiuo sunkiu Lietuvai; 
susitikimą su Šventuoju tėvu f laikotarpiu melsimės mokyklų 
įvertino kaip besitęsianti ste- salėse, bet kartu mokysimės^ 
buklą. Pasak kardinolo, sis Ste-;: vieni kitiems padėti", — sake. 
buklas tęsiasi ir šiandien, k a u jis. j 
„naujas, energingas, sumanus", t Po pietų Kauno Tarpdieceei. 
„apdovanotas didelėmis Dievo*! nės kunigų seminarijos ealeji 
dovanomis" vyskupas perima'''. buvo surengta konferencija Lie-
„ tokias reikšmingas Kauno į tu vos bažnytinės provincijos 
arkivyskupijos vadovo peJei-' > 70-osioms metinėms paminėti! 
gas". | Pranešimus skaitė arkivyaku* 

„Dėkoju Dievui, kad Jsi i | t P * * S. Tamkevičius, Lietuves ta) 
Kauno arki vyskupijos sostą pu*!* Latvijos jėzuitų provincioasd 
kvietė taip man artimą ss>l ;kun. J. Boruta, SJ.kun. prof.Ai 
menį", — kalbėjo kardinolam ifts i 
priminė, kad dabartinis KaUno j 
arkivyskupas 9. Tamkevičius ! 

buvo jo mokinys kunigų 
seminarijoje, vėliau „bendra- 3 Kūno išrailka", kun. pref. A. 
vime..., kai kūrėme 'Kronika' J L iu ima, SJ, nagrinėjo i i o 
kartu buvome 'KronstsOs*! Bažnyčios įvaizdžio prasme. Jis 
krikštatėviais' Kardinolaa taip I pastebėjo, kad Kristus, vykdy-
pat prašė naująjį arkivyskupą I damas savo misiją, sakė 
būti „Gerojo Ganytojo pevyz- į pamokslus, aiškino apie Tėvą, 
džiu". Kardinolaa sakė noris " darė stebuklus, bet nesirūpino 
atsiprašyti .visų vyskupų; ĮjBažnyčios kaip organiiuoto 
kunigų, braniarių tikinčiųjų", 
nes „nesugebėjau euvo purdtgą 
eiti taip, kaip privalėjau, kaip . 
Šventasis Tėvas troško ir noseja, } 
galbūt todėl 

sia yra tikintieji. Bažnytinė hie
rarchija turi visus Kristaus 
įgaliojimus tvarkyti dvasinius 
tikinčiųjų reikalus, pašventinti 
žmoniją per sakramentus. Ta
čiau ši galia yra duota ne, 
„savinaudai, bet visų tikinčiųjų 
dvasinei gerovei". 

Kun. J. Boruta, SJ, apžvelgė 
Lietuvos Bažnytinės provincijos 
formavimosi raidą nuo ka
raliaus Mindaugo iki mūsų 
laikų. Istorikė G. Gustaitė 
nagrinėjo pal. arkivyskupo J. 
Matulaičio indėlį steigiant Lie
tuvos bažnytine provinciją 1926 
metais. Apžvelgusi J. Matulai
čio veiklą. G. Gustaitė tvirtino, 
jog Lietuvos bažnytinės provin
cijos projektas buvęs arki
vyskupo gyvenimo programos 
„aukščiausioji pakopa, pilniau
sioji išraiška". Lietuvos Bažny
čios dabartine situaciją bei 
artimiausius uždavinius aptarė 
arkivyskupas S. Tamkevičius. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 10) 

• Rase in ia i Gegužės 7 d. 
vyko Raseinių dekanato kunigų 
susitikimas. Kunigai pateikė 
pasiūlymus dėl evangelizacijos 
ir sielovados programos ren
giantis krikščionybės 2000 
metų jubiliejui. Jų manymu, 
reikėtų aktyviai aiškinti 
jaunimui tikėjimo tiesas ir 
Bažnyčios principus, supažindi
nant su Bažnyčios padėtimi 
pasaulyje, kunigams asmeniš
kai bendrauti su šeimomis, 
suaktyvinti pastoracinių tarny
bų veiklą, steigti parapijose 
bibliotekas, būti pagarbiems 
tautos liturginėms traaiegems 
įvedant naujas. 

• Diakonas Arturas Sede
ravičius, įšventintas į kunigus 
Lukšių bažnyčioje 1996 m. kovo 
24 dieną, pastoracine praktiką 
atlikti paskirtas į Sakių pa
rapiją. 

SUNG L. CHOU, M.D. 

MOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVHJON 
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Skaitydamas pranešimą „Baž-' 
nyčia kaip mistinio Kristaus 

i 

kad 26 metus nuo 
pat mano konsekracijos dienos 
man nebuvo leista eiti pareigų". 
„O 26 metai jau yra nssnssaM 
lsiko tarpas. Kai pradėjau siti 
šias pareigas, buvau sensssšsjss, 
nebegalėjau parodyti tokios 
energŲos", — kalbėjo kardinelsa 
V. Sladkevičius. 

Per pamokslą arkivyskupas S. 
Tamkevičius pastebėjo, Jmd 
paskutiniųjų 70 metų Lietuvos 
Katalikų 

ko sambūrio steigimu, 
prelegento, Bažnyčia tar-

į savaime išauga iš joje glūdin
čios „antgamtines sėklos". Kris-

•• tus yra dvasinis Bažnyčios 
' pamatas, ant kurio statoma 

gyvoji Bažnyčia. Bažnyčia yra 
t regimoji Kristaus mistinio! 
.išraiška. Bažnyčios įste{ 
• sąlygojo Kristaus atliktas atajs-

nymas bei atpirkimas. Mistinis 
Kristaus kūnas ir regimoji 
Bažnyčia nėra dvi skirtingos 
realybės, bet viena tikrovė. 

Vyskupai drauge su kunigam 

okuao 

formuoja Bažnyčią. Bet, 
Bažnyčios iatsttfą -4 pnsseoriaut, Bažnyčia etatam*.. 

<**4 
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AR STALINAS NORĖJO 
TREČIOJO PASAULINIO 

KARO? 
ZENONAS PRŪSAS 

Šį klausimą diskutuoja Edvar
das Radzinskis, žinomas Sovietų 
Sąjungos dramaturgas ir istori
kas, nemažai laiko praleidęs, 
dirbdamas S. S-gos archyvuose. 
Yra parašęs du kapitalinius 
istorinius veikalus, paremtus 
archyvuose surastais dokumen
tais: vieną apie carą Nikalojų II 
(The Lašt Tsar — The Life And 
Death Of Nicholas II), antrą 
apie Staliną (Stalin: The First 
In - Depth Biography Based On 
Ezplosive Documents From 
Ruasia's Secret Archives), ką tik 
išleistą šiais metais Doubleday 
leidyklos. Storoka knyga - 607 
puslapių —, bet skaitoma kaip 
labai žiaurių nuotykių romanas. 
Aprašytas visas Stalino gy
venimas, nuo gimimo 1878 me
ta i s iki dėl insulto labai 
sunkios mirties 1953 metų 
kovo 1-5 d. Autorius rašo, kad 
apie šią knygą jis galvojęs visą 
savo gyvenimą. Jo tėvas — Rusi
jos žydas intelektualas — gyvas 
būdamas jam vis primindavęs: 
žinau, kad tu parašysi knygą 
apie Staliną, kai laikai pasikeis! 
Todėl jis ją ir dedikavo savo 
tėvui. Radzinskis remiasi dau
giausia faktais, ne spėliojimais. 
Aprašo šį beširdį žmogų, gal iki 
šiol didžiausią sadistą: gudrų, 
viską planuojantį, ištroškusį 
kraujo, valdžiusį Sovietų 
Sąjungą teroru. Rasdavo vieną 
po kitos aukas ir mėgaųdavosi, 
kai matydavo savo auką di
džiausioje baimėje, laukiančią 
mirties. Dažniausiai save apsis-
tatydavo ne per gudriais ma
žamoksliais padėjėjais. Pavyz
džiui, Politbiuro narys ir Rau
donosios armįjos vadas marša
las Vorošilovas nebuvo baigęs 
net pradžios mokyklos. Centro 
komiteto ir Politbiuro posė
džiuose kiti nariai bijodavo 
prasižioti. Stalinas buvo labai 
pavydus. Jei kas ką nors pasa
kydavo išmintingesnio ir su tuo 
Stalinas sutikdavo-supykdavo, 
kad ne jis, Stalinas, tai pasakęs. 
Dar blogiau, jei kas „nepataiky

davo į taktą". Todėl daug laiko 
buvo praleidžiama Didžiojo vado 
liaupsinimams. Stalinas sunai
kino ne tik visus Lenino ben
dradarbius, bet ir jam pačiam 
pasišventusius klapčiukus. 
Ypač buvo pavojinga dirbti Če-
koje, vėliau pasivadinusioje 
NKVD: banga po bangos ateida
vo nauji čekistai. Budelio gyve 
nimas buvo trumpas. Su Stalino 
palaima naujieji čekistai sunai
kindavo savo pirmatakus. Išnai
kindavo ne tik savo duoklę ati
davusius komunistus, bet ir jų 
šeimas, net ir Stalino jau miru
sių žmonų šeimas ir gimines. 

Stalinas — Josif (Soso) Džiu
gašvilis — gimė 1878 metais ne
dideliame Gruzijos miestelyje 
Gori. Tėvas buvo batsiuvis, 
didelis mušeika ir alkoholio mė
gėjas. Labai mušdavo ne tik 
mažąjį Soso, bet ir jo motiną. 
Vėliau tėvas juos abu paliko ir 
persikėlė gyventi į Tifliso 
miestą. Ten visai nusigirtuok-
liavo ir dėl kažkokių muštynių 
numirė. Motina labai mylėjo 
mažąjį Soso ir, labai sunkiai 
dirbdama, bandė jam sudaryti 
žmogiškesnes gyvenimo sąly
gas. Ji buvo labai religinga ir 
užsidirbdavo pragyvenimą, dau
giausia plaudama labiau pasitu
rinčių miestelio gyventojų grin
dis bei skalbdama drabužius. 
Labai norėjo išauginti savo 
sūnų ortodoksų popu - šventiku. 
Jaunas Stalinas lankė semina
riją, bet nebaigė — pasidarė 
revoliucijonieriumi. Jis labai 
nekentė ne tik savo tėvo, bet 
kažkodėl nemėgo ir savo moti
nos. Ją vadindavo prostitute. Vė
liau, pasidaręs „Išmintinguoju 
vadu", ją beveik užmiršo Tik 
retkarčiais jai parašydavo porą 
žodžių ir nusiųsdvo vieną kitą 
rublį. Jaunas būdamas bandė 
būti ir poetu. Vienas žurnalas 
išspausdino keletą jo poemų. 

Pasidaręs revoliucijonieriumi, 
pasivadino Koba ir savo gyve
nimą pašventė komunistų par
tijai. Plėšikavo, kad papildytų 

tuščią partijos iždą. Keletą kar
tu buvo caro valdžios sugautas 
ir išsiųstas į Sibirą, bet iš ten 
pabėgdavo. Pasidarė Lenino 
„kairiąja koja", nes, visur 
lakstydamas, ir sunkiausiose 
sąlygose atlikdavo viską, ko tik 
Leninas panorėdavo. Per tai pa
sidarė partijos Generaliniu 
sekretoriumi ir Lenino įpėdiniu. 
Apie tolimesnį jo gyvenimą 
buvo daug rašyta kitur, todėl 
gal ir nevertėtų kartoti. Gal tik 
reikėtų trumpai sustoti prie Sta
lino neva tai pasimetimo, kai 
Hitleris užpuolė Sovietų S-gą 
1941 metų birželio mėnesį. Vy
raujanti nuomonė yra, kad Sta
linas labai išsigandęs, nebeži
nojęs, ką toliau daryti ir pasis
lėpęs. Knygos autorius paduoda 
kitą versiją: Stalinas ne tik kad 
nepametęs saito proto, bet net 
apsidžiaugęs: pasaulinė revoliu
cija esanti jau čia pat! Pasi
traukęs į „dačą" ne dėl baimės, 
bet dėl to, kad jo pavaldiniai jo 
nebebijoję, kai kurie drįsę jam 
net paprieštarauti. Dėl to jis bir
želio 27-30 d. užsidaręs savo 
„dačoje". Likusiejie Pilitbiuro 
nariai be Stalino nebežinoję ką 
toliaus daryti, todėl siuntę 
delegaciją su atsiprašymais ir 
maldavimais, kad Stalinas grįž
tų. Grįžo jau ne tik kaip parti
jos vadas, bet ir kaip „vyriau
sias karo vadas", ministrų ta
rybos pirmininkas bei pagrindi
nis strategas karo planavimui ir 
vykdymui. 

Knygoje iškeltas klausimas 
įdomus: kodėl Stalinui prireikė 
vadinamų „kremliaus daktarų" 
teismo bei kitokių suplanuotų 
žydų persekiojimų 1953 metų 
pradžioje? Žydų masinės depor 
tacijos turėjo prasidėti tų metų 
kovo 5 dieną, kartu su „daktarų 
byla". Knygos autorius, pasi
remdamas daugeliu dokumen
tų, šį epizodą aiškina taip. 

Stalino sveikata silpnėjusi: jis 
jau buvo 74 metų. Todėl pasau
lio revoliucija turėjo būti 
vykdoma arba dabar, arba nie
kad. Tuo laiku Stalinas kon
troliavo trečdalį pasaulio su 
šimtais tūkstančių komunistų 
simpatikų likusioje pasaulio 
dalyje. Sovietų Sąjunga jau 
beveik turėjo vandenilio bombą, 
kurios Amerika dar neturėjo. 
Karo išbandytos, sovietų armijos 

buvo įsitvirtinusios Rytų Euro
poje ir Vokietijoje, kai Amerika 
ir kitos demokratijos buvo nu
siginklavusios ir karui nepasi
ruošusios. Taigi — patogiausia 
proga užkariauti pasaulį prieš 
savo mirtį! Kodėl neišprovokuo
ti Vakarų demokratijų, kad pra
dėtų karą! Stalinas vis dažniau 
pradėjo kalbėti apie III Pasau
linį karą. Pavyzdžiui, kai kartą 
užsienio reikalų viceministras 
Višinskis ir kai kurie Politbiuro 
nariai priminę Stalinui, kad 
„daktarų teismai" gali labai 
nepatikti Vakarams, ypač JAV, 
turinčiai tokį stiprų žydų užnu-
gurį, Stalinas pasakęs: „Mes 
nieko nebijome, o jei tie ponai 
imperialistai nori karo, mums 
nėra patogesnio laiko, kaip da
bar". Kitą kartą, pagal žurna
listą Žukovą, 1953 metų vasario 
mėnesį Višinskis vėl priminęs 
Stalinui, kad „daktarų byla" 
sudaro didelių sunkumų Sovie

tų S-gos diplomatijai visame 
pasaulyje. Kai daugelis posėdyje 
dalyvavusių Višinskį parėmė, 
Stalinas tada pasakęs ten bu
vusiems aukštiems Sovietų S-
gos pareigūnams: „Kaip yra 
lengva imperialistams jus 
įbauginti! Yra aišku, kad mes 
greit turėsime išspręsti klau
simą: arba, arba! Arba mes lik 
viduosim imperialistus dabar, 
arba, man mirus, jie jus likvi
duos kaip aklus kačiukus". 

Žiūrint grynai iš lietuviškos 
perspektyvos, gal ir negerai, 
kad Stalins mirė 1953 metų ko
vo mėnesį, o ne keliais mėne
siais ar kokiais metais vėliau. 
Atrodo, kad jis tuo metu buvo 
rimtai apsisprendęs pradėti 
karą prieš Vakarų demokrati
jas, kurį jis, be abejo, būtų pra
laimėjęs, kaip ir Hitleris. Gal 
tada ir Lietuvos likimas būtų 
išsisprendęs mums palankesne 
linkme. 

Danutė Bindokienė 

Moterys ir politika 

APIE „APŽVALGĄ" 

Maironio ltt. mokyklos, veikiančios Lemont. IL, mokiniai, kurie dnlyvaus X tautiniu Aokiu šventėje 
liepos 6 d. Roaemont Horizon. 

Neseniai atvykęs iš Lietuvos 
į Čikagą, susidariau įspūdį, kad 
Amerikos lietuviai, kaip visuo
met, jautriai reaguodami į visus 
įvykius Lietuvoje, prenumeruo
dami ir gaudami spaudą iš už 
Atlanto, ne visada ir žino, kad 
tarp dešiniųjų, opozicinės spau
dos, nepaskutinę vietą užima ir 
savaitraštis „Apžvalga". Beje, 
savaitraščių tarpe tiražu pralen
kiantis kitus laikraščius. 

Nepasakyčiau, kad „Apžval
ga" būtų plačiai žinoma ir skai
toma Lietuvoje , bet tai ne re
dakcijos darbuotojų ar laikraš
čio keliamų problemų neaktua-
lumo kaltė. Ne todėl ir rašau, 
kad aiškinčiau, kodėl mažai 
skaitomas šis laikraštis. Tačiau 
žinau — nesunkiai tą galėčiau 
padaryti. 

O laikraštis įdomus, rimtas ir 
reikalingas Lietuvai, kaip ir 
žmonėms, jam rašantys, jį 
redaguojantys ir t ikintys 
geresne tėvynės ateitim. 

Lietuvos Krikščionių demo
kratų partija atsikūrė viena iš 
pirmųjų, pačiame atgimimo 
priešaušryje. Greitai pradėjo 
darbą ir redakcija, tęsdama 
prieškario Lietuvos laikraščio 
puoselėtas idėjas, tuo būdu 
teisėtai pasilikusi ir senąjį 
pavadinimą. 

Šis laikraštis sensacijų nesi
vaiko, nerasime jame krimina
linių kronikų, pigių juokelių ar 
faktais neparemtų straipsnių, 
kas, beje, būdinga daugeliui 
stambių „nepriklausomų" dien
raščių... Čia dažnai Lietuvos 
ekonomikos problemas nagri
nėja Albertas Šimėnas, progno
zuoja jos ateitį, aiškiai įro
dydamas ir pabrėždamas, kad 
LDDP ekonominė politika toli 
gražu netarnauja Lietuvai. 
Visad yra įdomūs politologo — 
tarptautininko Egidijaus Varei-
kio straipsniai, atsiliepiantys į 
svarbiausius pasaulio įvykius, 
Lietuvos padėtį juose. Rašo jau
ni žurnalistai — Artūras Vazbys 
ir Donatas Žiugžda, niekad nesi 

remiantys paviršutiniškais tei
giniais, rimtai ir dalykiškai 
dėstydami savo požiūrius. Kaip 
visada, tvirtą ir aiškią poziciją 
išsako prel. Alfonsas Svarins
kas, beje ir kandesnio žodžio ki
šenėje neieškodamas... 

{domūs, su sarkazmo gaidele, 
Jono Norvaišos komentarai po
litinėmis temomis, nuoširdūs ir 
išsamūs Kęstučio Pranckevi-
čiaus straipsniai apie žmonių 
likimus. 

Būtų, žinoma, netikslu, jei tik 
paminėtų žmonių pavardės figū
ruotų rašančiųjų laikraščių 
eilėje; bendradarbiaujančių 
skaičius tikrai gausus, visų ir 
nesuminėsi. Galiu tik pasakyti, 
kad, nors „Apžvalga" yra 12-os 
puslapių, bet savo žurnalistinės 
pateiktos medžiagos kiekiu vie
name Nr. nenusileidžia, pvz., 
„Lietuvos rytui". 

„Apžvalgoje" daug vietos ski
riama tremtiniams, partiza
nams, kankiniams, žuvusiems 
KGB rūsiuose ar Sibiro, Ka
zachstano platybėse. Visuomet 
laikraštyje rasime ir medžiagos 
iš įvairiausių Lietuvos parapijų, 
kitų krikščioniškų konfesijų 
šiokiadienių. Žinoma, laikraštis 
esantis opozicijoje, kaip ir 
LKDP, visada nedelsdamas rea
guoja į aktualiausius Lietuvos 
gyvenimo įvykius partijos 
rezoliucijomis, protestais , 
deklaracijomis, pareiškimais. 
Tikrai nesnaudžia opozicija! 

Norėtųsi, kad Amerikos lie
tuviai labiau susidomėtų šiuo 
svarbiu, reikalingu Lietuvai 
laikraščiu, norėtųsi, kad žmonės 
pradžiai užsisakytų „Apžval 
gą", sakysim, trim mėnesiam. 
Tai prenumeratoriui atsieitų 15 
dolerių. Baisu yra skaičiuoti 
svetimus pinigus, tačiau 15 
dolerių tolygu daugelio Lietuvos 
pensininkų 60% atlygio. 

Skaitydami „Apžvalgą", pa-
remsite krikščionišką ir demo
kratinę idėją Lietuvoje. 

Ervinas Peteraitis 

Jau pernai užsienio lietuvius 
sujaudino žinios iš tėvynės, kad 
gyventojų mirtingumas buvo 
gerokai didesnis už gimstamu
mą. Ieškant to priežasčių, aps-
skaičiuota nemažai blogybių, o 
Lietuvos valdžia žadėjo į jas 
kreipti daugiau dėmesio. Pra
ėjus pusei 1996-tųjų metų, įdo
mu pamatyti, ir atitinkamos 
vyriausybės įstaigos rimtai 
susirūpino savo tautos gyven
tojų gerove, ar stengėsi apsau
goti jų sveikatą? Kaip žinome, 
Lietuvai medicininė parama 
gan gausiai plaukia iš įvairių 
Europos ir kitų kraštų, įskai
tant nuolat siunčiamąją iš JAV. 
(Vien Lithuanian Mercy Lift jau 
išsiuntė 102 talpintuvus, o kur 
dar kiti rėmėjai..) 

Pagal š.m. birželio 24 d. BNS 
pranešimą iš Vilniaus, pirmųjų 
keturių 1996 m. mėnesių laiko
tarpiu skirtumas tarp Lietuvos 
gyventojų gimimo ir mirimo yra 
54 proc. didesnis, negu pernai 
tuo pačiu metu; mirė 2,838 
daugiau, kaip gimė. Tarp sau
sio-balandžio Lietuvoje gimė 
13,081 kūdikis, 859 mažiau, 
kaip 1995 m.; mirė 15,919 žmo
nės, 674 daugiau, kaip pernai 
per tuos pačius keturis mėne
sius. Tarp kitko, iki gegužės 
pradžios Lietuvoje buvo 3,708 
mln. gyventojų. 

Gera žinia, kad savižudybės 
sumažėjo 15 proc., deja, pagau
sėjo mirtys automobilių avari
jose — net 41 proc. Vadinasi, ir 
čia veikia „modernaus gyve
nimo taisyklė... Pagausėjo ir 
žmogžudystės — 28 proc., o mir
tys, apsinuodijus alkoholiu — 9 
procentais. Galbūt ne visuomet 
ir geriausi gydytojai, ir tobu
liausia medicinos technika gali 
išgelbėti žmogaus gyvybę, bet 
čia suminėtos trys mirties prie
žastys neturi nieko bendro su 
sveikatos sutrikimais. Čia jau 
darbas ne gydytojams, o teisė
tvarkos pareigūnams, dvasinin
kijai, auklėtojams. Jokia medi
cininė parama, siunčiama iš 
užsienio, nepadės, jeigu žmogus 
be saiko pils sau į gerklę degtinę 
iki apsinuodijimo, pakels ginklą 
prieš kitą asmenį arba važiuos, 
kaip patrakęs ir paklius į 
avariją. 

Antra vertus, gimimų suma
žėjimas galbūt tiesiogiai sie
tinas su ekonominiais sun
kumais, šiandien tebekamuo
jančiais eilinį Lietuvos pilietį. 
Sakome — eilinį, nes jau yra įsi
tv irt inusi „privilegijuota 
klasė", kuri klesti kaip pikt
žolės tinginio darže ir jokių sun
kumų nejaučia. Toji galbūt 
vengia priaugio dėl kitų priežas
čių. 

Jeigu Lietuvos gyventojai pa
tiria ekonominių problemų 
apskritai, tai juo labiau nuo jų 
kenčia moterys. Pagal Lietuvos 
įstatymus, lyčių lygybė „de 
jure" yra seniai įgyvendinta, 

bet „de facto" dar toli gražu iki 
tobulumo. Labai mažai moterų 
turi ypač atsakingas pareigas 
savo darbovietėse, net Seime 
šiuo metu tik 7 moterys, o 
ministrė — viena. Moterų 
vidutinės pajamos yra 1,4 kar
to mažesnės negu vyrų, tad jos 
sudaro vargingiausiųjų krašto 
žmonių daugumą. Daug vienišų 
moterų turi auginti vaikus 
vienos, kai tėvas palieka seime. 
Nors po nepriklausomybės 
atkūrimo moterys yra ra
ginamos grįžti į šeimą, tačiau 
reta šeima, ypač turinti 
daugiau vaikų, gali pragyventi 
vien iš tėvo uždarbio. Dėl tos 
priežasties daugelis jaunų 
šeimų vaikų gimdymą atideda 
vėlesniam laikui, nes krašte la
bai trūksta darželių ir įvairių 
priežiūros namelių mažiems 
vaikams. Jeigu motina turi 
dirbti, kad padėtų išlaikyti 
šeimą, tai kūdikio priežiūra 
sudaro nemažai sunkumų. 

Susipažinus su moterų kasdie
niniais rūpesčiais Lietuvoje, dar 
didesnį pasipiktinimą kelia 
prievarta, su kuria jos nuolat 
susiduria. Pagal „JTO biule
tenį" (1996 m. birželis), 20 pro
centų Lietuvos moterų patyrė 
bandymus išprievartauti, 18 
proc. buvo apiplėštos, 33 proc. 
smarkiai sumuštos — savų ar 
svetimų. Mergaitės dažnai susi
duria su prievartos ir privers
tinės prostitucijos problemomis. 
Nors nėra jokios diskrimina
cijos, siekiant mokslo aukš
tumų, tačiau mergaitėms, net 
įsigijusioms mokslo laipsnius, 
daug mažiau galimybių gauti 
darbą pagal savo išsilavinimą, 
negu vyrams. 

Galbūt statistika apie mo
terims daromą fizišką skriaudą 
mus supurto, bet yra ir daug 
subti lesnių diskriminacijos 
apraiškų, kurios nemažiau opios 
ir taisytinos. Lietuvės didžia
vosi, galėdamos dalyvauti per
nai vykusiame tarptautiniame 
moterų suvažiavime Kinijoje, 
tačiau neatrodo, kad jos iš ten 
parsivežė daugiau ryžto taisyti 
tai, kas savame krašte taisy
tina. Tiesa, jau kuris laikas yra 
susikūrusi Lietuvos Moterų par
tija (per dideliu aktyvumu ji 
nepasižymi). Tai labai pozityvus 
reiškinys, bet negirdėti, kad ta 
partija per daug sielotųsi savo 
lyties kasdienybės problemomis 
ir stengtųsi jas pašalinti . 
Žaidimas politikos aikštėje yra 
vertingas ir būtinas, tiek 
vyrams, tiek moterims. Gaila, 
kad, pagaliau susiorgani
zavusios į komandą, Lietuvos 
moterys pasirinko žaisti 
„kairėje" aikštės pusėje. Argi 
jos bus tik „pagalbinis" tam 
tikros partijos vienetas, užuot 
pasistengusios aktyviai pačios 
įsijungti į Lietuvof politiką ir 
tikrai padaryti skirtumą? 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Po procesijos Platkauskai mus nuveda į vienus na

mus, kur šeimininkės, trys sesutės lietuvaitės, mus 
maloniai priima ir pavaišina. Nors su jomis nebuvome 
pažįstami, jos mus, kad ir nematytus, tik Platkauskų 
pristatytos, pavalgydino ir atgaivino. Po ilgo vaikščio
jimo toks pasistiprinimas labai mums tiko. Kai norėjau 
už tai apmokėti, jos apie tai neleidžia nė prisiminti. 
Atvirkščiai: jos mums ir kitiems svetimiesiems dėkoja, 
kad „neaididžiavote užeiti". Tų seselių pavardžių šian 
dien neatsimenu ir esu tikras, kad tokį lietuvišką 
vaisingumą nedaug kur begalima užtikti. 

Vakarą praleidžiame Joanos Serafinaitės namuose. 
Čia ji mums suruošė šaunias išleistuves — vakarienę. 
dalia mudviejų su žmona bei Platkauskų, dalyvauja ir 
Škotijos lietuvių dvasios vadas prelatas Juozas Gu
tauskas, taip pat Jonas ir Adelė Gužauskai, pas kuriuos 
buvome apsistoję, kai pirmą kartą lankėmės Glasgowe. 
Apie vidurnaktį jie visi mus palydi į stotį, iš kur turime 
grįžti į Manchesterį. Atsibučiavę mojame paskutini 
sudiev. 

Naktis. Traukinio ratai vienodai dunda. Užsimerkęs 

mintyse matau gražia Škotiją, legendarinj jos ežerą 
Loch Ness. Esą ten gyvena iš priešistorinių laikų užsi
likusi vandens pabaisa. Kiek apie ją rašoma, kiek pa
slaptingų padavimų, nors nedaug kam pavyko ją matyt. 
Tiesa, karts nuo karto spaudoje pasirodo tos pabaisos 
nuotraukos. Didelis, ilgas šliužas, su ilgu, virš vandens 
iškeltu kaklu ir maža galva Kartais tik nugara. Bet tie 
paveikslai tokie migloti, neaiškūs. Turistai prie Loch 
Ness ežero kasmet atvyksta šimtais. Kiti budi dieną ir 
naktį, laukdami bene pamatys pabaisą, iškylant į viršų. 

Už traukinio langų jau pilkėja rytas. Kalnai šilais 
ir krūmais apžėlę Škotijos avys augina gerą, šiltą vilną 
Iš tų vilnų austi drabužiai ,.Tweed", pavadinti pagal 
Škotijoje tekanti upelį, žinomi visame pasaulyje. Ir mano 
švarkas, yra ,.Tweed" medžiagos. Nors visą naktį busiu 
sėdėjęs ar gulėjęs su juo, atsikėlus nebus jokios raukšlių 
žymės. Nepamainomas apdaras — „Tweed". 

Pagaliau ir Manchesteris Iš stoties j namus grįžtame 
autobusu Dar turime kiek laiko pailsėti, nusiprausti 
ir persirengti Po pusryčių dar žadame eiti į darbą. Aš 
1 Kendal Milnc krautuvę, žmona į Rothblatt & Son siu 
vykią. Bet jau neilgai bedirbsime 

Netrukus po to, kai žmona gavo imigracijos vizą, pra 
dėjome svarstyti, koks būtų geriausias būdas vykti 
Amerikon: skristi ar laivu plaukti. Lėktuvu, aišku, grei 
čiau. Sėdai j Manchesterio Ringway aerodromą ir už 

kelių valandų jau New Yorke. Vilboras su Petrute ir 
Stepuku skrido. Paskui mums parašė, kad viskas labai 
patogu. Tuom mes neabejojame. Tik mums rūpi, kad, 
lėktuvu skrendant, labai nedaug bagažo tegalima pa
siimti be primokėjimo. Keliaujant atostogų, vienas daly
kas, bet, persikeliant gyventi, bagažo susidaro daugiau. 
Laivu plaukiant kitas reikalas. Nors bagažo kiekis ir 
čia ribotas, bet leidžiama pasiimti žymiai daugiau kaip 
lėktuvu skrendant. Be to, aš visada kelionę per Atlantą 
įsivaizdavau tik laivu. Man atrodo, kad tai būtų puikios 
atostogos. Guli sau ant denio per dienas, saulė kaitina, 
vėjelis glosto veidus, o mėlynoji jūra supa, linguoja lyg 
motina savo vaiką lopšyje. Mano žmona abejoja, ar jau 
taip malonu plaukti, bet sutinka. Elytei vis tiek. Jai, 
kad tik greičiau, kad tik keliauti Tad sutariame plaukti 
laivu. 

Cook kelionių biuras žinomas visame pasaulyje, turi 
savo atstovybes ir kiekviename didesniame Anglijos 
mieste. Tos kelionės biuro vienas skyrius yra net mano 
darbovietėje Kendal Milne Co Buvome manę plaukti 
britų didžiausiu laivu „Queen Elizabeth". Deja, jame 
visos vietos šiai vasarai, net ir rudeniui, jau išparduo
tos. Taip pat šiam sezonui nebėra vietų amerikiečių laive 
„United States". Tenka rinktis bet kurj Europos kraš 
tų laivą. Iš jų žinomiausios bendrovės yra vokiečių Ham 
burg Amerika Line ir olandų Holland America Line 

Pasirenku antrąją bendrovę, nes ios laivai reguliariai 
kas 3-4 savaitės kursuoja per vandenyną ir šiam sezonui 
kaip tik dar turi kelias laisvas vietas. Norėtumėm 
išplaukti rugsėjo mėnesio pradžioje, nes iki to laiko jau 
būsime gavę pinigus už parduotą namą. Olandų linijos 
laivas „Nieuw Amsterdam" iš Southampton į New 
Yorką išplauks rugsėjo 12 dieną. Tai tinkamiausia 
mums data. Užsiregistruojame ir nuperku bilietus. 
Kaina už visus tris — 247 svarai. 

Parvažiavęs į namus studijuoju laivo planą. Pagal 
gautus lapelius ir informacijas, laivas tikrai atrodo 
gražus. Tai naujai perdekoruotas, liuksusinis, plaukio
jantis viešbutis. Jo ilgis 758 pėdos, plotis 88 pėdos. Tai
gi — didelis. Klaipėdos uoste, kai įplaukdavo koks ke
turių penkių tūkstančių (Brutto Register) tonų laivas, 
vadindavome nemažais, tai ką bekalbėti apie „Nieuw 
Amsterdam", kuris registruotas 36,667 tonų talpos, 
keleivinis. 

Arčiau susipažinus su aprašymu paaiškėja, kad šis 
laivas turi net devynis denius. Pats aukščiausias vadi
namas saulės deniu yra net 69 pėdos virš jūros vandens. 

Bestudijuodamas laivo planą, po kelių dienų veik at
mintinai žinau, kur mūsų kabinos, kur laivo keltai, 
valgykla, restoranai, kinas ir krautuvė. Žmona su Elyte 
bus atskiroje kabinoje. Manoji arčiau laivo galo. 

(Bus daugiau) 
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L)r. Albinos Prunskienė? šeim? ir artimieji suruošė jai pagerbimą gimimo 
dienos proga. Iš kairės: Teresė. Jonas. A Prun.-kienė ir Marija. 

PASIŠVENTĖLĖS VARGŠŲ 
MEILEI SUKAKTIS 

Lietuviškumu dvelkiantieji 
pakvietimai prašė atvykti j 
Albinos Prunskienės ypatinga 
jubiliejų. Kvietėjai - jos vaikai 
Teresė, Marija ir Jonas. Švys 
telėjo atminty meilė — Aloha — 
persunktų havajiečių išmintis 
..Duokite gėles gyviems, aje 
mirusiems!" 

Gegužės 5 d. į Ruffled Feath 
ers Country Club. Lemonte. 
traukė mašinos, lyg i koki dva 
rą, pūpsanti nuostabiai gražioje 
gamtoje. 

I aristokratiškai elegantišką. 
baltą, naujai įkurtą Ambasado
riaus sale. žėrinčia auksiniais 
sietynais, išpuošta raudonom 
rožėm, dukros dr. Teresė ir 
advokatė Marija ivedė savo 
mamą -- šventiškai spindinčia 
dr. Albiną Prunskiene Per pu
santro šimto svečiu spontaniš
kai šūktelėjo ..valio"", palydint 
griausmingiems plojimams. Ma 
nigirdui Motekaičiui akompa 
nuojant pianinu ir Teresei Kaz 
lauskienei pakėlus šampano 
tostą lietuviškai, o Marijai — 
angliškai, skambėjo džiaugs 
mingas ..Ilgiausiu metų!" iš 
draugų krūtinių. Sūnus dr. -Jo 
nas pravedė visą programą, o 
marti dr. Terri filmavo. įam
žindama visus linkėjimus. 

Prasmingą invokacija ^.ikal 
bėjo Sv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
Antanas Pučianskis: ..Meile 
Dieve, palaimink motina, mo 
čiute. giminaite, draugę ir nuo
lankią Kristaus tarnaite savo 
dvasios stiprybe.. 

Po puikiai paruoštu pi"tu 
jubiliates dukraitės Asta. Vida. 
Daina. Audra, Giedrė Kazlaus
kaitės ir Alina (Marijos duktė' 
kiekviena atskirai sveikino 
močiute, pabreždamos. kokia 
įtaką ji turėjo iu gyvenime, ka 
pakeitf- ir pasuko j gera Asta 
pradėjo studijuoti teise. 0 širdis 
linko i pedagogika. Močhrtė pa 
skatino laikytis pašaukimo. 

Daina pamilo medicina, kai 
lankydavosi su močiute ligoni

nėse ir stebėjo su kokia meile 
pastaroji paliesdavo pacientus, 
paglostydavo ligonius. Dukrai
tes lydėjo močiutės motto: „Žiū-
• ėk į gyvenimą plačiom akim ir 
skaidria šypsena!". Visas 
pustuzinis dukraičių užtraukė 
močiutei dainą, kurią ji joms 
mažoms dainuodavo, o jai pačiai 
josios motinėlė liūliuodavo: „O, 
atsimeni namelį tą gimtini 
savo, kur motulė prie lopšelio 
supdama dainavo...". Jos įteikė 
močiutei po lietuvišką gėlę — 
ramunėlę. Albinos akys pasipuo
šė briliantinėm ašarom, o ir 
jautresnių viešnių širdys neiš
laikė... 

Sūnus Jonas jautriai atpasa
kojo savo Mamulės gyvenimą. 
Juk jis vos trejų metelių neteko 
tėvelio dr. Vlado, o Teresėlė 
buvo tik įšokusi į paauglės 
amžių. Visa 3 vaikų auginimo 
ir auklėjimo našta užgulė jau
nos našlės trapius pečius. 

Albina Pundytė gimė 1921 m. 
balandžio 4 d. Kalveliškėje, 
Švenčionių apskr. Mokėsi 
Vytauto Didžiojo matematikos 
ir biologijos licėjuje Vilniuje. 
1940 m. studijavo Vyt. Didž. 
universitete medicinos fakul
tete, 1944 m. studijas tęsė 
Friedricho-MVilhelmo univer
sitete Berlyne. 1947 m. baigė to 
universiteto studijas Bonoje, 
i gydama medicinos daktarės 
'aipsnį. Vokietijoje porą metų 
clirbo Frile pabėgėlių klinikinėje 
ligoninėje. 1949 m. apsigyveno 
Čikagoje. 1951 m. atliko Sv. Elž
bietos ligoninėje vienerių metų 
Miedicinos praktiką — stažuotę, 
kurią baigė aukso medalių. Įgi
jusi teisę praktikuoti mediciną 
Illinois valstijoje, dirbo keliose 
ligoninėse. 1973-77 m. buvoŠv. 
Kryžiaus ligoninės viršininkė, 
! 981-83 m. — ligoninės gydyto
ju tarybos sekretorė. Aktyviai 
reiškėsi Amer. liet. gyd. dr-jos 
veikloje. Jos iniciatyva dr-ja 
kasmet dalyvaudavo su savo 
programa JAV Vakarų valstijų 
medikų konferencijose ir ji buvo 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 

Skubiems mintiniams AIRCARGO. 
Komerc inės s iuntos 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 ^niausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

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

šios dr-jos vicepirmininkė. Šalia 
savo profesijos, energingai įsi
jungė į visuomeninj-šalpos Lie
tuvai darbą: savo lėšomis rėmė 
Sibiro tremtinius, senelius, 
vargšus, nukentėjusius per 1990 
m. sausio 13-tąją. 

1990 m. įkūrė krikščioniškos 
ideologijos šeimos fondą, skir
dama didelę piniginę auką. Šis 
fondas buvo pirmas, kuris parė
mė studentus su fizine negalia. 
Fondas kasmet skiria stipendi
jas neturtingiems, našlaičiams. 
A. Prunskienė yra viena fondo 
globėjų JAV. Nuo 1992 m. daly
vauja Lietuvos našlaičių šel
pime. 1993 m. jos iniciatyva 
buvo prisijungta ir įkurta prie 
JAV LB socialinių reikalų 
tarybos Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas, kuriam pirmi
ninkavo. Pablogėjus sveikatai, 
dabar yra to komiteto garbės 
pirmininkė. Priklauso ateiti
ninkams, korporacijai „Gaja". 
Skaito paskaitas medicinos 
klausimais, rašo straipsnius į 
periodinę spaudą, yra „Draugo" 
bendradarbė. 

Daktarė gali didžiuotis, kad 
savo pareigas atliko kuo gar
bingiausiai, lietuviškoje dvasio
je išaugindama vaikus. Vaikai 
ir vaikaičiai gražiai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai. 

Šešiametis Raimondėlis Kaz
lauskas padeklamvo močiutei 
„Meškiuką Rudnosiuką". 

Trejų metų Vytukas Prunskis 
linksmino močiutę sudainuo
damas „Du gaideliai". Jo puiki 
tarsena „pikliavojo" sukėlė 
tokių svečių plojimo audrą, kad 
berniukas pertraukė: „Palau
kit, aš dar nepabaigiau". Ir 
„vyriškai" užtraukė: „Ant 
kalno mūrai". Sol. Arnoldas 
Voketaitis stebėjosi kokią gerą 
vokalinę mokyklą berniukas 
lanko. Greičiausiai, auklė iš 
Lietuvos su tėvo pagalba buvo 
ir tie mokytojai. 

Landsbergis, apsuptas vaikų, 
gėrėjosi jų gražia lietuvių kal
ba ir apgailestavo, kad jo žmona 
Gražina, išvykus Švedijon, čia 
negalėjo dalyvauti. „Šiandien 
Lietuvoje yra Motinos diena", 
prabilo jis ir džiaugėsi, sveikin
damas idealią motiną ir močiu
tę ir daugelio Lietuvoje vargšų 
motiną. „O kiek Lietuvoje yra 
jos vaikų?!", gyrė Albiną , kuri 
užmiršdama save aukojasi lab
daros darbui. įteikė nuo savęs 
ir žmonos Gražinos dovaną — 
Lietuvos „Rūpintojėlį". 

Sol istas Algirdas Brazis 
l inksmai nuteikė arija iš 
„Linksmosios našlės". Vytas 
Čiuplinskas sveikino savo tėvų 
iš Kanados vardu. 

Birutė Jasaitienė, iškvietusi 
visą tuziną Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto narių, bėrė lin
kėjimus jubiliatei. 

Dr. Romualdui Povilaičiui ne
stigo humoro, prisiminus 15 m. 
dirbant po tuo pačiu stogu dak
tarės namuose. Jadvyga Darnu-
šiene prisidėjo su savo sveiki
nimu. O dvylikmetė dukraitė 
Giedrė viską fotografavo. Po
kylyje dalyvavo ir Lietuvos Sei
mo narė Laima Andrikienė. 

Pagaliau išgirdome pačią ren
ginio kaltininkę. Padėkos žodyje 
sentimentaliai dėkojo vaikams: 
„Jūs man buvot ir esat atspara, 
galinga jėga, mano patarėjai". 
O vaikaičiai — „brangakmeniai 
tame vainike". Nepagailėjo 
šiltų žodžių Liet. naši. globos 
komitetui: „Jūs su noru dirba
te, aukojate savo brangiausią 
laiką šiam kilniam tikslui, save 
užmiršdami. Bet iš tikro, mes 
tik tą turime, tą sau pasilie
kame, ką vargšams išdaliname, 
ką kitam atiduodame. Tik vieną 
kartą einame per gyvenimą ir 
jeigu galime padaryti ką gerą, 
nušluostyti ašarą, tai duok, 
Viešpatie, padaryti tai dabar, 
neatidėliojant, nes šiuo taku 
mes jau daugiau neisime". A. 
Prunskienė dėkojo draugams, 
kurie dėl ligų ar kitų svarbių 
priežasčių negalėjo atvykti. 
Labai pasigedo Tumasonių, Ru 
džių, Lukoševičių, Aglinskų, 
Čiuplinskų,Gudauskų, Balukų 

VISO GERIAUSIO 
DAKTARUI LABUČIUI! 

CLASSIFIED GUIDE 
Prieš porą metų i Philadelphi-

ją atvykęs studijų gilinimo 
reikalu, dr. Gintaras Labutis 
maloniai nustebino savo greitu 
ir nuoširdžiu įsijungimu į 
vietos lietuviškąjį gyvenimą, 
savanoriškai prisiimdamas 
daugybę visuomeninių (kartais 
nelengvų!) įsipareigojimų, 
reikalaujančių ir laiko, ir net 
nervinės įtampos, pavyzdžiui, 
lietuviškųjų radijo pusvalandžių 
paruošimas ir jų pravedimas. 
Patraukliai jis vadovavo ir š.m. 
Vasario 16-osios minėjimo pro
gramai. Laisvanoriškai įsijungė 
ir į Philadelphijos lietuvių 
Kultūros centro bibliotekos 
tvarkymą, o sekmadieniais jis 
Šv. Andriejaus bažnyčios 
lietuviškose pamaldose yra 
buvęs ir skaitytoju, ir pinigų 
rinkėju, ir giedojimą maloniai 
paįvairinęs savo smuikavimu. 
Su smuiku jis buvo įsijungęs ir 
į susirganizavusį šokių orkest
rėlį. 

Lietuvoje studijas baigęs 
tiksliųjų mokslų daktaro laips
niu, jis vadovavo Lietuvos 
mokslų akademijoje fizikos ty
rimams. Lietuvos laisvėjimo 
laikotarpiu buvo Ekonomikos 
ministro asistentu. 

Š.m. gegužės 19 dieną dr. Gin
taras Labutis savo dvimetines 
studijas užbaigė finansų mokslo 
magistro laipsniu. įgydamas 
naują profesiją, kurios praktiką 
atliko antrųjų metų studijų 
laikotarpyje, dirbdamas Phila
delphijos „Mėlio* PSF" banke. 

Liepos 4-ąją jis pakils skry
džiui į Lietuvą, kur jau laukia 
Lietuvos centrinis bankas 
Vilniuje. 

Atsisveikinant su maloniuoju 
tėvynainiu Gintaru Labučiu, jis 
atsakė į keletą klausimų: 

— Kaip prieš porą metų už
ka lb inau , a iškinote savo 
atvykimo į JAV tikslą. Ar 
pasitvirtino viltis? 

— Taip. Atvykęs į Phila-
delphiją, pradėjau mokslą Phi-
ladelphia College of Textiles & 
Science verslo mokykloje. Šį pa 

ir kitų. 
„Kiekvienas žmogus į šį pa

saulį ateidamas atsineša jau 
Aukščiausiojo paskirtą misiją, 
užduoti ir neišeina tol, kol savo 
tikslo neatsiekia. Tai ir aš, jau 
kelis kartus, rodos, turėjau iš 
čia išeiti, bet matyt neatlikau 
savo misijos, neužbaigiau man 
skirtų darbų, nepasiekiau tiks
lo. Pergyventa didelės nelaimės. 
baisios ligos. Mane mylėdamas, 
nepagailėjo Viešpats smūgių, 
galbūt, kad nuvalytų rūdis nuo 
mano sielos, kad parodytų tik
rąją gyvenimo prasmę". 

Šią iškilmingą popietę pratur
tino M. Motekaitis klasikinės 
muzikos ir kitokiomis melodi
jomis. 

Po pobūvio prof. V. Landsber
gis, lydimas Irenos ir arch. 
Alberto Kerelių, atsilankė dr. 
A. Prunskienė? namuose, kur 
jis meistriškai „prakalbino" 
pianiną Čiurliono muzika. 

Stasė Semėnienė 

vasarį sėkmingai baigiau moks
lus, man buvo suteiktas verslo 
administravimo magistro laips
nis, o taip pat aukščiausias kole
gijos apdovanojimas, skiriamas 
geriausiam studentui, sieku
siam magistro laipsnio — „Out-
standing Student Award". 
Todėl manau, kad įvykdžiau 
savo mokymosi planus, o viltis 
atvykti į Ameriką mokytis su 
kaupu pasitvirtino. 

— Kokia šio mokslo bai
gimo reikšmė Lietuvai? 

— Sunku būtų įvertinti mano 
įgyto mokslo laipsnio reikšmę 
Lietuvai. Antraisiais mokymosi 
metais dirbau banke ir įgijau 
patirties bei žinių, kurių negali 
suteikti joks universitetas. Į 
Lietuvą grįžtu tikėdamas dirb
ti įdomų bei įtakingą darbą. 

— Buvote aktyvus mūsų 
lietuviškame gyvenime. Kokį 
įspūdi išsivežate apie mūsų 
išeiviją? 

— Esu dėkingas Amerikos 
lietuviams. Be jų pagalbos ne
būčiau tiek daug pasiekęs. 

— Kaip Jums atrodo J A V 
LB-nės veikla ir ką reiksmin-
g e s n i o ji g a l ė t ų d u o t i 
Lietuvai? 

— Mano supratimu, JAV LB 
— organizacija, atstovaujanti 
šalyje gyvenantiems lietuviams, 
koordinuojanti jų veiklą bei 
palaikanti ryšius su Lietuva. 
Šiandieną lietuviai išsibarstę po 
visą Ameriką, mažėja aktyvių 
Bendruomenės narių skaičius, 
todėl JAV LB-nės ateitį sieju su 
jaunesniąja Amerikos lietuvių 
karta bei su iš Lietuvos atvyks
tančiais ir Amerikoje apsigyve
nančiais lietuviais. 

Manau, kad JAV LB gali 
daug padėti Lietuvai, kuri turi 
daug politinių ir ekonominių 
bendradarbiavimo planų su 
Amerika. LB Amerikoje yra 
žinoma ir gerbiama, todėl jos 
pagalba, įtaigojant Amerikos 
valdžią, yra labai svarbi. Antra 
vertus, žodį „pagalba" keisčiau 
į „savitarpio pagalba". 

— Ką sakysite apie išeiviją, 
grįžęs į Vilnių? 

— Sakysiu, kad išeivija — 
mūsų tautos dalis, kurią mes 
kartais pamirštame, apkalba
me, kurios dažnai neįvertiname. 

— Kaip aiškinsite, kodėl 
i še iv i ja n e n o r i grįžt i i 
Lietuvą? 

— Kiekvienas žmogus, ne
svarbu ar Lietuvoje, ar Ameri
koje, vertina pastovumą ir atei
ties apibrežtinumą. Amerika ta 
prasme daug patrauklesnė. 

— Maišėtės studijų metu 
amerikiečių studentų tarpe. 
Kokį įspūdi išsivežate apie 
juos ir kuo jie skiriasi nuo 
Lietuvos studentų? 

— Kadangi mokslas Ameri
koje mokamas, Amerikos stu
dentas dažnai vertina savo 
mokslus pagal būsimą uždarbį 
bei būsimas pinigines įplaukas. 
Lietuvos studentai dar tik 
mokosi tokio skaičiavimo. 
Visais kitais atžvilgiais esame 
panašūs. 

Kalbėjosi Balys Raugas 
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M t )Laįškų skyriaus įvedimas 
, „Drauge" buvo džiuginanti nau-

.j. jiecąL įdomu paskaityti įvairias 
nuomones , pamąstyti apie 
svarstomą reikalą. Tačiau ar tie 
svarstymai nepavirsta kartais 
asmeniškais pasignaibymaįs; 
kartais — triukšmu dėl nieko? 

Pagal Liną Regi, jaunoji skau
tuke suskirstė mus į Lietuvos 

r amerikiečius ir Amerikos lietu-
•> vius. Mums reikia Amerikos 

(užsienio) lietuvių, kurie Lie-
°* ' tavą mylėtų ir, reikalui esant, 
"* "jai padėtų finansiniai ar profe

siniai. Lietuvą galima mylėti iš 
tolo, ir galima mylėti, nekalban 
lietuviškai. Ar nėra geras pa? 
vyzdys Lietuvos vyčiai? 

* Daugelis jų silpnai kalba, ar net 
nekalba, lietuviškai, bet Lietu
vos vardą kėlė ir garsino 

"j amerikiečių visuomenės bei val
džios, sluoksniuose. 

Aišku, aukso vidurys yra ge-
, riausias, bet, jeigu pusiausvyrą 

„, sunku išlaikyti, tai užsienyje 
yra labiau vertingas gerai 
angliškai, negu vien gerai 

,.-. lietuviškai, kalbąs lietuvis. 
M% •-_• Danguolė Griganavičienė 

Darien, IL Ue 

TURIU PATAISYTI 

' i / 

,.,. 

a* 

A « 

Pranas Visvydas, rašinėjąs vi
sokias įdomias pastabas „Drau
ge" ir „Akiračiuose", „Draugo" 
-Sftottvgražiai aprašydamas Los 
<ttng£ie8 Dramos sambūrio 
suvaidintą Žemaitės komediją 
„Trys mylimos", prasitaria, kad, 
tai esąs „dar niekad nevaidintas 
veikalas". Čia turiu jį pataisyti. 

Žemaitės komedija „Trys my-
l imos" , b u v o s u v a i d i n t a 
Suvalkiečių drauguos choro vai
dintojų keturiasdešimtųjų metm 
jftrnjoję pusėje Čikagb^IlietU't •* 
vių auditorijoje. Tai gerai žinąs, 
nes tada buvau to choro moky
toja, pati tą veikalą išrinkau ir 
jį režisavau. Liudviką vaidino 
Vincas (?) Juška, o iš „myli
mųjų" atsimenu Švirmickienę 
ir Babilienę. 

įstrigo atminty viena smulk
m e n a ^ Bridgepprtietė Rožė 
MazeUcuskienė, paskolindama 
scenai l ietuvišką l inine 
staltiesę, prigrasino jos nesutem
ti. Scenovaizdį pagelbėjęs sta
tyti Suvalkiečių d-jos. pirmi
ninkas, susisuodinęs rankas, 
ėmė jas šluostytis į tą staltiesę. 
Mano subartas, šoko prie baltų 
langu-užuolaidų. Iš ten artisčių 
pavarytas, murmėdamas nuėjo 
sau. 

Vaidinimas „puikiai pasise
kė", nes auditorija buvo pilna 
linksmų žiūrovų. 
. Suvalkiečių d-jos choras jau 

senokai nutilo, bet Suvalkiečių 
draugįut dar labai veikli ir 
dabar Čikagoje. 

. 8 o n ė Pipiraitė-Tomarienė 
Chjpago, IL 

KALBA TA PATI, BET... 
Birželio 19 dienos „Drauge" 

V. Bieliauskas savo straipsnyje 
„Lietuvos gyvenimo vinjetės" 
rašo, kad „... mes nesugebame 
(su tautiečiais Lietuvoje) susi
kalbėti, nepaisant, kad varto
jame tą pačią kalbą". Tikriau
siai daugelis mūsų žino įvairių 
tokių nesusikalbėjimo pavyz
džių. 

Man ta tema prisiminė vienas 
asmeniškai stebėtas epizodas, 
įvykęs dar gerokai prieš pere-
stroiką, prieš Sąjūdį ir Baltijos 
.kelią. Savo gyvenime pirmą 
kartą susitiko 2 pusseserės. 
Abiejų tėvai — broliai, karo 
metu buvo išskirti, dar joms ne 
gimus. Dabar amerikietė Genė 
ruošėsi vilnietei Zinai aprodyti 
miestą ir supažindinti ją su 
kapitalistiniu gyvenimu Ame-
rikoje.'Priėš išeinant-pro duris, 
Zina dar norėjo grįžt į savo 
kambarį: „Palauk, aš dar tik pa
są pasiimsiu" „O kiam?", „Na," 
kaip gi aš į miestą be paso! Tu 
savo turi?" Genė gūžtelėjo 
pečiais: „0 kam man jis? Juk 
mes tik į miestą važiuojam. Be 
to, man rodos, jo galiojimas išsi
baigęs. Reiks kada nors jį vėl 
pratęst": Zinutė iš išgąsčio išpū
tė akis: „Tavo pasas negalioja? 
Kaip tu gali gyvent be joT' „Na, 
matai, gyvenu". „Bet jeigu aš 
norėčiau sužinot, kas tu?" „Tu 
ir visi mano draugai mane ir 
taip pažįsta. O jei tu ne draugas 
- ; N 6 i i e bfyoior Irasiness!. Ne 
tav6 reikalas, kas aš!'\,0 kas, 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. liepos mėn. 2 d. 

• 

„TVyptinio" sambūrio šokėjai iš New Yorko taip pat dalyvaus X tautinių šokių šventėje liepos 
6 d. Jiems ir visiems svečiams — šokėjams ir nesokėjams — būtų tikrai nesmagu, jeigu Rosemont 
Horizon stale vėpsotų tuščiomis kėdėmis. Atvykite! 

už įdėtą darbą ir patarnavimą 
J.C. lankytojų. 

Antanas Paužuolis 
Tarybos ir Valdybos vardu 

Chicago, IL ?S ? . r. 

., SEIMO RINKIMAI 
IR IŠEIVIJA 

Mano nuomone, JAV lietu
viai nepakankamai kreipia dė
mesio į ateinančius- Seimo rin
kimus. Nors Tėvynės sąjungos 
skyriai Los Angeles, Čikagoje ir 

jęi pbličrja sustabdys?"., „Aš. .Floridoje turėjo sėkmingus 
fnokesčius užsimoku, mašinos auk-U vajus ir Tautinė sąjunga, 
nestatau, kur neleista; tai ko 
jiems manės?" ,,Bet... bet be 
paso!... kaip galima be paso gy-

Turėjau skubintis į traukinį, 
tad nežinau,.ar joms kas nors 
išaiškino, kad, nors abi kalbėjo 
apie pasą, viena turėjo galvoje 
sovietiškąjį vidaus, o k i ta 

,§asą... 

AČIŪ VINCUI 
Per Jaunimo centrą yra praėję 

daug lietuviškos visuomenės, 
'ypač padaugėja sekmadieniais. 
Atvykę į sekmadienines iškil
mes ar į tėvų Jėzuitų laikomas 
pamaldas, beveik visi užsuka į 
kavinę. Ten visada rasdavo 
besidarbuojantį prie maistu ąpr 
krauto stato ir didžiulio kavos 
puodo Vincą Pavitčių. Jis Šiam 
darbui paaukojo labai daug savo 

atrodo, aktyviai remia Tauti
ninkų partiją, kitos partijos dar 
nėra organizuotai remiamos. 
Kita problema yra, kad žmonės 
ne tiktai Lietuvoje, bet ir JAV, 
yra psichologiškai nusistatę 
prieš partijas. Daugumai išeivių 
nėra svarbu, kuri dešinioji par
tija laimės—jie tiktai nori,kad 
nelaimėtų LDDP ir jos seserinės 

ltf ,"parrijo8.; Todėl, jeigu" visos 
Fairlami, IfJ dešiniosios jėgos būtų remiamos 

bendrai, jos susilauktų didesnės 
paramos, nei kiekviena partija 
atskirai. Tam yra reikalinga 
organizuota išeivijos veikla, 
panašiai, kaip buvo įsisteigęs 
komitetas remti ambasadoriaus 
Lozoraičio kandidatūrą į 
prezidentus. Dar nėra per vėlu 
suorganizuoti komitetą, kuris 
rinktų aukas, skatintų deši
niąsias partijas, ypač mažes
nes, bendradarbiauti ir vie
nytis, ir remtų, efektyvią, bet 

laisvo laiko, neimdamas'jokio 
užmokesčio. Šeštadieniais, 
supirkdavo reikalinga maistą, o 
sekmadienio ryte, 6 vai. daryda
vo sumuštinius ir kitus pasiruo
šimo darbus. Kavinę apleisdavo 
apie 3 vai. po pietų. Jis mylėjo 
savo „klientus", visad* links
mas ir pilnas sąmojaus. 

Viskam ateina galas. Po ilgų 
darbo metų, Vincas Pavilčiua 
apleidžia Jaunimo centrą ir iš
eina užtarnautam poilsiui. Jau
nimo centro taryba ir valdyba 
taria Vincui nuoširdžiausią ačiū 

kultūringą, rinkimų kampaniją. 
Kadangi ir' dešiniųjų partijų 
kandidatai nėra vienodi, komi
tetas galėtų remti individualius 
kandidatus, įskaitant ir nepar
tinius. Čia reikėtų pridėti, kad 
nereikėtų atmesti ir individu
alių LDDP narių. Atrodo, kad 
krašto apsaugos ministras Lin
kevičius bei naujas vidaus rei
kalų ministras Bulovą yra re
miami ir opozicijos. 

Suprantu, kad komitetą suor
ganizuoti nebus lengva ir tas 
sukels šiek tiek kontraversijos. 

cc:£. 

A* 
i įvykusio Amsrikos Lietuvių JĮ"*'^" j -Į..p«n»i-žr—~.;-.~. į, }Ąa\ų Lietuvos ambasa

doje. Washinffton, DC, gefusss 17-19 d. I siL ii kair* Audra Ariioniana, Rūta Virkutyt*. II 
•ii: Pranas Citianas, Mike Mikolaitis, naujasis JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirm.. Nerija 
Orentiene, W*»hington© Jaunimo s-gos pirm., kun. Andrius Narbekovas ir Andrius Čitiūnas. 

Nuotr Elvyros Vodopalienės 

Bet kokia svarbi veikla yra 
lengva ir nesusilaukia kritikos? 
Viena yra aišku: reikia sudaryti 
sąlygas JAV lietuviams daryti 
įtaką Seimo rinkimuose, nes ne
galime likti abejingi, kokia bus 
Lietuva. 

Be abejo, galima ir reikia 
veikti ir pavieniui. Visiems Lie
tuvos piliečiams, gyvenantiems 
užsienyje, reikia užsiregistruoti 
ir balsuoti. Turime rašyti laiš
kus giminėms, raginti, kad jie 
dalyvautų rinkimuose ir balsuo
tų už geriausius kandidatus. 
Deja, individualiai veikdami, 
daug nepasieksime, nes mūsų 
skaičius ribotas. 

Gal išeivyos pasyvumą būtų 
galima paaiškinti tikėjimu ap
klausinėjimais (polis), kad 
LDDP turėtų ^pralaimėti rinki
mus ir kad esame užsiėmę pa-
šalpine veikla. Toks elgesys yra 
klaida, nes yr» svarbu ne tiktai 
laimėti Seime daugumą, bet 
surinkti du trečdalius balsų, 
kad būtų galima skubiai taisyti 

konstituciją. Nors aktyviausiai 
remiame našlaičius, partizanus 
ir kitus, pašalpos reikalingus 
asmenis, politinė veikla šiais 
metais yra svarbesnė. Ką pagel
bės mūsų ribota pašalpa, jeigu 
valdžia dėl nesugebėjimo ar ko
rupcijos toliau mėtys milijardus. 
Kodėl pas mus yra paprotys ne-
siruošti, nieko nedaryti iki yra 
per vėlu, o tada aimanuoti, kad 
mūsų partijos nelaimėjo rinki
mų ir kaltinti savo kaimynus 
bei Lietuvos žmones? 

Zigmas Viskanta 
Rolling Hills Est., CA 

APIE „KOVĄ" SU TABAKU 

Pagaliau įvyko, ko tikėjaus: ir 
„Draugas" pridėjo savo du cen
tus už kovą dėl tabako. 

Kad vaikai ar jaunuoliai netu
rėtų rūkyti — niekas neginčija. 
Bet vaikai daug dalykų neturė
tų daryti: būtent, gimdyti kitų 
vaikų, terorizuoti gaujomis 
miesto gyventojų, prekiauti 

narkotikais ir t.t. Kad piemuo 
užsirūko cigaretę už garažo — 
čia, sakyčiau, negerai, bet ne pa
saulio galas. O dėl suaugusių — 
nieko naujo. Rūkymas buvo ly
giai tiek kenksmingas, ar ne
kenksmingas, ir prieš 50 metų. 
Skirtumas tik toks, kad tada ne
buvo mada burnoti prieš taba
ką, o šiandien — taip. 

Ypač Amerikoje, pastebėjau, 
kad yra daug žmonių, kurie ne
rimsta, kol nepradeda „kryžiaus 
karo": ar prieš tabaką, ar prieš 
alkoholį, ar prieš žvėrių kailių 
dėvėjimą. Nesvarbu, prieš ką 
— svarbu tik, kad „kovoti". Tos 
kovos pateisina jų pačių menka
vertiškumo jausmą ir jie vaiz
duojasi produktingais visuo
menės nariais. 

Aš pradėjau rūkyti cigarus 
Korėjoj, JAV kariuomenėje bū
damas. Taigi, jau apie 44 me
tai. Bet, pagal daktarus, mano 
sveikatos stovis yra geriausias. 
O pagal draugus, atrodau jau
nesnis, sulaukęs 72 metų, negu 
kiti už mane 20 m. jaunesni, 
kurie kamuojasi su visokiom 
sporto mašinom. 

Kalbant apie sportą, neseniai 
„Time" žurnale skaičiau, kad 

sužeidimai sporte kainuoja 1.8 
milijardų dol. kasmet. Pagal fa
natikų manymą, reikėtų sportą 
panaikint Amerikoj. 

Šiandien už savo cigarus mo
ku ne tik 8.75% Illinois mokes
čių, bet dar 12% tabako mokes
čių. Taip, kad už mano nebūtas 
ligas niekas neturi užmokėti. 
Priešingai, mes rūkoriai užmo-
kam už kitų abortus, pavaini
kius, išsigimėlių pasėtą, bent 
Amerikoj, AIDS epidemiją ir t.t. 
Siūlyčiau cigarečių rūkoriams 
pereit į cigarus ir pasekt tokių 
ilgaamžių, kaip neseniai miru
sius George Burns, šimtamečio, 
pavyzdžiu. Arba tokius cigarų 
mėgėjus, žilos senatvės sulau
kusius, kaip VVinston Churchill, 
Sigmund Freud, Mark Twain ir 
tūkstančiai kitų. 

Kaip komikas Mark Russell 
11-tame TV kanale neseniai pa
sakė: „Aš norėčiau, kad tabako 
bendrovės nustotų meluot Ame
rikos visuomenei ir pagaliau 
pasakytų teisybę: jeigu nustosi 
rūkyti, galėsi dar papildomus 
penkerius metus senelių prie
glaudoj pagyventi". 
Karolis (Charles) Ruplėnas 

Chicago, IL 

MONTESSORI AUKLĖTOJOM 
LIETUVOJE DIPLOMŲ 

ĮTEIKIMO PROGA 
Sveikinu susirinkusias į šią 

paskutinę kursų dalį. Nors esu 
Čikagoje, bet visos mano mintys 
yra su jumis. Kursų laiku džiau
giausi jūsų entuziazmu, pasi
šventimu, ir pasiaukojimu save 
tobulinant, kad būtų galima ge
riau suprasti ir padėti mūsų 
tautos ateičiai — mažiausiems 
jos piliečiams. 

Joks kursas, seminaras ar pa
skaitos negali išaiškinti, pa
rodyti visa, su kuo susiduriat 
kasdien klasėje. Todėl nebijokit 
būti „ne Montessori" ir naujose 
situacijose naudokit sveiką nuo
voką, kuri jums nurodys tikrą 
kelią. Visad linkiu prisiminti, 
kad mokomės iš savo klaidų. 

Jei pamoka vyksta ne taip, 
kaip jūs norėtumėt, pirmiausia 
dėmesį atkreipkit į save ir kitus 
suaugusius aplinkoje ir savęs 
klauskit: ką aš darau negerai, 
gal kas nors aplinkoje ne taip, 
kaip turėtų būti paruošta, gal 
mes suaugę, atsinešam į klasę 
savo rūpesčius, susierzinimus ir 
juos perduodam vaikam? 

M. Montessori sako: „Gero 
mokymo paslaptis yra žiūrėti į 
vaiko intelekt 4, kaip į vaisingą 
dirvą, į kuria sėjamos sėklos, 
kad jos augtų degančios vaiz
duotės karštyje". 

„Kiekviena Montessori auklė
toja turi surasti balansą tarp 
idealo ir jo pr iktiško pritaiky
mo, pašalina it priešankstinį 
nusistatymą, .smokstant stebė
jimo meno ir nuvokiant kur ir 
kada turit įsiterpti. Visa tai rei
kalauja, pasiruošimo ir patir
ties", — sako patyrusi auklėtoja 
Carol Alver. 

Kiekviena nauja idėja susidu
ria tu rėmėjais, pasekėjais ir 
priešininkais, kurie bando ją 
paneigti, kritikuoti žodžiu ar 
spaudoje. Lietuvoje Montessori 
idėjos išgyvena laikotarpį, kurį 

mes Amerikoje išgyvenom prieš 
30 metų. Ankstyvo auklėjimo 
grupės, taip aistringai kriti
kavusios Montessori, per tuos 
metus, ypač paskutiniu laiku, 
taip priartėjo prie Montessori, 
kad, skaitydama jų žurnalus, 
savęs klausi: ar aš skaitau 
Montessori spaudą? 

Nereikėtų kreipti dėmesio ir 
eikvoti be reikalo savo energi
ją, leidžiantis į beprasmius de
batus. Jūsų darbo rezultatai ir 
pozityvūs straipsniai spaudoje 
kalba patys už save. 

Yra ir šviesėjančių prošvais
čių. Skaitydama „Dialogą", 
„Mokyklą", randu mokslininkų 
straipsnius apie holistinį auklė
jimą, dalykų integravimą, ma
tematikos mokymą žaidžiant. 
Juk tai Montessori idėjos, jau 
seniai taikomos klasėse. 

Mokslininkų, pedagogų, psi
chologų straipsniuose teorijos 
yra pradžia naujų idėjų pri
pažinimo, praktiškas tų idėjų 
taikymas klasėse gali užimti 
daug laiko. Bet jūs galit džiaug
tis ir didžiuotis, kad jau žinot ir 
praktikuojat auklėjimo idėjas, 
kurių centre yra vaikas. 

Dr. M. Montessori knygoje 
„The Absorbent Mind" rašo: 
„Įsivaizduokit planetą, kurioje 
nėra nei mokyklų, nei mokyto
jų, kur mokymas yra nežino
mas, bet jos gyventojai, tik 
gyvendami toje planetoje ir 
vaikščiodami joje, išmoksta 
viską. Ar tai fantazija? Ne, tai 
yra mažo vaiko mokymosi bū
das ir jis tai daro su dideliu 
džiaugsmu ir meile". 

Baigdama noriu padėkoti už 
leidimą nors dalinai prisidėti 
prie jūsų gilesnio Montessori 
idėjų pažinimo ir tuo pačiu prie 
Lietuvos demokratėjimo proceso 
per mažąjį vaiką. 

Stasė Vaišvilienė 

A.tA. 
ELENA TARAŠKEVIČIENĖ 

Dausaitė 
Gyveno Fremont, WI, anksčiau Chicagoje Marquette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. birželio 30 d., 11 vai. vakaro, sulaukusi 92 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenos mieste. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas Taras, marti Irena ir daug 

giminių Amerikoje bei Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Alberto ir močiutė a.a. Edvarde 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 4 d. nuo 2 iki 8 v.v. 

Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, liepos 5 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1 800-994-7600. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

PETRAS PUPIUS 
1996 m. birželio 1 d. po sunkios ligos mirė mūsų mylimas 

Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis. Buvo palaidotas birželio 
8 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Reiškiame nuoširdžią padėką Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias ir už prasmingą pamokslą. 
Taip pat dėkojame kun. F. Kelpšui už palydėjimą į kapines 
ir už maldas prie kapo. 

Širdinga padėka solistams Danai Stankaitytei ir Jonui 
Vazneliui už įspūdingą giedojimą bažnyčioje ir kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame ses. Margaritai už atsisveikinimo 
pravedimą ir už gilias mintis. Taip pat dėkojame p. Jadvygai 
Damušienei už jautrius žodžius atsisveikinant Kybartų gim
nazijos mokinių vardu. 

Ačiū Putnamo seselių rėmėjoms už rožinio sukalbėjimą 
koplyčioje. 

Padėką reiškiame visiems giminėms ir bičiuliams gausiai 
dalyvavusiems laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms ir labdarai, 
už gėles, už užuojautas spaudoje ir žodžiu. 

Labai ačiū karsto nešėjams, kurie nešė velionį į Amžino 
Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka D. Petkui už rūpestinga ir malonų 
patarnavimą. 

Liūdintys: žmona, dukterys ir sūnūs su šeimomis. 

Vienas iš pirmųjų Lietuvos ortopedų ir mylimas Tėvas bei 
Senelis 

A.tA. 
Dr. ZIGMAS RUDAITIS 

gimė prieš 100 metų ir mirė prieš 20 metų. 
Prisimenant jį, šv. Mišios bus aukojamos liepos 7 d. 9 v r. 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti iv. Mišiose ir kartu pasimelsti už jo sielą. 
Genovaitė ir Vytautas Kulikauskai, Teodoras ir 

RHonė Rudaičiai, Raminu ir Algirdas Marchertai su 
šeimomis. 
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6 DRAUGAS, antradienis. 1996 m. liepos mėn. 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Be abejo, jau pastebėjote, kad 

praėjusio šeštadienio,,Draugo" 
kultūriniame priede pasitaikė 
klaida, ne vien šiaip klaidelė, 
bet jau nemažas sprūdis nuo 
jprasto kelio: spaustuvėje buvo 
du kartus nufotografuotas ir iš
spausdintas ketvirtas priedo 
puslapis, kai tuo tarpu redak
torės paruoštas trečiasis taip ir 
liko . .našlaitis". Atitaisant 
klaidą, antradienio laidoje 
pakartojamas šeštadieninio 
priedas. Prašome j tai atkreip
ti dėmesį (del netobulos spaus
tuvės technikos jo puslapių 
tvarka šiek tiek kitokia, bet 
mūsų skaitytojai yra labai ap
sukrūs ir tikrai perkels puslapi 
ten. kur jis priklauso). Už klaidą 
ir nepatogumą atsiprašome. 

Dešimtosios taut inių šven
tės proga ruošiamoje mugėje 
Hyatt Regeancy O'Hare vieš
butyje bus ir „Draugo" stalas. 
Prie jo galėsite įsigyti vėliausią 
dienraščio numerį itai ypač bus 
pravartu skaitytojams iš toliau, 
kurie gauna „Draugą" gerokai 
pavėlavusį). Bus ten galima 
užsimokėti prenumeratos 
mokestį, taip pat užsisakyti 
..Draugą" naujiems skaity
tojams, tapti Draugo fondo 
nariu ar rėmėju ir — gauti pačią 
pirmąją angliškos šeštadieninės 
..Draugo" laidos numerį. Pasi
naudokite proga! 

Kai p rae i s didysis lietuviš
kas šurmulys — X tautinių šo
kių šventė t įsivaizduokite, jau šį 
savaitgalį!), gyvenimas vėl grįš 
į nuoseklesnes vėžes; vėl 
ruošime renginius, džiaugsimės 
juose vasaros gamta ir gerų 
draugų artuma. Iš anksto visus 
kviečiame į liepos 28 d. vyksian
čią mūsų dienraščio gegužinę, 
čia pat. prie „Draugo" pastatų, 
t. marijonų sodelyje. Esame la
bai dėkingi skaitytojams, 
atnešusiems laimikių gegužinės 
laimėjimams. Tie pirmieji gera
dariai yra : Midland Federal 
bankas — Paul Zogas. Vytenis 
Statkus. Albina Baublienė. 
Albinas Slivinskas, Algis ir 
Irena Putriai. Tai daugiau ar 
mažiau vietiniai lietuviai, bet 
gavome dovanų ir iš toliau: 
Stasė Šidlauskienė, gyv. Spring-
field. IL. atsiuntė didžiulę dėžę 
laimikių ir dar palinkėjo geriau
sios sėkmės gegužinėje. Deja. 
dar vis mažai. Gal ir Jūs galė
tumėte prisidėti prie dovanų 
laimėjimų stalo0 

„Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs liepos 4 d., ketvirtadienį, 
nes tai Amerikos Nepriklau
somybės šventė. Dienraštis su 
šeštadieniniu priedu išleidžia
mas trečiadienį, liepos 3 d. 

Dėmesio! Pranešame, kad 
..Draugo" administracija bus 
atidaryta penktadienį, liepos 5 
d., įprastomis darbo valan
domis, ir sekmadienį, liepos 7 d., 
nuo 12 vai. iki 3 vai. popiet. Tuo 
metu, ypač sekmadienį, po 
iškilmingų padėkos pamaldų 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje ir evangelikų-liuteronų 
Tėviškės parapijoje, kviečiame 
užsukti į „Draugą", įsigyti 
knygų, muzikos įrašų, gražių 
lietuviškų dovanėlių, atsivesti 
savo svečius iš toliau. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų moterų sąjungos 
trečioji kuopa rengia švent-
kelionę į Šv. M. Marijos Krikš
čionių Pagalbos šventovę, Hu
bertus, Wisconsin, rugpjūčio 18 
d., sekmadienį. Kelionės tikslas 
— pagerbti šv. Mergelę Mariją, 
jos į Dangų Paėmimo šventės 
proga, prašant Dievo Motinos 
yūatingos pagalbos. Kviečiame 
į išvyką jungtis 2,20 ir 75 kuo
pos nares, jų artimuosius ir 
visus asmenis, suinteresuotus 
šioje kelionėje dalyvauti. In
formacijos teikiamos, paskambi
nus Angelei Leščinskienei (312) 
778-4542 arba Therese Vaitkus 
(312) 476-1546. 

PUTNAMO SESELIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Ir vėl prabėgo metai, ir vėl bendrų pusryčių valgius. Taip 
atėjo laikas Putnamo seselių jau yra, kad kiekv įenais metais 
talkininkėms sueiti į kasmetinį Putnamo seselių rėmėjų susirin 
draugijos susirinkimą. Kaip kimas sutampa su klebono K u-
įprasta, susirinkimas įvyksta zinsko gimtadieniu. Todėl visi 
pirmąjį birželio sekmadienį ir susirinkimo dalyviai j am su-
prasideda šv. Mišiomis Švč. M. giedojo „Ilgiausių metų" jo gar 
Marijos Gimimo bažnyčioje bingos sukakties proga. 
Marąuette Parke. Šiemet, Švč. Po pusryčių pabendravimo 
Trejybės sekmadienį, šv. Mišias pirmininkė Smilgienė priminė, 
atnašavo kun. V. Mikolaitis. kad Putnamo (Nekaltai Pradė-

Po Mišių parapijos salėje įvy- tosios Marijos) v ienuolyno 
ko bendras visų narių susirinki- rėmėjų veikla nėra labai šakota, 
mas. Pirmininkė Julija Smil- J i turi tr is pagrindinius rengi-
gienė pasveikino susirinkusius nius. Pirmasis — metinis palai 
rėmėjus ir pranešė, kad šiame mintojo Jurgio Matulaičio mine 
susirinkime jau nedalyvauja jimas, antrasis — metinis visuo-
šios narės: Antanina Bakaitie- t inas narių susirinkimas ir tre-
nė, Bernadeta Beleškienė, Ane- čias — tradicinė *. akarienė. Li
lė Mackevičienė, Veronika Škle- kusi veikla yra valdybos susi-
rienė ir Ona Šliterienė. Jas vi- rinkimai, telefoniniai pasita 
sas Viešpats pasišaukė į savo rimai ir susirašinėjimai. Iždi-
namus. Bet Jis pasirūpino, kad ninkė Aldona Amdenė perskai-
jų gretas užpildė dvigubas skai- tė finansinę apyskaitą, pajamas 
čius naujų narių: Bronė Čer- ir išlaidas, ir pažymėjo, kad liko 

nelabai įspūdinga suma ižde. 
Toliau visi išklausė seselės 

Margaritos, ką tik sugrįžusios iš 
Lietuvos, žodžio. Ji pasidalino 
vargais ir džiaugsmais, patirtais 
tėvynėje. Seselė Margarita pa
pasakojo apie veiklą, kuri vyks
ta Kaune naujai pastatytuose 
Matulaičio namuose. Ką tie na
mai reiškia Kaunui ir visai Lie
tuvai. Ji sakė, kad, imant Ame-

k~4 
Iš Čikagos ir apylinkių susirinkę M Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių rėmąjai, valdyba ir 
talkininkai metiniame susirinkime. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

nienė, Marija Dikinienė, Irena 
Garūnkštienė, Marija Kapa-
činskienė, Valė Kliknienė, Da
nutė Krygerienė, Sofija Kunst-
manienė, Juzė Laukaitienė, Fe-
lija Mačiulienė, Jan ina Mozo-
liauskiene, Ieva Paulauskienė, 
Gražina Traškienė, ir Saliute 
Underaitienė. 

Valdybos sudėtis pasilieka ta 
pati: Julija Smilgienė — pirm. 
Sofija Plenienė ir Juzė Iva- rikos mastu, t ie namai nėra di-
šauskienė — vicepirm. Valerija deli, bet Lietuvos mastu jie yra 

Marijona Kušlikienė. Grand 
Rapids. MI. vėl atsiuntė „Drau
go" laikraščiui 105 dol. kartu su 
prenumeratos mokesčiu. Ši 
gauta auka liudija, kad vienin
telis lietuvių dienraštis užsie
nyje yra reikalingas ir svarbus. 
Labai ačiū už nuoširdumą ir 
pagalbą. 

i 

x Li thuanian Mercy Lift 
nuoš i rdž ia i dėkoja ponui 
Albertui Ažukui. Temple Hills, 
MD u i $750 auką. Pinigai ski
riami tuberkulioze sergantiems 
vaikams. 

(sk) 
x Dr. Alina ir Van Domans-

kiai, globoja našlaitį Lietuvoje, 
pratęsdami globą kitiems me
tams atsiuntė $150. Taip pat 
pratęsdami globą po $150 at
siuntė Kathy Dalias iš Mill-
ington. MI. ir Regina T. Tho-
manri iš Virginia Beach. VA. 
Našlaičių vardu dėkojame auko
tojams už ju dosnumą ir ge
rumą. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 80629. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyrt.T; Ki r la 

Denqiamo ir taisomo 
VISU rU<MJ <UOC|IIS 

Tel 708-2S7 0MP, 
Skambinti po 6 v v 

Primename, kad Pasaulio 
lietuvių centro gegužinė liepos 
7 d. 12 vai. p.p. nuo 12 vai. p.p. 
iki vėlaus vakaro, centro sodely
je. Kviečiame aplankyti centrą, 
pasivaišinti ir pabendrauti su 
giminėmis, draugais, ar susi
tikti su seniai matytais pažįs
tamais. Kviečia PLC renginių 
komitetas. 

x Vida Gilvydienė, Atida 
Vitaitė, Eugenijus Butėnas, 
Tauras Bublys, Aidas Palu
binskas, Jonas Variakojis ir 
Karolis Žukauskas a t l iks 
vaidmenis Antano Škėmos vie
no veiksmo DRAMOJE „Kalė
dų vaizdelis", o antroje pro
gramos dalyje pasikeis kaukes 
ir parodys geriausius ir juokin
giausius škicus iš „ A n t r o 
Kaimo" repertuaro. Sepktaklis 
įvyks trečiadienį, liepos 3 d., 
7:30 v. v. Jaunimo centro sce
noje. Tai gera proga pradėti X 
Tautinių šokių šventės savait
galio l inksmybes! Bi l i e ta i 
gaunami: Lion Frame, 3125 W. 
71st St., tel. 312-778-6322 ir 
prie įėjimo. 

(sk) 

x X Lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinis komi
tetas apgailestauja ir atsiprašo 
p . Sofijos Džiugienės už pa
vardės praleidimą Šventės 
leidinyje. S. Džiugienė yra X 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
organizacinio komiteto šventės 
pokylio komisijos veikli ir ypa
tingai energinga narė, pokylio 
ruošos darbams paskyrusi daug, 
daug savo laisvalaikio. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponui Vincui 
Klovai (Bell Gardens, CA) už 
$500 gausią auką. Jūsų dosni 
auka padės LML toliau siųsti 
reikalingą medicininę pagalbą 
Lietuvos sergantiems. 

(sk) 

x Dėmesio keliaujantiems į 
Lietuvą! Patikimas, sąžiningas 
žmogus gali jus pasitikti oro 
uoste ir pageidaujant, suteikti 
transportaciją Lietuvoje. Dėl 
informacijos skambinti: Povilui 
Visinskui nuo 9 v.v. iki 12 
nakties Lietuvos laiku, tel. 
011-370-2-75-20-27. 

(sk) 

Čepaitienė — sekr., Aldona An-
kienė — iždininkė, Saulė Jauto-
kaitė — koresp., Marija Salik-
lienė — Lemonto apyl. narių ry
šininkė, Alina Vadeišienė — 
Brighton Parko atstovė. 

Pirmininkė Julija Smilgienė 
pakvietė kun. Joną Kuzinską 
sukalbėti maldą ir palaiminti 

NAUJASIS LIETUVOS 
AMBASADOS ROMOJE 

ADRESAS 

Lietuvos ambasada Italijoje 
persikėlė į naujas patalpas — 
Viale di Villa Grazioli 9, 00198 
Roma, tel (39-6) 855-90-52, fak
sas (39-6) 8559053. 

(R., 06.27) 

SVARBŪS ADRESAI 

Hyatt Regency O'Hare 
9300 VVest Bryn Mawr Avenue 
Rosemont, Illinos 

Navy Pier 
600 East Grand Avenue 
Chicago, Illinois 
Jaunimo centras 
5620 South Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 

Seklyčia 
2711 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 

Šokių šventės būstinė 
2715 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 
(312) 737-9504 

Rosemont Horizon 
6920 North Mannheim Road 
Rosemont, Illinois 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčia 
Washtenaw Ave. ir 69th St. 
Chicago, Illinois 

„Tėviškės" bažnyčia 
6621 South Troy 
Chicago, Illinois 

Pasaulio lietuvių centras 
511 East I27th 
Lemont, Illinois 

„Draugas" 
4545 VV. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
f312) 585-9500 

dideli. Namai nėra vien sese
lėms (seselių gyvena dvylika), 
bet tarnauja visiems lietuviams. 
Namuose kasdien vyksta įvai
rios konferencijos, susirinkimai. 
Ten susirenka jaunieji ateitinin
kai, kurių yra apie 150 mokslei
vių. Posėdžiauja įsisteigusi atei
t in inkų mokytojų sąjunga. 
Vyksta jaunų šeimų sąjūdžio su
važiavimai, kurie sprendžia sa
vo problemas. Kitą dieną susi
renka jaunos šeimininkės, ku
rioms agronomės skaito paskai
tas, kaip auginti ir sodinti au
galus. Susirinkę mokytojai pra
veda pedagoginius pokalbius. 
Medikai sprendžia savo proble
mas. Atvažiuoja svečių iš Aus
trijos, Vokietijos, Australijos su 
paskaitomis. Jaunimas labai no
riai mokosi anglų kalbos. 

Seselė paprastais kasdieni
niais pavyzdžiai papasakojo, 
kaip vaikučiai, atėję pas jas be 
pusryčių, gauna pavalgyti. Net 
kaimynai gyvenantys aplink 
Matulaičio namus, kurie niekur 
nėjo, atėję pas seseles pamato ir 
įsitikina, kad jos yra žmoniškos. 
Jos skleidžia gėrį, o gėris visada 
patraukia visus. 

Iki šiol Matulaičio namai 
neturėjo kapeliono. Dabar į 
talką atvyko kun. Kazimieras 
Senkus iš Vokietijos. Būdamas 
muzikas, jis daug prisideda prie 
giedojimo pamaldų metu. 

Seselė Stase trumpai pasida
lino įspūdžiais, pat ir tais Lie
tuvoje. Jai teko pamatyti iš 
arčiau Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų veiklą ir gy
venimą. Lankantis Rumbonyse 
balandžio mėnesį, ji pamatė 
kaip gražiai seselės prižiūri 
našlaičius ir senelius bei ligonį 
kunigą. Visi gražiai sugyvena 
kaip viena šeimyna. Vilniuje ji 
pamatė, kaip seselės veikia prie 
Šv. Kryžiaus bažnyčios. Jos 

dieną meldžiamės su ses. Pal
myra ir ses. Stase, kurios mums 
yra geros ir norinčios padėti 
visuose reikaluose. 

Žinoma, viskas pagal galimy
bes, tačiau seselės Margaritos 
netekimas vis dar mus jaudina. 
Likimas man lėmė susipažinti 
su ses. Margarita prieš trejus 
metus. Per tą laiką mes maty
davomės kas dieną ir, mano 
nus i s tebė j imui , niekad jos 
nemačiau blogai nusiteikusios. 
J i visados besišypsanti, visados 
maloni, pasisveikinanti su kiek
vienu žmogumi. Nesvarbu, ar 
jis su daktariškais laipsniais, ar 
paprastuolis, senas ar vaikas — 
v i sada k iekvienam suras 
t inkamą žodelį. Štai kodėl ji 
visų taip mėgstama ir mylima. 
Kai pasakiau, kad seselė Mar 
garita atvyksta — tuoj visi ūmai 
šoko klausti: „Ar ant visados? 
Ar galima su ja kartu papus
ryčiauti?" Žinoma, tik reikia 
mum t inkamai susiorganizuoti 
ir visos seselės mielai su mumis 
prie pusryčių stalo atsilankys. 

Kaip sumanyta — padaryta. 
Nereikia nei erdvių salių, nei di
džiulių stalų, apkrautų valgiais 
bei gėrimais. Mūsų patalpos 

rūpinasi jaunais berniukais , kuklios, bet jaukios, atsitempus 
kurie elgetauja prie bažnyčios, gtalą iš koridoriaus ir kiekviena 
Jos juos pakalbina, susipažįsta, šeimininkė pagražino jį savo 
susidraugauja, p radeda juos geriausia kulinarija, 
auk lė t i . K a u n e sese lės po Nežinau, kaip reiktu aprašyti 
sekmadieninių pamaldų kviečia §j m u S ų pobūvį. Tai buvo lyg 
jaunimą į didžiąją salę tikybos § v e n t ė seniai laukta ir sulauk 
pamokoms. Labai kūrybingai ir ta . Susėdę art i vieni kitų, pasi-

seserys praveda va- jutome kaip šeimoje. Tikrai 
nėra malonesnio jausmo, kaip 

MALONUS SUSITIKIMAS 

Didžiai n u d ž i u g i n t i PLC 
gyventojai, sužinoję, kad at
vykusi ses. Margari ta iš Putna
mo, nori mus aplankyt i , pasi
melsti kar tu su mumis Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos koplyčioje. Sakė atvažiuo
sianti birželio 4 d., 8 valandos 
šv. Mišiom. 

Prieš metus mes čia vis kar
tu meldėmės, l inkėdami vieni 
kitiems Kristaus ramybės. Vis
kas buvo taip gera ir atrodė, jog 
taip ir bus visados. Deja, seselės 
Margaritos gyvenimas paskir
t a s Kr i s t aus t a r n y b a i , t ad 
nelengvas ir gan sudėtingas. 
Kristaus Vynuogynai p la tūs ir 
juose daug darbų, o darbininkų 
maža — kaip ir pats Kris tus yra 
sakęs. Pramynusi , šioje t i rš tai 
apgyventoje, lietuvių apylinkėje 
takus , seselė Margar i t a buvo 
a tšaukta atgal į vienuolijos 
namus. Nors mes nelikome naš
laičiais, jos p a s t a n g ų dėka 
vienuolija a ts iuntė m u m kitas 
dvi seseles ir įtaisė joms namelį 
mūsų pašonėje. Dabar mes kas 

x TRANSPAK praneša: 
„'Vilniaus buitinė chemija' per 
mėnesį pagamina apie 50 tonų 
7 pavadinimų skalbimo priemo
nių, iš kurių pati populiariausia 
'Vokė', o 55.5% skalbimo prie
monių Lietuvoje rinkos užima 
JAV koncernas 'Proctor and 
Gamble' ". Pinigai, siuntiniai 
ir komerc inės s iun tos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai . 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

sumaniai 
landėlę. Ten įvairaus amžiaus 
jaunimas smagiai dainuoja, vai
dina, ir išgirsta apie Dievą, o 
tėvai, susėdę aplink, viską stebi. 
Visur matyti seserų pasiaukoji
mo dvasia ir pasišventimas 
skleisti gėrį, kur is teikia tiek 
daug drąsos ir naujų vilčių 
Lietuvos ateičiai. Šiais žodžiais 
seselė Stasė užbaigė savo įspū
džius. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
suruošta loterija, kurią rūpinosi 
Juzė Ivašauskienė, Sofija Ple
nienė, Adelė Lietuvininkienė ir 
Izabelė Stončienė. Kaip visuo
met Ankų „Baltic" kepykla ne
pagailėjo paaukoti daug keps
nių. 

Putnamo seselių rėmėjų būre
lis jau atliko savo du metinius 
renginius: Pal. Jurgio Matulai
čio minėjimą sausio mėnesį, ir 
metinį narių susirinkimą bir
želyje. Dar liko ruoštis metinei 
vakarienei, kur i įvyks rugsėjo 
29 d., sekmadieni 3 vai. p.p. 

Tai metai po metų seselės at
lieka gerus darbus savo artimui. 

Saulė Jautokai tė 

artuma. Kuogi daugiau gali gė
rėtis, jeigu ne žmogum ir jo dar
bų kūryba. Nesvarbu, ar ji didi, 
ar maža. Seselė Margarita mum 
atvirai ir nuoširdžiai pristatė 
savo jausmus, patirtus 47 metų 
vienuolijos tarnyboje. Buvo 
mum labai įdomu. Stebino mus 
jos įžvalgumas į gyvenimo esmę 
ir jėga išsilaikyti visose situaci
jose. Maloni buvo ta valandėlė 
pabuvoti kar tu su seselėm iš 
lietuviško Putnamo lietuviš
kame PLC, Lemonte. Kaip 
puiku, kada vieni kitus taip šir
dingai palaikome bei bendrau
jame. Pasigėrėję šiuo susitikimo 
pabendravimu ir palinkėję sese
lei Margaritai geros sveikatos, 
užbaigėme kunigo Algirdo 
Palioko malda, prašant Dievo 
palaimos mums visiems, o la
biausiai, kad gražus sugyve
nimas niekad neišnyktų. Prašy
dami seselės Margaritos mūsų 
nepamiršti bei palaikyti ryšius, 
skirstėmės pakilioje nuotaikoje, 
tikėdamiesi vėl susitikti. 

Agutė Tiškuvienė 

LML darbuotoja Viligailė 
Lendraitienė prašo paskelbti, 
kad jos reportažėlyje apie kelio
nę į Lietuvą (06.28, psl. 6) reikė
tų pridėti tokį sakinį: „Prie or 
ganizacijų, ku r ios padėjo 
apmokėti Christian Relief Ser
vice kelionės į Lietuvą išlaidas, 
yra BALFo skyrius iš Philadel 
phijos, PA". 

Diana Rima Gulbinaitė 

SĖKMINGAI BAIGĖ 
GIMNAZIJĄ 

Diana Rima Gulbinaitė, Aud
ronės ir Rimo Gulbinų duktė, šį 
pavasarį baigė Moorestown 
High School pietinėje New Jer-
sey valstijoje. Diana mokykloje 
pasižymėjo darbštumu, buvo 
..Honor and Service Society" 
pirmininkė, metraščio redakci
joje ir tinklinio „Varsity" kapi
tonė. Šalia to, priklausė prancū 
zų kalbos klubui, ..Youth En-
ding Hunger" ir mokyklos laik
raš tė l io redakcijai . Diana 
šiemet buvo išrinkta dalyvauti 
National Young Leaders suva
žiavime Washington. DC. kur iš 
visos Amerikos susirenka jau
nimas, pasižymėjęs vadovavimo 
gabumais. Ten per savaitę 
susipažįsta su JAV valdžia, 
atstovais ir demokratijos sis
t ema . Diana labai domisi 
kitomis kalbomis ir kultūromis. 
Prieš dvejus metus ji, pagal stu
dentais pasikeitimo programą, 
vasarą praleido Prancūzijoje. 

Diana aktyvi ir lietuviškoje 
veikloje: vadovauja Philadelphi-
jos „Laisvės V a r p o " vie
tininkuos skautėms, dirbo Vin
co Krėvės l i t uan i s t inės 
mokyklos vaikų darželyje ir 
šoko „Aušrinės" tautinių šokių 
šokėjų grupėje. Skautavimo 
žinias Diana gilino, baigdama 
Lietuvių Skautų sąjungos „Gin
taro" vadovių lavinimo kursus, 
vadovaudama ..Romuvoje" ir 
Atlanto rajono stovyklose. Prieš 
penkerius metus, gyvendama 
Čikagoje, Diana buvo aktyvi 
„Nerijos" tunto jūrų skautė ir 
lankė Maironio lituanistinę 
mokyklą Lemont. IL. 

Rudeni Diana pradės studijas 
Georgtown universitete, VVa-
shington. DC Žada studijuoti 
prancūzu bei vokiečiu kalbas ir 
tarptautinį verslą. 

Dianai linkim daug sėkmės 
moksle ir gyvenime 

AM 

Pasaulio lietuvių gydytojų komisija, kuri ruošia PLG sąjungos suvažiavimą spalio 26 d Lemonte 
I* kaires gydytojai: V. Šaulys. G Balukaa, pirm. A. Vanagunas ir R Variakojyte 

• 1890 m rugsėjo 25 d. JAV 
Kongresas įkūrė Yosemite vai 
stybinį parką 

' 


