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Diplomatai „valo kelią" Lietuvos 
ir Rusijos prezidentų 

susitikimui 
Vilnius, gegužės 14 d. 

(BNS) — Lietuvos diplomatai 
trečiadienį išvyko į Maskvą 
spartinti sienos derybų, nuo 
kurių baigties, be kita ko, 
priklauso galimas Lietuvos ir 
Rusijos prezidentų susitiki
mas. 

Užsienio reikalų vicemi
nistras Albinas Januška ir 
Lietuvos sienos derybininkų 
vadovas, įgaliotasis ministras 
Rimantas Šidlauskas, pasak 
URM informacijos skyriaus, 
Maskvoje numato aptarti gali
mybes paspartinti valstybės 
sienos nustatymą. 

A. Januška sakė, kad Mask
voje susitiks su Rusijos UR 
viceministru Aleksandr Avde-
jev ir Rusijos derybininkų va

dovu Aleksėj Obuchov. 
Sienos pažymėjimo gali

mybės buvo aptartos ir pra 
ėjusį penktadienį, A. Oboeho-
vui atvykus į Vilnių. 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas praėjusią sa-
•>;::*<• patvirtinu, kad nu r: •. > k-
ti į Maskvą susitikti su Boris 
Jelcin, bet užsiminė, kad pa-
grindinė kliūtis susitikimui 
yra nebaigtos derybos dėl sie
nos. A. Brazauskas tikisi, kad 
per mėnesį tokia Lietuvos ir 
Rusijos sutartis galėtų būti 
patvirtinta, ir „tada galėtų 
įvykti vizitas". 

Lietuva ir Rusija dar nėra 
susitarusios dėl valstybinės 
sienos Vištyčio ežere, Kuršių 
mariose ir Baltijos jūroje. 

Lietuvai granatsvaidžius 
pardavusi bendrovė atsidūrė 
korupcijos skandalo Indijoje 

centre 
Vilnius-Deli, gegužės 14 

d. (BNS) — Švedijos ginkluo
tės firma „Bofors AB". 1996 
m. rudenį pardavusi Lietuvos 
kariuomenei prieštankinių 
granatsvaidžių, Indijoje pate
ko į korupcijos skandalą dėl 
daugiau kaip 10 metų senumo 
ginklų pardavimo sandėrio. 

Kaip praneša Reuters, In
dijos federaliniai kaltintojai 
trečiadienį prašė vyriausybės 
leidimo persekioti teismo ke
liu kelis buvusius aukštus pa
reigūnus, kurie įtariami mai
nais už 410 artilerijos ginklų 
pirkimo sutartį iš „Bofors" 
paėmę 50 mln. dolerių kyšį. 

Tuo metu Indijos vyriausy-
bei vadovavo velionis premje
ras Rajiv Gandhi. 

Lietuvoje prieštankinių gra
natsvaidžių „Carl-Gustar įsi
gijimą iš „Bofors" 1996 m. 
taip pat lvdėjo spaudos kriti
ka. 

Lietuvos kariuomenė už Lie
tuvos vyriausybes garantuotą 
Švedijos banko „Svenska 
Handelsbenken" suteiktą be
veik 5 mln. dol. kreditą pirko 
108 prieštankinius granat
svaidžius. Oficialiai buvo skel

biama, kad už vieną „Carl-
Gustaf" granatsvaidį Lietuva 
mokėjo apie 13-15,000 dolerių. 

Dienraštis „Respublika", sa
vo ruožtu, paskelbė, kad šis 
pirkinys yra „lietuviškas Tro
jos arklys", nes visiškai tokių 
pat ginklų iš JAV firmos „Lo-
ral" neva buvo galima įsigyti 
triskait pigiau. 

Tačiau 1996 m. rudenį KAM 
atstovė spaudai išplatino pra
nešimą, kad firma ..Loral" ne
turi „Carl-Gustaf ginklų arba 
amunicijos pardavimo leidimo. 
Šie granatsvaidžiai yra uni
kalus Švedijos gaminys, kurį 
gaminti ir parduoti turi teisę 
tik firma „Bofors". 

Anot KAM atstoves. „Bo
fors" pasiūlė Lietuvai analo
giškas ginklų įsigijimo sąly
gas, kaip ir Danijai. JAV. Nor
vegijai ir kitoms NATO ša
lims. 

Granatsvaidžių įsigijimas 
buvo išreklamuotas Lietuvos 
spaudoje ir per televiziją. 
Ginklo pristatyme; Pabradės 
poligone dalyvavo prezidentas 
Algirdas Brazauskas, pats 
granatsvaidžiu iššovęs moko
mąjį sviedinį. 

Prezidento rinkimuose LDDP 
remtų A. Brazauską 

Vilnius, gegužes 12 d. 
(Elta) — LDDP pirmininko 
pavaduotoja Irena Šiaulienė 
pirmadienį duodama interviu 
radijo stočiai ..Radiocentras" 
vėl pakartojo nekintančią 
LDDP nuostatą, kad ši partija 
būsimuosiuose prezidento rin
kimuose parems dabartinį 
Lietuvos vadovą A. Brazaus
ką, jeigu jis kels savo kandi
datūrą. 

A. Brazauskas apie tai, ar 
kels savo kandidatūrą, žada 
paskelbti ne anksčiau kaip 
spalio 10 d. Rinkimai turėtų 
vykti gruodžio 21 d. I 
Šiaulienė nemano, kad A. Bra-

— Šiaulių respubl ik inės 
l igoninės medikų etikos ko
misija kreipėsi i Lietuvos me
dicinos etikos komisija, piktm-
damasi vyriausybės sprendi
mu padidinti medikų atlygini
mus, didinant alkoholio kai
nas. Toks sprendimas ne tik 
juos įžeidžia, bet ir n /kerta 
kelia vienai jų veiklos sričių 
— priešalkoholinei propagan
dai. 

Nuotr -JAV ambasadorius James Swihart 'kairėje) ir Lietuvos ambasa
dorius Amerikoje dr. Alfonsas Eidintas Vašingtone, prie Lietuvos amba-
<ad.w 

JAV ambasadoriui Lietuvoje 
James Svvihart — garbingas 
amerikiečių apdovanojimas 

zauskui liks per mažai laiko 
rinkimų kampanijai, jeigu jis 
spalio viduryje paskelbtų apie 
apsisprendimą kelti savo kan
didatūrą antrajai prezidenta
vimo kadencijai. „Šitą žmogų 
rinkėjai jau puikiai pažįsta, 
yra susiformavęs atitinkamas 
A. Brazausko įvaizdis iš jo 
padarytų darbų Lietuvai", 
sakė I. Šiaulienė. 

I Šiauliene teigė tikinti, 
kad A. Brazausko kandi
datūra paremtų kairiosios 
pakraipos partijos, tarp jų — 
Lietuvos socialdemokratu par
tija'LSDP;. 

LSDP pirmininkas Aloyzas 
Sakalas I. Šiaulienės interviu 
..Radiocentrui" vertina kaip 
jos asmenine nuomonę. A. Sa
kalas atsisakė įvardinti kandi
datą, kurį socialdemokratai 
paremtų ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. Pats social
demokratu vadovas teigė dar 
pagalvotų, jeigu LSDP suva
žiavime jam butų pasiūlyta 
kelti savo kandidatūrą Į prezi
dentus. 

Wash ing ton , D.C., gegu
žės 13d . <USBF> — Gegužės 8 
dieną Mayflovvers Hotel, Wa-
shington. D.C. Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasado
riaus Lietuvoje James Svvi
hart garbei surengtų pietų 
metu jam buvo įtektas JAV 
Baltiečių fondo (USBF) apdo
vanojimas už demokratijos ir 
laisvosios prekybos puose
lėjimą Baltijos valstybėse. 

JAV Atstovų Rūmų narys 
Gerald Solomon (R-NY). kuris 
karštai palaiko JAV Kongrese 
nutarimą dėl Baltijos valsty
bių priėmimo į NATO. suruo-
šęs šiuos pietus, pagyrė amb. 
Swihart ir JAV Baltiečių fon
dą už jų pastangas įtvirtinant 
demokratiją Baltijos valsty
bėse. 

Pagerbti ambasadorių 
James S\vihart į iškilmingus 
pietus atvyko svečiai — Geor
ge Ramonas, USBF Valdybos 
narys, Advokatų grupes prezi
dentas: Tim Vv'aters ir David 
Levine iš McDermott; Will & 
Emery. JAV teisininkų firmos, 
kuri turi savo įstaigas ir Lie
tuvoje, vadovas; Lietuvos Sei
mo narys Emanuelis Zingeris; 

— Ž ur na l i s t a s Vytautas 
Kvietkauskas interviu radijo 
stočiai ..Radiocentras" pareiš
kė, kad jei Konstitucinis teis
mas pripažins jo atleidimą iš 
Nacionalinio radijo ir televizi
jos (NRTV) generalinio direk
toriaus pareigų neteisėtu, jis 
ketina grįžti tik į generalinio 
direktoriaus vietą. 

— K a u n o technologi jos 
universitetas nuo ateinančių 
mokslo metų žengs dar vieną 
žingsnį europietiško universi
teto link: besimokantys aukš
tojoje mokykloje pasirinks stu
dijų programą, kuri yra daug 
platesne nei pasirengimas 
specialybei. Todėl vietoje spe
cialybes pavadinimo nuo atei
nančių mokslo metų KTU bus 
studijų programos. Trylikoje 
KTU padalinių abiturientams 
siūloma jų daugiau kaip ketu
riasdešimt, gegužes 9 d. teigia 
„Kauno diena". 

Dan 0"Grady, senatoriaus Ri-
chard Durbin j.D-IL> asisten
tas; Krista Bard, Bard sąjun
gos atstovė. Laurie Drysdale 
iš Coca-Cola. Inc.; dr. Joseph 
Kazickas, firmos Neris, Inc., 
vadovas; Stephen Trichka iš 
SAIC ir Claudia Knox iš Ame
rikos baltų verslo fondo. 

USBF Valdybos pirmininkas 
Jaak Treiman. įteikdamas ap
dovanojimą amb. Svvihart, pa
sakė, jog USBF yra didelė gar
bė ranka rankon dirbti su Ja
mes Svvihart ir kitais Ameri
kos ambasadoriais Baltijos 
valstybėse, aes jie savo dar
bais įrodo Jungtinių Valstijų 
vaidmenį. skl< .džiant demok
ratijos idėjas Lietuvoje. Latvi
joje ir Estijoje. 

Amerikos Baltiečių fondas 
501 (e) (3) yra iielno nesiekian
ti organizacija įkurta 1990 m. 
su tikslu palaikyti demokra
tines bei versi 1 reformas Bal
tijos valstybės1. Fondas remia 
vyriausybines visuomenines 
programas. nevyriausybinių 
organizacijų administravimą, 
nepriklausom žiniaskiaidą ir 
kitas sritis. Savo lėšomis fon
dą remia JAV vyriausybė, pri
vatūs fondai. įvairios firmos 
bei tūkstančiai amerikiečių, 
kurie nori, ka<: Lietuvoje. Lat
vijoje ir Esti. je tvirtėtų de
mokratija. 

USBF tur savo atstovybes 
Taline. Rygoje Vilniuje ir W'a-
shington. D ' . 

JAV svarstys 
galimybes 

Baltijos valstybes 
ir Rumuniją 

priimti \ NATO 
V a š i n g t o n a s , gegužės 14 

d. (BNS) — JAV Kongreso At
stovų rūmai gegužės 15 d. 
planuoja apsvarstyti įstatymo 
projektą, raginantį priimti į 
NATO Baltijos valstybes ir 
Rumuniją, kai jos įvykdys 
priėmimo sąlygas. 

Tai BNS telefonu patvirt ino 
iš Vašingtono Latvijos amba
sadorius JAV Ojaras Kalninis. 
Jis pažymėjo, jog dabar sunku 
pasakyti, koks bus galut inis 
įstatymo projekto var ian tas , 
jeigu jam bus pri tarta, nes per 
svarstymą gali būti įvairių pa
keitimų. 

Anot Latvijos ambasado
riaus, JAV Kongrese j auč iama 
didele moralinė parama Balti
jos valstybėms, bet pasiū
lymas priimti jas į NATO pir
majame plėtros etape akty
vaus pritarimo nesusilaukia. 

Tačiau Kongresas mano, 
kad Baltijos valstybėms bū
tina sudaryti galimybę įstoti Į 
sąjungą. „Svarbu, kaip ta i 
padaryti geriau, nesuerz inant 
Rusijos", sakė Latvijos amba
sadorius. 

Lietuvoje auga 
paslaugų kainos 

Vi ln ius , gegužės 13 d. 
(Elta) — Per keturis šių metų 
mėnesius ir per metus, nuo 
praėjusių metų balandžio Lie
tuvoje labiausiai pabrango 
ryšių paslaugos. Nuo metų 
pradžios — 28.7 proc , o per 
metus — 33.5 proc., pranešė 
Statistikos depar tamentas . 

Transporto paslaugos, nuo 
sausio pabrangusios tik 1 
proc., per metus pabrango 
18.3 proc. 

Per metus 12.9 proc. pa
didėjo švietimo paslaugų kai
nos, 11.6 proc. — viešbučių, 
restoranų ir kavinių bei būsto, 
vandens, elektros, dujų ir kito 
kuro kainos. 10.8 proc. pa
brango alkoholiniai gėrimai ir 
tabako gaminiai, kurie vien 
nuo šių metų pradžios pabran
go 5.6 proc. 

Sveikatos apsaugos paslau
gų kainos per metus padidėjo 
9.8 proc. o per keturis mė
nesius — 3.4 proc. 

Rusija ir NATO sutarė pasirašyti 
sutartį dėl ateities santykių 

Maskva , gegužės 14 d. 
(Reuter-Interfax-BNS> — Tre
čiadienio derybose pasiektas 
susitarimas atvere kelią Mas
kvai ir Vakarų sąjungai gegu
žės 27 d. pasirašyti saugumo 
sutartį . Maskvoje pareiškė 
NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana ir Rusijos užsie
nio reikalų ministras Jevgenij 
Primakov. 

„Protas nugalėjo. Kelias ge
gužes 27 dieną pasirašyti su
tartį yra atviras", sakė J. Sola
na žurnalistams po derybų, 
per kurias buvo pasiektas su
sitarimas dėl naujų NATO ir 
Maskvos santykių. Prieš pasi
rašant sutartį , ją turi patvir
tinti prezidentas Boris Jelcin 
ir NATO vyriausybių vadovai. 

„Aš manau, kad mes turime 
labai didžiuotis tuo, ką pasie
kėme šiame sutarties etape ir 
nėra abejonių, kad mes pra
dėsime naują NATO ir Rusijos 
santykių istorijos ir valstybių 
stabilumo amžių", sakė J. So
lana. 

Paprastai r imtas. J. Prima
kov po derybų pasirodė links
mos ir pakilios nuotaikos. Per 
bendrą spaudos konferenciją 
Rusijos UR ministras apkabi
no NATO vadovą. 

Kalbėdamas žurnalistams 
J . Primakov pažymėjo, kad 
„mes dirbome beveik visą 
naktį, dirbome šiandien, ir pa
siekėm visišką tarpusavio su -
pratimą dėl dokumento, taip 

pat dėl jo karinių ir politinių 
aspektų". 

Savo ruožtu, J. Solana 
pažymėjo, jog jiems teko „la
bai atkakliai dirbti", kol pavy
ko susitarti. 

NATO generalinis sekreto
rius patvirtino, kad sausį pra
sidėjusios derybos buvo sun
kios, ir deramai įvertino J . 
Primakov už tai, kaip atkak
liai jis gynė Rusijos interesus. 
„Taip atkakliai aš gyniau 
NATO interesus", sakė J. So
lana. 

„Ministras Primakov per 
derybas buvo nepalenkiamas 
ir klausėsi proto balso. Aš lai
mingas ir didžiuojuosi, kad 
prisidėjau prie sėkmingo su
sitarimo", pareiškė J . Solana. 

Trečiadienį po derybų 
Maskvoje ir Briuselyje išpla
tintas bendras pareiškimas 
teigė, kad Rusija ir NATO pa
siekė „esminį progresą" sutar
ties klausimais, tarp kurių 
yra ir karinio pobūdžio proble
mos, kėlusios kliūčių dery
boms. 

Tačiau pareiškime nebuvo 
pateikiamos susitarimo de
talės. 

Reuter pranešimu. NATO ir 
Rusijos sutarties tekstas turė
jo atsidurti ant prezidento 
Boris Jelcin stalo iki trečiadie
nio vakaro. 

NATO valstybių vadovams 
dokumentas bus perduotas 
per Šiaurės Atlanto Tarybą. 

Lietuva VES konferencijoje: 
Ukrainos ir Rusijos vaidmuo 

Europos saugume 
Viln ius , gegužės 13 d. 

'BNS 1 — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas Vakarų Europos 
Sąjungos (VES) ministrų pasi
tar ime apžvelgė Rusijos ir 
Ukrainos vaidmenį naujoje 
Europos saugumo architek
tūroje bei santykių su jomis 
plėtojimo perspektyvas. 

Paryžiuje antradienį vyku
siame VES Ministrų Tarybos 
pasi tar ime A. Saudargas taip 
pat kalbėjo apie galimą dides
ni Karaliaučiaus srities įtrau
kimą į regioninį bendradarbia
vimą, pranešė Lietuvos URM 
informacijos skyrius. 

Kaune paminėtos Romo 
Kalantos susideginimo 25-tosios 

metinės 
K a u n a s , gegužes 14 d. 

(BNS) — Kauno valstybinio 
muzikinio teatro sodelyje tre
čiadienį buvo pagerbtas prieš 
25-erius metus susideginusio 
Romo Kalantos a tminimas . 

Minėjime Muzikinio teatro 
sodelyje dalyvavo mažiau nei 
šimtas žmonių. Cia 1972 m. 

Jaunimas pasiryžęs paremti Lietuvą per 
NATO vadovų susitikimą Madride 

Vilnius , gegužes 14 d. 
BNS) — Li 'uvos jaunimas 

ketina paron' i Lietuvos sie
kius įstoti 1 NATO per są
jungos viršelių susitikimą 
Madride, kur ame. kaip lau
kiama, bus p skelbti pirmieji 
kandidatai 1 NATO narius. 

Studentų \ •ndrija „Huma-
nitas" prašo laramos, tęsiant 
kovo mėnesi Suomijoje per 
Rusijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų pro/ dentų susitiki
mą Helsinkyje pradėtą akci
ja „Lietuvos jaunimas už 

NATO". Tuomet triukšmingi 
ir linksmi pusšimčio lietuvių 
studentų piketai prieš Rusijos 
priešinimąsi NATO plėtimui 
neliko nepastebėti pasaulio 
spaudos. 

Panašią lietuvių demonstra
ciją, prie kurios taip pat keti
na prisijungti Lenkijos ir Esti
jos jaunimas, numatoma su
rengti ir Ispanijos sostinėje. 
Tačiau organizatoriai pabrė
žia, kad akcija nebos pigi. ir 
prašo finansines paramos. 

devyniolikmetis R Kalanta 
susidegino, apsipylęs benzinu. 
Šis protesto aktas tada Kaune 
šukele neregėtai dideles de
monstracijas, kurias saugu
mas ir milicija žiaunai nu
malšino. 

Pusvalandį trukusiame mi
nėjime atminimo ir patriotinių 
dainų autorius Alvydas Kap-
kevičius dalinosi prisimini
mais apie sovietmečiu vykusį 
jaunimo pasipriešinimą dik
ta tūrai . Savo iš karto po R. 
Kalantos susideginimo sukur
tas eiles skaitė Marijampolės 
SKAT būrio vadas Antanas 
Miceika. 

Kalbėjusieji apgailestavo. 
kad šios svarbios ne tik Kau
nui, bei ir visai Lietuvai su
kakties minėjime dalyvavo tik 
pagyvenę amžiaus žmones ir 
nebūvu matyti nei moksleivių, 
nei jaunimo organizacijų at
stovų. 

Susideginusiojo brolis Anta-

VES Ministrų Tarybos pa
sitarime dalyvavo ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius. 

28 VES valstybių ir jų ben
dradarbių užsienio reikalų bei 
gynybos ministrai susitikime 
svarstė Europos saugumo sie
kius, gynybinio bendradarbia
vimo tarp VES valstybių plėt
rą bei kitus su Europos saugu
mu susijusius reikalus. 

Pasitarimo išvakarėse A. 
Saudargas susitiko su 
UNESCO generaliniu direkto
riumi Federico Mayor ir apta
rė Lietuvos tolesnio dalyvavi
mo šios organizacijos veikloje 
perspektyvas. Vilniaus sena
miesčio paveldo išsaugojimo 
problemas ir bendradarbiavi
mo Baltijos jūros regione gali
mybes. 

nas apgailestavo, kad dar :ki 
šiol Seimas ir vyriausybe 
nesiėmė priemonių visiškai re
abilituoti Romo. nes iš karto 
po susideginimo ir 1989 m. at
liktos psichiatrines eksper
tizes pateikia skirtingas išva
das apie jo psichinę būklę. 

Ant susideginimo vietą žy
minčios raudono marmuro 
lentos baltų lelijų vainiką 
padėjo ir žvakes uždegė Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis bei Seimo narys Algir
das Patackas 

KALENDORIUS 
GegmUa !•"> d.: S\ Izidorius 

Artojas, išpažinėjas ' 1070 1130 
m.>: Sofija, Algedas. -Jaunute 

( . egu / e s M d.: ( haldas. 
Jonas, Andriejus. Bazile. Inya. 
Bite 1886 m mme filosofas, 
ateitininku ideologą* Stasys 
Šalkauskis 
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LIETUVIU TELKINIAI 

D E T R O I T , MI 

PAGERBĖM MOTINAS 

Detroito Lietuvių organiza
cijų centras iDLOC) gegužes 
11 d. Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje surengė Motinos die
nos minėjimą — motinų pa
gerbimą. Šv. Mišias už gyvas 
ir mirusias motinas aukojo 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Jautr iai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Skaitinius skaitė 
Antanas Osteika. Aukas prie 
altoriaus nešė Valentina Bulo
tiene ir Regina Juškaitė . Po 
Mišių buvo giedama Švč. Mer
geles Marijos litanija. 

Po Mišių į minėjimą žmonių 
prisirinko pilna parapijos sale. 
Salėje kabėjo Mykolo Aba
riaus specialiai šiai progai 
padarytas plakatas su užrašu: 
„Motinai. Motina, man saule 
Tavo meilę mena, už tave pa
saulyj kas karščiau mylės9 

Nepalik našlaičio, nelik vieno, 
mama. niekur neik, motule, 
dar iš tos šalies". Stalai buvo 
užtiesti baltomis staltiesėmis, 
papuošti pavasario žiedais. 

Programai vadovavo moky
toja Stefanija Kauneliene. 
Sveikino visus gausiai atsilan
kiusius. Sveikino motinas, 
močiutes ir promočiutes. Mū
sų visų pagarba motinoms. 
Motinos minimos dainose, 
giesmėse. Menininkai, artistai 
ir rašytojai savo kūriniuose 
reiškia meilę ir pagarbą moti
noms. Lietuvos motina yra pa
vyzdys — matome motiną prie 
ratelio mokančią savo mažą 
dukrelę skaityti. Mūsų pagar
ba joms. Kiek kiekviena moti
na turi pasiaukoti kol iš
augina savo vaiką. Invokaciją 
už motinas — gyvas ir miru
sias sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Mirusios motinos, 
močiutės ir promočiutes buvo 
pagerbtos susikaupimo mi
nute. Minėjime dalyvavusioms 
moterims, jas sveikindama 

DLOC vardu, Ona Šadeikiene 
įteikė po pavasario žiedą. 

Meninėje programoje vyko 
daina ir muzika, kurias pra
vedė „Malūnėlio" kaimo kape
los dalyvės Valentina Bulo
tiene ir Kristina Rudienė. „Tu, 
Lietuva" fleita atliko Kristina 
Rudienė: „Ten Gimtinė" — du
etas su vamzdeliais, ir „Ma
mytė", eilės Vytės Nemunėlio, 
muz. V. Kuprio-Kuprevičiaus 
— deklamavo Valentina Bulo
tiene ir fleita grojo Kristina 
Rudienė. 

Ona Šadeikiene. DLOC var
du padėkojo visiems mine-
jiman atsilankiusiems, pro
gramos atlikėjams, ir kitais 
būdais prisidėjusiems prie šio 
gražaus motinų pagerbimo. 

Regina Juškaitė 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

XV TARYBOS 
RINKIMAI 

JAV LB XV Tarybos rinki
mai vyks š.m. gegužes 17 ir 
18, 24 ir 25 d. Kandidatai į 
Tarybą Michigan apygardoje 
yra: 

Kamantas Vytautas 
Kamantiene Gražina 
Petrulis Vytas 
Rugienius Algis 
Udriene Janina 
Urbonas Jonas 
Balsuojama už 6 kandida

tus. 
Balsuoti galima Šv. Antano 

ir Dievo Apvaizdos parapijose 
po šv. Mišių. 

Pageidaujant balsuoti laiš
ku, kreipiamasi į Juozą Oren-
tą, tel. 810-449-8018. Jums 
bus pasiųsta balsavimo infor-
maena. 

Balsuoti kviečiami visi lie
tuviai, sulaukę 18 metų ir no
rintys priklausyti LB Detroito 
apylinkei. 

Nuo balsavusiųjų skaičiaus 
priklausys kiek atstovų iš Mi-
chigano apygardos įeis į JAV 
LB XV Tarybą. 

Visi kviečiami balsuoti, nes 
tai yra kiekvieno lietuvio pa
reiga ir garbe. 

Juozas Orentas 
LB Detroito apylinkės 

Rinkimų komisijos 
pirmininkas 

„PILĖNU" STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

Jūrų šaulių „Švyturio" kuo
pos „Pilėnų" stovyklos atida
rymas vyks sekmadienį, gegu
žės 25 d. Stovyklavietes vartai 
bus atidaryti anksti rytą. Na
riai ir atsilankę svečiai bus 
vaišinami skaniais maisto pa
tiekalais ir įvairiais gėrimais. 
Visus kviečia ir atsilankant 
laukia „Švyturio" jūros šaulių 
kuopos valdyba, kuriai vado
vauja vadas Mykolas Abarius. 

GEGUŽINĖ PO STOGU 

Toronto vyrų vokalinis vie
netas ,Aras" į Detroitą atvyks 
sekmadienį, gegužės 18 d., ir 
koncertuos LB Detroito apy
linkės Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre ruošiamoje geguži
nėje po stogu. Gegužinės 
pradžia — tuoj po 10:30 šv. 
Mišių . Koncertan įėjimo kai
na tik 4 dol. asmeniui. Visuo
menė kviečiama ir laukiama 
gegužinėje ir koncerte. LB De
troito apylinkės valdybai va
dovauja Nijolė Zehvinder. 

lm 

KOVO 11-TOS 
PABENDRAVIMO 

PIETUS 

LB pirm. Alicija Soliene 
prisiminė Lietuvos nepriklau
somybės ats tatymo sukak
tuves, žuvusius už Lietuvos 
laisvę, ir pakvietė visus susi
r inkusius sugiedoti Lietuvos 
himną. 

Pirmininkauti buvo pakvies
tas dr. Henrikas Solis, o Roma 
Mildažienė — sekretoriauti 
metiniam Palm Beach LB 
apyl. susirinkimui. Pirmas 
pranešimas apie LB apylinkes 
veiklą buvo perskaitytas pirm. 
A. Solienės. Ji plačiau ap
žvelgė pernykščių metų veik
lą, iškeldama kun. Pikturnos 
darbą. Įvertino „Dainos" choro 
ir kitų organizacijų svarbą. 

Pranešimus atliko apyl. ižd 
Jonas Štaras . ..Lietuvių biule
tenio" redaktorius Vincas Šal-
čiūnas ir Memorial Gardens 
kapinių lietuvių sekcijos vado
vas Jonas Jakubauskas , ku
riam negalint susirinkime da
lyvauti, jo pranešimas buvo 
perskaitytas Vinco Šalčiūno. 
Pranešimai visų susirinkusių 
buvo priimti ir padėkota pra
nešėjams. 

Po to vyko rinkimai. Į val
dybą papildomai išrinkti: Ma
rius Sodonis. Jonas Garla ir 
Vytautas Kulpa. kandidatė 
Dalia Augūniene. Kontrolės 
komisijon išrinkti: Pranas 

Gi landa Matonienė prie jos margir 
marguč ių paroeoje, Phoenix, Arizonoj 

Baltakis, Irena Manomaitienė 
ir dr. Henrikas Solys, kandi
date Giedrė Kulpiene. 

D A 

PASITINKANT KRIKŠČIONYBĖS 
2000 METŲ JUBILIEJŲ 

P H O E N K , AZ 

NAUJA LB VALDYBA 

LB Arizonos apylinkė šių 
metų kovo 23 dieną turėjo vi
suotinį narių susirinkimą. Ap
tarus einamuosius reikalus, 
buvo išrinkta nauja valdyba: 
Kazys Matonis — pirminin
kas; Rima Reklaitienė — vice
pirmininkė; prof. Paulius 
Žygas — sekretorius: Juozas 
Budinavičius — iždininkas ir 
Adolfas Martinaitis — rengi
nių vadovas. Kontrolės komi
siją sudaro: Antanas Am-
braška. Aldona Klemkienė ir 
Birute Strouse. Apylinkė taip 
pat sudarė rinkimų komisiją 
pravesti JAV LB XV Tarybos 
rinkimams. Jos sudėtyje: Vik
torija Zakarienė, Gilanda Ma-
tonienė ir Algis Kvedaras. 

MONODRAMOS 
SPEKTAKLIS 

Vilniaus Jaunimo teatro ak
torius Ferdinandas Jakšys, 
gastroliuojantis Amerikoje. 
Arizonos apylinkės buvo pak
viestas į Phoenix atlikti mono-
dramą „Vaižgantas". Spektak
lis įvyko kovo 14 dieną Vyto ir 
Rimos Rėklaičių namuose. Vi
siems patiko šio gabaus akto
riaus jautrus atvaizdavimas 
spalvingos Tumo Vaižganto 
asmenybės. Programai pasi
baigus, šeimininkai svečius 
gražiai pavaišino. 

VELYKŲ MARGUČLVI 

Kovo 23-28 dienomis Phoe-
nixe, Bank One patalpose, ry
ko tarptautinė velykiniu mar-
gui'ių paroda kurioje me
niškai paruoštus margučius 
išstatė ir Li r \ . . :u Bendruo
menė. Lietuviškų margučių 
parodėlę organizavo Gilanda 
Matonienė. talkinant Onai 
Adomaitienei ir Runai Reklai-
tienei. 

Vikt. Z. 

Vilniaus arkivyskupijos Ka
techetikos centras (vadovė 
Vida Kaupaitė.) bei Lietuvių 
katal ikų mokslo akademijos 
Pedagogikos sekcija f vadovė 
doc. Stasė Dzenuškaitė) su
rengė konferenciją „Pasitin
kan t krikščionybės 2000 metų 
jubiliejų".) Vilniaus Šv. Kazi
miero bažnyčioje balandžio 5 
dieną vykusi konferencija 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
koncelebravo arkivyskupas A. 

J . Bačkis, kun. A. Gudaitis, 
SJ. ir Varėnos dekanas kun. 
V. Virvičius. Per pamokslą ar
kivyskupas Audrys J . Bačkis 
pabrėžė tikybos dėstymo su
dėtingumą, svarbą bei grožį. 
Dalyvių daugumą sudarę tiky
bos mokytojai vėliau suėjo į 
jaukią zakristijos salę. kur 
klausėsi pranešimu 

Arkivyskupas A. J. Bačkis. 
skaitęs pranešima „Krikščio
nybe prie naujoje tukstant-

tų margučių spintos tarptautinėje 

mečio slenksčio: esme. proble
mos, perspektyva", kvietė ka
techetus ne tiek skelbti, kiek 
liudyti, būti misionieriais, ne
šančiais į gyvenimą Kristaus 
mokslo šviesą ir meilę. Arki
vyskupas primine pačią pa
grindinę ir amžinąją evange
lizacijos tiesą — Kristus yra 
katechezės centras. Jis taip 
pat kalbėjo apie Bažnyčios už
davinius nevienalytėje visuo
menėje. 

Apie pirmųjų pasirengimo 
Didžiajam jubiliejui metų tu
rinį kalbėjo Lenkų katecheti
nio centro vadovas mons. Jan 
Kasiukevič, kuris priminė, jog 
Dievas ir šiandien mūsų te
beieško bei tebelaukia 
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Prieš Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministro akademiko 
Zigmo Zinkevčiaus kalbą kon
ferencijos vedančioji, neseniai 
išleistų individualiųjų tikybos 
dėstymo programų autorė ir 
koordinatorė, docentė Stasė 
Dzenuškaitė, pasidžiaugusi, 
kad pirmą kartą tokių rengi
nių istorijoje apsilankė minist
ras, kvietė etikos bei tikybos 
mokytojus teikti pasiūlymus 
bei pageidavimus. Ministras 
apžvelgė pagrindinius, į 2000 
metus žengiančios mokyklos 
raidos posūkių taškus. Pagrin
dinis tikslas yra pilnaverčio 
žmogaus ugdymas, ir, nors 
darbo neišsemiama daugybė, 
su Dievo pagalba, anot minist
ro, tikimasi daug nuveikti. 
Ministras priminė du reikš
mingus jubiliejus: pirmosios 
lietuviškos knygos 450 me
tines ir Lietuvos mokyklos 400 
metų sukaktį. Sykiu jis pa
brėžė ypatingą dorovinio ug
dymo svarbą, tvirtino, jog 
neįmanoma atskirti doros ir 
religijos. 

Po jaukių pietų Vilniaus 
jėzuitų gimnazijoje dalyviai 
klausėsi vyr. mokytojos Sofijos 
Pilinkienės pranešimo „Para
pija ir tikybos mokytojai". Da
lyvaujantieji pajuto, kiek daug 
galima padaryti veikiant iš
mintingai ir su meile, susilau
kiant palaikymo iš tokio para
pijos vadovo, kaip mons. Ed
vardas Rydzikas. 

Gerą pranešimą apie tikybos 
ir etikos mokytojų bendradar
biavimą perskaitė šiltai sutik
ta stačiatikių pasiuntinė dak
tarė Olga Januškevičienė. Ji 
sakė, kad dvasia dar nesame 
laisvi, tvirtino, jog mūsų pa
dangėje be krikščionybės ap
skritai nieko negalima supras
ti, todėl būtina ją visokeriopai 
palaikyti bei aiškinti. Prisi
mintina, kad dr. O. Januš
kevičienė drauge su savo vyru 
yra parašius etikos vadovėlį 
rusiškosioms mokykloms. 

VPU Tikybos katedros ve
dėja dr. Alma Stasiulevičiūtė 
primine, kad tikėjimas yra 
kompasas, padedantis neiš
leisti gyvenimo vairo ir kreipti 
ji prasmingon pusėn. Kad ir 
kokia grėsminga atrodytų mū
sų tikrove, tiesiog jėga gali ją 

įveikti Pasak jos, tereikia tik 
būti atviram, drąsiam ir nebi
joti jokiu temų. 

Tuskulėnų mokyklos direk
toriaus pavaduotoja Judita 
Brazauskienė kalbėjo apie mo
kyklos vadovybės „taip" tiky
bos pamokoms, aptarė moks
leivių ir tėvų motyvaciją, pa
teikė įdomių apklausos re
zultatų, pasidžiaugė turinti 
savo mokykloje labai gerų ti
kybos mokytojų. 

Konferenci jo je da l yvavo apie 
200 t i kybos mokyto jų , mo

kyklų vadovų etikos moky
tojų, VPU studentų , LKMA 
narių, Švietimo ir mokslo mi
nisterijos, Pedagogų kvalifika
cijos kėlimo instituto atstovų, 
kunigų, iš kurių ne vienas 
pasisakė per diskusijas. 

„Bažnyčios žinios", 
1997 m. Nr. 7 
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INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
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Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave Elgm. IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60629 
Te). 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S Kez ieAve 
Chicago. IL 60652 
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LIETUVOS BANKUI — 75-ERI 
VLADAS TERLECKAS 

Tęsinys 

Vytautas Statkus. LB direk
torius iki 1930 m., vėliau LB 
Klaipėdos skyriaus direkto
rius, 1941.06.14 ištremtas į Si
birą. Netekęs regėjimo paleis
tas. 3-ajame dešimtmetyje di
rektoriavę Pijus Grajauskas ir 
Ignas Musteikis 1944 m. 
išbėgo į Vakarus. Daug meti; 
LB tarybai pirmininkavęs M. 
Yčas ir nepamainomas jo sek
retorius Stasys Dirgys emi
gravo. 

Savotiškas rekordininkas 
pagal areštų skaičių 'suimtas 
4 kartus) — Zigmas Toliušis, 
ne kartą rinktas LR tnrvbo-
narių, gaisus advokatu.-. Lu. ' ' 
persekiojamas ir raudonųjų, ir 
rudųjų okupantų. Pirmą karta 
įgrūstas į kalėjimą 1940.-
07.12. iš kurio išsilaisvino 
karo dienomis. Neglostytas ir 
nacių: atleistas iš Teisingumo 
valdybos juriskonsultų, įra
šytas į išvežtinų i Štuthofą 
sąrašą. Gerų žmonių (F. Bort-
kevičienėsi įspėtas susimu'ia-
vo ligą ir taip išvengė klipatos 
dalios. Vos grįžusiu „išva 
duotojų" 1944.10.02 įkištas į 
saugumo rūsius, greit (1945-
06.20) išleistas, po metų vėl 
suimtas ir nuteistas už an-
tisovietinę propagandą ir agi
taciją 5 m. darbo stovykloje. Iš 
jos paleistas anksčiau laiko, 
nes prof. Z. Žemaičiui, A. 
Žmuidzinavičiui ir kitiems pa
prašius J. Faleckį, byla buvu
si nutraukta. Šįkart laisve 
džiaugėsi 3 m. Po ketvirto 
suėmimo (1951.03.04) ypatin
gojo teismo nuteistas 10 m. ir 
išsiųstas į Krasnojarsko lage
rius. Grįžo į Lietuvą 1955 m. 
Gulagų kančias patyrė jo bro
lis ir sesuo su šeimomis. 

1944 m. į Sibirą išvežtas LB 
Tarybos narys F. Mikšys. Ka
zys Jokantas, LB revizijos ko
misijos pirmininkas (1927-19-
28 m.. 1930-1939 m.), trijų 
ministrų kabinetų švietimo 
ministras, sušaudytas 1942.-
03.02 S v e r d i ke. Kitas revi-
sijos komisijos pirmininkas 
Antanas Merkys suimtas 1940 
m. birželį, mirė lageryje. Ana
logiškas-Tikimas ištiko ir 3-ąjį 
LB revizijos komisijos pirmi
ninką Vincą Vileišį. Jis 1940 
m. suimtas, 1941 m. ištrem
tas, 1943 m. tremtyje mirė. 
Taip pat buvo kalinti revizijos 
komisijos nariai Š. Šilingas, o 
V. Kavolis ir J. Dargis pasi
traukė į Vakarus. Pastarasis 
net nukako \ Venezuelą. P. 
Šalčius buvo išvarytas iš Vil
niaus universiteto, jam atim
tas profesoriaus vardas. 

Kitų LB tarybos ir revizijos 
komisijos narių gyvenimo 
kryžkelės 'A. Vosyliaus. J. 
Fledžinsko. V. Frenkelio. A. 
Eilbergo, L. Baikovičiaus) kol 
kas nežinomos. Ne ką galima 
pasakyti apie LB žemesnio 
rango tarnautojų likimus. 

Tikra tai. kad vos inkorpora
vus LB į SSRS „Gosbanką". 
pavertus jį šio banko kontora 
(1940.10.10). jo vadovo A. 
Drobnio 1940.10.12 įsakymu 
Nr. 3 buvo atleisti net 9 (iš 24) 
skyrių direktoriai. Buvo išva
ryti šie direktoriai: L. Volodka 
(Tauragės skyrius). F. Mise
vičius (Biržų skyrius). K. 
Čepas (Alytaus skyrius). K. 
Grina (Marijampolės skyrius), 
P. Grajnu«kns 'Ukmergės sky
rius). J . Charžauskas (Vilka-

;̂ ki<> skyrius), A Jurgu t i s 
'Panevėžio skyrius). A. Valde
maras 'Znrasu skvriusV, Kur-
kauskas oiuulių skyrius). 
Kegis. A. Voldemaras buvo 
ištremtas, nes L. Dambraus
kas atsiminimuose mini kar tu 
kentėjusį intelektualumu ste
binusį Algį Voldemarą — Au
gustino Voldemaro brolėną. 
1941 m. birželį išvežti ir trem
tyje mirė ilgus metus LB dirbę 
Juozas Grinkevičius. P ranas 
Jakai t is (gim 1904 m.). 

LB darbuotojų, sovietinių 
represijų aukų sąrašą noriu 
baigti Juozo Vailokaičio pa
varde. Jis, nors nedirbo LB, 
labai padėjo 1922 m. patobu
linti LB ir lito įs tatymus, 
padėjo palaikyti lito kursą. 
Be to, jam su broliais prik
lausė stambus komercinis 
Ūkio bankas, kuris gausia lab
dara rėmė lietuvių studijas 
užsienyje. 1940 m. vasarą Vai
lokaičiai neteko viso turėto 
turto. Draugai siūlė Vailo
kaičiui 1940 m. vasarą bėgti į 
Vokietiją. J is atsakęs, jog lik
siąs su tauta nešti savo dalią 
ir tuo suteiksiąs daugeliui 
žmonių moralinės paramos. 
Jis turėjo gerai suprast i , kas 
jo laukia, nes į „draugų" re
ples buvo patekęs 1919 m. 
1919.02.17 J . Vailokaitis su 
grupe žymių žmonių Vilniuje 
buvo bolševikų areštuotas , 
išvežtas į Daugpilį, vėliau — į 
Smolenską ir laikytas įkaitu. 
1919.07.23 įkaitai buvo iš
laisvinti, iškeitus į Lietuvos 
valdžios suimtus bolševikų 
veikėjus. 1941.06.14 J . Vailo
kaitis išvežamas į Altajaus 
kraštą. 1944 m. jam buvo leis
ta grįžti į Lietuvą. Pagal 
žinomą versiją, iš t remties 
ištraukęs J . Paleckis, a ts i 
dėkodamas už pagalbą prieš
kario metais. 

Čekistai ramybėje nepaliko 
ir antrojo pagal dydį Žemės 
banko (ŽB) vadovybės, t a rnau
tojų. Tiesa, mažai apie tai 
žinoma. 1940.07.27 buvo at
leistas šio banko valdytojas 
'juo dirbęs nuo 1927 m.) Ka
zys Radusis. Nacių laikais 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė 
sugrąžino jį į ankstesnes pa
reigas. ŽB direktorių Petrą 
Aravičių enkavedistai sušaudė 
1942 m. Sverdlovske. Vėl 
Sverdlovskas! Remiantis ra-

•JAV LB Floridos apygardos suvažiavime, vykusiame Sunr 
I iš kairės): J. Savautus, J. Janušaitis ir St. Vaškys 

Hills vietovėje balandžio 26-27 d., spaudos atstovai 

AR BAIGĖSI KARAS ČEČĖNIJOJE? 
Praėjo vos keturi mėnesiai, 

kai paskutinis Rusijos kariuo
menes dalinys pasi traukė iš 
Čečėnijos, apgaubtas dideliu 
gėdos debesiu, nes 21 mėnesį 
t rukęs žiaurus karas nusinešė 

Rusijos ir nafta turtingos Če
čėnijos greitu metu turėtų 
būti sureguliuoti. Tačiau, sie
kiantys laisvės, ir beveik 200 
metų naikinti, tremti į Sibirą 
II pasaulinio karu metu. če
čėnai, sunkiai gali pamiršti 
patirtas skriaudas. Maskva 
primygtinai reikalauja, kad 

Paskutiniu metu jaučiamas 
didelis priešiškumas ir pykčio 
kaupimasis abiejose kovoju
siose pusėse. Konfliktas gali 
kilti bet kuriuo metu — te
reikia didesnės kibirkšties, 

100,000 mažos islamiško tikė- kad vėl įsižiebtų karo ugnis Čečėnija liktų daugiatautės 
jimo valstybes gyventojų gy- Čečėnijoje. Rusijos Federacijos sudetvjc. 

Prieš keletą savaičių. įvyko n e s bijo. kad jeigu ji taps ne-
sprogimai dvejose geležinkelio priklausoma. Čečėnijos pa-
stotyse. kurios yra pietinėje vyzdžiu paseks visas Kaukazo 
Rusijos pusėje, netoli Čečė- regionas ir Rusija praras ge
nijus sienos. Žuvo keturi žmo- r a s politines bei strategines 
nes. Čečėnų partizaninio karo pozicijas prieš besikuriančią 
vadas, su dideliu nepasitenki- m u s u Į m 0 n ų sąjungą, 
nimu pakomentavo šituos Siūlomoje sutartyje Rusija 
sprogimus, pabrėždamas, kad numato atlyginti žalą, kurią 
tai yra atpildas už pasiprie- p a da re karo metu. atgaivinti 
šinimo vado Džochar Dudajev i r išvystyti Čečėnijos ekono-
mirtį. kai jis pernai buvo 
apšaudytas rusų raketomis. 
Tuo tarpu Čečėnijos valdžia 
yra nepatenkinta, kad Rusijos 
kariniai lėktuvai pažeidinėja 
oro erdvę. Rusija jau yra pers-

vybes. Dar tebestūgso griuvė
siai, sugadinti keliai, sprog
menų išraustos duobės, dar te
beieškoma žuvusiųjų ir rauda
ma už jų vėles. 

šytojo E. Cinzo pasakymu 
„NKVD — pakaušių specialis
tai", reikia manyti, jog Sverd
lovske buvo „sutelkti rinkti
niai galvažudžiai". Knygoje 
„Ešelonų broliai" minimas 
tremtinys Antanas Vieno
žinskis. Ar tai ne ŽB direkto
rius A. Vienožinskis? Vardai 
ir pavardės sutampa. Z. To
liušis tarp lagerininkų yra pa
minėjęs Bronių Bieliuką, jo 
žodžiais, — energingą antihit
lerinės akcijos veikėją. Tokią 
pavardę ir vardą turėjęs as
muo 1940.07.28 — 1941-06-22 
vadovavęs Žemės bankui. 
Anksti spręsti, ar tai tik ben-
drapavardžiai, a r ŽB vado
vas — gulago kankinys. 

Jokūbas Kregždė (gim. 1903 
m.), nuo 1933 m. dirbęs ŽB, 
1944 m. pabėgo į Švediją. 

Tremtiniai užsimena ir apie 
Beršteiną, Tarptautinio banko 
direktorių. 1941.06.14 su 
šeima vežto Golgotos keliais, 
Dėl masiško teroro ir jo sukel
tos gausios protų emigracijos 
Lietuva prarado ištisus patir
ties klodus. Nepriklausomybės 
laikais parengti aukštos kvali
fikacijos specialistai netapo 
mūsų profesinio augimo prie
laida. Lietuva buvo paversta 
intelektualine dykuma. Kad 
niekados neprisikeltų. Šių ne
įkainojamų nuostolių neturė
tume pamiršti. J ie skaudžiai 
atsiliepia šiandien. 

Norėčiau tikėti, kad ši kukli 
pradžia kitų pastangomis tu
rės tąsą. 

„Vakarines naujienos", 199702 -
18 su padėka Antanui K. Grinai, 
atsiuntusiam straipsnį). 

(Pabaiga) 

miką. Bet žinant sunkią Rusi
jos vidaus padėtį, šita sutartis 
praranda bet kokį patrauk
lumą ir garantijas, juolab po 
neseniai vykusio karo. Čečė
nai reiškia nepasitenkinimą ir 

pėta. kad. jeigu šitie skrydžiai senka jų kantrybė, nes dar 
vel pasikartos, čečėnai ati- daug tebegaubia nežinios de-
dengs ugnį. 

Rusijos gynybos ministras, 
vadovavęs Rusijos kariuome
nės veiksmams paskutiniais 
karo mėnesiais, yra kaltina
mas sauvaliavimu, taikos pa
laikymo jėgų sabotažu bei di
deliu žiaurumu, siekiant su
naikinti čečėnų tautą. 

Šaltesnės Rusijos politikų ir 
verslininkų galvos stengiasi 
pamiršti šitą konfliktą. Deda
ma vilčių, kad santykiai tarp 

besys. Jie tikisi didesnes para
mos iš islamiškų šalių, tokių, 
kaip Iranas ir Libija. 

Čečėnai nepasidavė Rusijos 
kariuomenei karo lauke, todėl 
didžioji kaimynė turi pri
pažinti savo gėdingą pralai
mėjimą ir sėstis prie derybų 
stalo su naujais, pažangiais 
pasiūlymais, nors kaip bebūtų 
gėda tai padaryti. O kas dau
giau jai belieka? 

Valdas Sinkevič ius 

Diinutv liindokieno 

Kiu fotografai nufo: grafuojami... Antanas Malinauskas (kairėje' ir Zig
mas Degutis vienoje trečiadienio popietėje „Seklyčioje'. Jų nuotraukų 
dažnai matome musii spaudoje, o šį karta patys pakliuvo į fotografavusio 
Edvardo Šulaičio cii :nesj. 

Dalinamės vargais ir 
džiaugsmais 

Lietuviai, kai tas jiems nau
dinga, mėgsta sakyti, kad 
esame viena šeima, nes mus 
jungia bendra motina — Lie
tuva. Kaip ir kiekvienoje šei
moje, pasitaiko nesutarimų, 
kartais vieni su kitais nesikal
bame — ar nesusikalbame; 
kartais net nenorime vieni 
kitų matyti, bet. pavojui ar 
tikram reikalui atsiradus, 
tvirtai suglaudžiame pečius, 
paduodame vieni kitiems ran
kas ir atliekame tai. ką tu
rime atlikti. Paskui vėl išsi
skirstydami, kaip tos patarlės 
..Samuolio bites". 

Mes taip pat ieškome, arba 
turime ieškoti, kas lietuviją 
jungia. Vienas veiksmingiau
sių bendrų jungiklių yra lietu
viška spauda. Jau daug kartų 
kalbėta kad užsienio lietu
viams svarbu turėti savo 
spaudą, nes Lietuvoje leidžia
ma nepatenkina čionykščių 
poreikių. Ji kaip tik stokoja 
tos jungiamosios paskirties, 
taip svarbios svetur gyvenan
tiems tautiečiams, juo labiau, 
kad į užsienio lietuvių gyve
nimą labai mažai kreipiama 
dėmesio. 

Nors už Lietuvos ribų, ypač 
Šiaurės Amerikoje, dar lei
džiama nemažai lietuviškų pe
riodiniu leidinių, vienok vie
nintelis likęs dienraštis yra 
..Draugas". Net toliau nuo 
Čikagos gyvenantiems skaity
tojams, kuriuos ..Draugas" pa
siekia pavėluotai, jis vis tiek 
teikia nepalyginamai daugiau 
informacijų, kaip kartą per sa
vaitę ar dar rečiau išeinantis 
laikraštis. Šiuo metu ..Drau
gas" stengiasi apjungti įvairių 
pažiūru skaitytojus, atvira 
širdimi, realiu žvilgsniu ir 
blaivia mintimi vertinti visus 
lietuviškojo gyvenimo reiški
nius, teikiant informaciją ne 
tik apie lietuvijos gyvenimą, 
bet taip pat ir Lietuvos, 
įdomu, kad tėvynėje 'ypač po
litiniuose sluoksniuose) daug 
daugiau dėmesio kreipiama, 
ką rašo „Draugas", negu kar
tais mūsų tarpe. 

Vienok ..Draugas" yra ne 
vien redakcija Jo užkulisiuose 
stovi leidėjai — Lietuvių kata
likų spaudos draugija, suside
danti iš t. marijonų bei pasau
liečių. Tai šios draugijos rū
pestis surasti tinkamą redak
cinį bei administracinį perso
nalą, priimti metinį biudžetą, 
daryti pagrindinius, su dien
raščio leidyba susietus, spren
dimus ir apskritai prižiūrėti, 
kad visas eitų sklandžiai. 

LKSD posėdžiauja nedaž
nai, "bet posėdžiai visuomet 
yra svarūs ir darbingi. Pasku
tinysis posėdis įvyko gegužes 
13 d. Jo metu buvo ne tik ap
tarti .,Draugo" leidybos reika
lai, bet priimti, peržiūrėti ir 

pritaikyti dabarčiai draugijos 
įstatai, pristatytas naujas 
..Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplys ir svar
styti kiti rūpimi klausimai 

Pagrindinis rūpestis, kaip 
daugelyje lietuviškų darbų, 
yra finansai. Nepaisant nuo
latinio taupymo ir ..išlaidų ap
karpymo", lėšų vis trūksta 
nes vel apie 30 proc. pabrango 
spaustuvės išlaidos — popie
rius, dažai, įvairūs chemika
lai. Gerokai pabrango ir pašto 
kaina. Atrodo, kad. juo pašto 
patarnavimas prastėja, tuo 
kainos už tą patarnavimą 
aukščiau kyla. Naujasis ad
ministratorius, kaip ir anksty
vesnieji, prižadėjo klabenti vi
sas duris, maldauti, ginčytis ir 
stengtis situacija taisyti, bet 
jis per didelių iliuzijų, kad tai 
pavyks, taip pat neturi. 

Posėdyje buvo pasiūlyta pa
kelti dienraščio prenumeratą 
bent penkiais doleriais, nes ji 
nepakilo jau daugiau kaip 

šešerius metus. Šios minties 
tačiau atsisakyta, kadangi 
daug mūsų skaitytojų yra pen
sijos amžiaus, daug yra nese
niai iš Lietuvos atvykusių, ku
riems su išlaidomis reikia 

»iabai skaitytis. Džiugu, kad 
mūsų skaitytojai, siųsdami 
pienumeratą ar kitomis pro
gomis, prideda ir aukų. kurios 
labai vertinamos ir padeda 
..viiką nuo durų nuvyti'. dien
raščio leidybos išlaidas suma : 

žmti. Labai padeda ir įvairus 
renginiai, atnešdami pelno. 
..Draugo" renginiu komitetas 
stengiasi, kad jų programos 
butų aukštos kokybes, todėl 
mūsų publika gausiai susiren
ka ir pastangas remia. 

Žinoma, didžiausia proble* 
ma yra dienraščio skaitytojų 
mažėjimas. Tai neišvengiama 
blogybė, kankinanti visą už
sienio lietuvių spaudą: vyres
nieji pasitraukia iš gyvųjų tar
po arba del sveikatos sutriki
mo, jaunesnieji neskuba užsi
prenumeruoti lietuviško laik
raščio — jiems per sunku lie
tuviškai skaityti, jiems neįdo
mu.. Atrodo, kad tai tik pa
viršutiniškos priežastys, ku
riomis mėginama pateisinti 
nesidomėjimą lietuviškais rei
kalais apskritai. Juk ..Drau
gas" buvo pradėjęs leisti savai
traštį anglų kalba, kaip tik 
norėdamas įtraukti lietuvių 
kilmes jaunesniąsias kartas į 
savąją bendruomenę. Angliš
kasis ..Draugas" po gero pus
mečio turėjo sustoti, del pre
numeratorių stokos. 

Vis dėlto užtikriname, kad 
„Draugas" dar gyvuos, jungs. 
informuos ir tarnaus visiems 
lietuviams, kur jie begyventų 
— bet ne be Jūsų. mielieji 
skaitytojai, paramos' 

SEVERIUKAS 
46 JURGIS JANKUS 

Vieną parytį Dzidorius jau buvo prabudęs, o gal ir 
taip sau nemiegojo, kai išgirdo nuo pamiškes 
atšoliuojančio arklio garsą. Jis kumštelėjo čia pat gu
linčiam Samuoliui i pašonę. 

— Ar girdi9 — pasakė. 
Tas pakėlė galvą. 
- K ą ? 
— Tik paklausyk. 
Samuolis sukluso. 
— Žalčiai arklius nujoja. 
— Ne mūsų. Mūsų visi. 

apėjau. 
— O kur Severiukas — apsidairė Samuolis, bet 

Dzidoriui nebeliko laiko atsakyti. Arklio šniokš-
tavimas buvo čia pat. ir nudegė tiesiai per gulinčius 
vyrus, Samuolio ant žemės patiestą rudinę pasagą 
kiaurai prakirto, ediliejančiu:- arkliu.- į -ali '.'-b1 5kė. 
Kaip kokia didžiausia vėtra. Dzidorius su Samuoliu 
dar spėjo pamatyti prie arkio prigulusį keistu balsu 
ūkiantį vyrą. o kiti tik pakilo ir žvalgėsi nesuvokdami, 
kokia vėtra čia pro juos praūžė. Ir Samuolis dar ne-

- pašoko. 
Aš ką t ik su S e v e r i u k u 

galėjo susigaudyti. Vėliau vienam girdavosi matęs, 
kaip arklio pasaga ėjo tiesiai į veidą, bet jis laiku susi-
grizbęs galvą pasukti į šoną, ir pasaga teprakirto rudi
nę, o kas būtų buvę, jeigu jis a'imirką būtų nesusi-
grizbęs ką daryti. „Dabar tik žybt pro pat nosį!" 
Dzidoriui nereikėjo nei atsipeikėti, nei susigaudyti, 
kas čia darosi, tai jis pirmas ir išgirdo negražų 
šauksmą, paskum lyg dejavimą. 

— Einam' — pašokęs pasakė. 
— Kur? — atsipeikėjo Samuolis. Paskui jį ir kiti. 
— Ar jau apkurtote? Negirdite, kad velnias 

sprandą nusisuko. Turbūt Šilupy. Einam, — suragino. 
Ir mokytojas greičiausiai matei, kokie statūs 

Šilupio šlaitai. Ne tokie kaip Dubysos ar Nemuno. Pa
gal juos tai tik šlaiteliai, bet kai mes nieko aukštesnio 
nebuvom matę. tai atrodė ne bet kas. Tik Jono Bladas 
drįsdavo su savo bėriu nuo kranto stačiai į Šilupį nujo
ti. Kai tėvas pirmą sykį sužinojo, ką vaikas padarė, tai 
ko pavadžiu neapvanojo, taip buvo supykęs. Sakė ar 
užauginai arklį, kad nori sprandą nusukti. Jkypai tai 
ir patys arkliai ir karvės ėdrinėdami žemyn nueidavo, 
bet ne stačiai. O tas kaip lėkė, tai ir nulėkė kaip į 
šulinį. Nubėgę arklio neberado, tik žmogų gulintį 
apačioje vidury pievutės, dejuojantį ir besišaukiantį 
pagalbos. Vyrai norėjo pakelti, bet jis sušuko: 

— Nelieskit. Bėkit į dvarą pasakykit, kad aš čia. 
Jie atvažiuos paimti. Tik greitai. Pasakykit, kad aš su-
li.užytas. 

Samuolis pamatęs, kad viena koja visiškai atsukta 
į salį, norėjo ją pataisyti, bet žmogus subliovė baisiau 
už pjaunamą jautį. 

Visi atšoko atgal, apstojo ratu ir nežinojo ką dary
ti Dzidorius vėl pirmas susigriebė. 

— Kuris nubėgsite į dvarą9 — paklausė. — Jis. 
matyti, iš dvaro, kad siunčia. 

— Ar dar niekas nenuleke? Žmones, nebūkite 
ripužės. Nulėkit. Kiek ča to kelio. Ar norit, kad čia 
r. įmirčiau, — maldavo sužeistasis. 

— Matai, tamstele, nulėkti tai būtų pats niekas. 
bet kad dvaras yra dvaras, — ėmė iš lėto dėstyti Są
ri uolis. — I kurį namą eiti, kam pasakyti Negi purvi-
n is lėksi į palocių. Kai panaktinis užleis šunimis, tai 
n • tik kelnes, bet ir kas kelnėse dvare paliksi. 

Kažin ar žmogus net ir girdėjo, ką Samuolis šneka 
Jia tik dejavo ir dantimis grieže ir gal jau rengėsi ka 
P įsakyti, kai iš anapus Šilupio su žiburiu atšvitavo 
Kvlys. Leisdamasis šlaitu šūktelėjo: 

— Kuris kuriam žarnas paleidot0 Negalite būti 
k.ūp žmonės' 

Bet. pašvietęs žiburiu į dejuojantį, apstulbo. 

— O Jėzau' Ponas urėdas' Ką jūs ponui urėdui pa
darėte 9 — atsisuko j vyrus. 

— Nieko. Pats nuo arklio nukrito. — paaiškino 
Dzidorius. 

Būtum tamsta matęs. — pridėjo Severiukas — 
Leke kaip velnio nešamas. 

— Velnio, ne velnio, bet leke kaip vėtra. Va Sa
muolio tik per plauką nesutrype. — pradėjo Dzidorius, 
bet Kylys nebeklausė. 

— Juk matote, kad žmogui tiek tesiranda. Eime, 
pati duos kuo užkloti, o aš apžergęs kumele nulėksiu į 
dvarą. Reikia žmogui pagalbos. 

Kylys buvo dirbęs dvare, tai jam ten viskas buvo 
žinoma, o Kyliene pati atnešė kuo užkloti mirtimi be
sivaduojanti urėdą. Jis nebešauke. nebesipfodo, net ir 
Kyliui ni«>ko nebesakė, tik dejavo ir dantimis kartais 
subarškindavo. 

Netrukus iš dvaro atleke dideli-, šiaudų prikrau
tas vežimas, keli vyrai įkele ureda ir nulekdino pa-
daktarą. Tas sako kiek aptvarkė ir išsiuntė i ligoninę. 
Paskum, sako. net i Varšuva buvo nuvežę, iš kurios 
gal po metų grįžęs visiškai kitoks šlubas ir i vieną 
puse sukrypęs 

Bus daugiau) 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. gegužes mėn. 15 d. 

Į TALKĄ LIETUVOS 
ŠVIETIMUI 
•JULIUS VEBLAITIS 

Amerikos mokytojai — talki
ninkai arba A.P.P.L.E. (Ame
rican Protessional Partnership 
for Lithuanian Education) vėl 
stropiai ruošiasi į talką Lietu-

- mokyklom. Tai bus jau 
septintoji tokia dėstytojų — 
savanorių grupe, kuri šią va-

dalinsis savo patirtimi su 
Lietuvos pedagogais. A.P.-
P L.E. draugijos generaline di-
ektorė yra Vaiva Vėbraitė-

-i. pagrindine šios svarbios 
- os varomoji jėga. Jos 

padėjėja yra Emilija Sakadols-
kienė, kuri visuomet paruošia 
daug įdomių pranešimų. 

Paprastai , prieš vykdami va
sarą į Lietuvą. įvairių srautų 
vadovai kur nors suvažiuoja ir 
planuoja būsimų kursų eigą. 
Anksčiau jie buvo Bostone. 
Vašingtone, Clevelande ir 1.1. 
Šį kartą suvažiavimas įvyko 
balandžio 5-6 d. erdviuose 
Elizabeth, New Jersey. lietu
vių parapijos sales patalpose. 
Jį organizavo ir atvykusius 
A.PjP.L.E. darbuotojus nuo
širdžiai giobojo New Jersey 
A.P.P.L.E. bendrijos aktyvieji 
darbuotojai. Srautų vadovai ir 
būsimų vietovių administrato-

kurių buvo 20, suvažiavo 
iš aštuonių Įvairių valstijų, 
dvi dienas stropiai tarėsi, dis
kutavo ir planavo būsimų pas
kaitų cikią. 

Š.uį. vasarą kursai vyks Vil-
• niuje, Druskininkuose. Aian-
• toje ir Tauragėje. J A.P.P.L.E. 
.talkos- kvietimą atsiliepė ir 

'. užsirašė jau per 80 savanorių, 
i Dvidešimt septyni turi savo 
• sričių doktoratus, dėsto įvai-
; riuose šio krašto universite-
; tuose ar mokyklose. N'umato-
. na. kad apie tūkstantis Lietu-
• vos—mokytojų dalyvaus šios 
• /ašaros A.P.P.L.E. kursuose. 

Kursų metu bus gvildena
mos šių sričių temos: pradinis 
ugdymas, daile, muzika, ma
tematika ir kompiuteriai, isto
rija, pilietinis ugdymas, spe
cialioji pedagogika, mokinių 
konsultavimas, elgesio psi
chologija, mokyklų vadyba, 
anglų kalba, gimtoji kalba, re
ligija ir etika, gamtos mokslai, 
paauglių psichologija ir galbūt 
galimos dar pipildomos moks
lo disciplinos. Beje. Lietuvos 
Seimo švietimo komiteto pir
mininkas ir Tėvynės Sąjungos 
atstovas, žymus pedagogas. 
Žibartas Jackūnas yra pa
siūlęs, kad visose grupėse 
būtų nagrinėjamos dar dvi 
bendros temos: pedagoginis 
vertinimas ir mokomųjų da
lykų sąsaja 'integracija). 

Yra svarbu Lietuvos moky
tojus supažindinti su įvai
riomis švietimo darbo ugdymo 
kryptimis, darbo metodika, su 
demokratijos samprata ir kaip 
ją įgyvendinti mokykloje. Ap
lamai, ne tik čia Amerikoj, bet 
ir Europoj jau yra pakanka
mai neramaus ir maištau
jančio jaunimo. Šių eilučių 
rašytojui yra tekę lankyt: 
Šiaurinio Reino Vestfalijos 
Vokietijoj) mokyklas. Besi

kalbant su mokytojais ir besi
keičiant mūsų darbo patirtimi 
greit išryškėdavo, kad ir ten 
susiduriama su mokinių-ne-
klaužadų problema ir netgi su 
jų smurtiniais išpuoliais. Per
eitą vasarą iš Švietimo mini
sterijos pareigūno Vilniuje pa
tyrėme, kad ir Lietuvoj dabar 
jau yra apie 15.000 vidurines 
mokyklas sauvališkai nebe
lankančių vaikų. Teko tokių 
matyti Klaipėdoj, Vilniuj. 
Šiauliuose ir kitur. Jie elge
tauja arba bastosi po gatves. 

CLASSIFIED GUIDE 

LMKI lietuviai mokytojai į pasitarimą su A.P.P.L.E 
liaučiaus. Latvijos, Gudijos... 

ypač prie viešbučių"jimų. Tai 
yra skaudi tautos opa ir ją rei
kia pradėti gydyti. 

Kiekvienoj kursų vietovėj iš 
A.P.P.L.E žmonių yra paskirti 
paskaitų dienotvarkių vado-

d:rektorium atvyko iš Lietuvos, Maskvo Ka 

vai. Jie nustato jų eigą. palai
ko ryšius su vietos miesto va
dovybe del lektorių nakvynių 
ir maitinimo, suranda paskai
tininkams vertėjus. Po pas
kaitų vakarais ar savaitgaliais 
vyksta įvairios programos: žy
mesnių vietų lankymas, spor
to varžybos, bendri tautiniai 
šokiai, iškylos į įdomesnį 
kaimą ar gegužinę kur nors 
miško pakrašty. Be to, kur
sams baigiantis kiekvienoj 
vietovėj yra rengiami bendri 
klausytojų ir lektorių talentų 
vakarai. Paprastai kiekvienas 
srautas pats supLanupja ir pa
rodo savo sugebėjimus. Pasiro
do savo sugebėjimais ir atskiri 
solistai. Tokius vakarus man 
teko visur organizuoti. Jie yra 
tapę labai mėgiami ir popu
liarūs, nes repeticijų metu 
Jie* ir .,mes" taip suartejam 
kad visi likdavom tik „mes". 

A.P.P.L.E. savanoriai patys 
užsimoka už kelionę ir kitas 

ros A P P.L.E kursų reikalus Tauragėje vasario 4 d. Iš kaires: A.P.P.L.E programos direk-
lolskienė. AP P.L.E. gen. direktorė Vaiva Vėbraitė. Švietimo ir mokslo viceministre Jolanta 

- etimo ir mokslo ministerijos reformų diegimo dept. vadove Regina Klepačienė 

uragcje įvykęs posėdis ryšium si; A !' !' '., E kursais, numatytais šia vasai 
v.:ctimo ir mokslo ministerijos atstovas Petras Navickas. Vaiva Vi 

iu> vedėjas. Tauragės 2emes ūkio mokyklos direktorius Stasys Kušleika. Taura 
• •ktorius Vainas Brazdeikis. 

i - moky*') u . - I T 

Lietuvoj susicariusias išlai
das, pvz., ekskursijų išlaidas 
ir panašiai. Jie taip pat paau
koja savo vasaros atostogas. 
Pagal sutartį, Švietimo mi
nisterija mus apgyvendina pa
prastai studentų bendrabu
čiuose, o jei kur:ame provinci
jos mieste jų nėra, tai su vie
tos atstovų pagalba reikia su
rasti kitas pata;pas. Kai kurie 
bendrabučiai yra vargingoj 
būklėj. Minister ja taip pat pa
sirūpina ir mai:;nimu, bet, jei 
kuris miestas to neišgali, tai 
išlaidas apmoka A.P.P.L.E. 

Savo darbams mes nu-
sivežam įvairiu mokymo prie
monių, pvz., kompiuterį, kopi
javimo aparatą, daug rašymo 
priemonių ir nemažai popie
riaus, nes jo lasai daug tenka 
sunaudoti. 

Pastaraisiais metais kai ku
riuose miestuose A.P.P.L.E. 
puoselėjo minti, kad būtų 
įsteigti mokytoju darbui reika
lingi centrai resource cen-
tres). Tokių centrų dabar jau 
turi, berods, trylika miestų. 
Pereitais metais mūsų dė
mesys pakrypo į nelengvą 
mokytojų būklę Pietryčių Lie
tuvoj. Padėtis darėsi juo la
biau jautr i ir aktuali, kai 
iškilo lietuvių, kaip valsty
binės, kalbos mokymas mišrių 
tautybių mokyklose. Kai prez. 
Brazauskas 1995 m. pasirašė 
Seimo priimtą įstatymo pa
taisą, tai jis kartu ir suteikė 
vietos savivaldybėm teisę skir
ti ir atleisti švietimo vadovus 
ir mokytojus. Tada Pietryčių 
Lietuvoje ir sustiprėjo lietuvių 
mokytojų persekiojimai ir atsi
rado kitos bėdos. Tikima, kad 
naujasis švietimo ministras 
lietuvių kalbc> sunkumus su 
Seimo paga'ba atitaisys. 
Minėtas įstaUmo papildymas 
buvo gan palankus lenkų ir 
rusakalbių šovinistams. 

Pereitais metais švietimo 
vadovas Kęstutis Štuikys suti
ko, kad mokyt įų centras būtų 
įsteigtas „Žemaičio" vardo vi
durinėj mokykloje. Šven
čionyse. Šią m:ntį nuoširdžiai 
parėmė direkt >rė Danutė Če
pulienė bei mi>-sto meras Kęs
tutis Trapikas. A.P.P.L.E. 
bendrija stengsis, kad šis 
centras turėtu mokytojų dar
bui reikalini'\s priemones, 
pvz.. žodynus enciklopediją, 
profesines knygas, vaizda
juostes ir 1.1. Tam reikės lėšų. 
Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šiemet Tautos fondas yra 
paskvres stam.oią 20,000 dol. 
sumą A.P.P.L.E. darbams. 
Auką skyrė ir ..ietuvių fondas. 
0 Religine -s: pa specifinėm 
stipendijom ;;ernai parėmė 
1.225 dol. auki . Labai pagei
dautina, kad Švenčionių mo
kytojų cor,:: : mos pr:>;-
urtumem siųs imi knygas bei 

kitas mokymui reikalingas 
priemones. I- gautų lėšų. 
A P P L K k.- vienam kursų 
dalyviui suteikia ministipen-
diją. Yra numatoma. kad 
•i;a vasarą knr-uose dalyvaus 
apie tūkstanti- Lietuvos mo
kytojų Norint <;\d kiekvienas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

sulauktų paramos, reikia pa
pildomai surinkti 1,000 sti
pendijų aukų po 30 dol. Tiesa, 
ši stipendija nors nėra didelė, 
bet šiek tiek padeda, nes 
šiandien skurstantis Lietuvos 
pedagogas dažnai negali iš
maitinti šeimos, užsisakyti 
laikraščio ar nusipirkti kny
gos. Kai kuriuose mokyklose 
jau trūksta mokytojų, nes jau
nesnieji vis dažniau susiranda 
geriau apmokamus darbus. 
Yra tikrai skaudu, kad nuo 
amžių garbinga mokytojų pro
fesija tampa valstybės vis 
mažiau vertinama ir atlygina
ma.-

A.P.P.L.E bendrija bus 
dėkinga už bet kokį paramos 
suteikimą. Aukas malonėkite 
siųsti, pažymėdami ar tai ski
riama stipendijų fondui ar 
bendrom išlaidom šiuo adresu: 
A.P.P.L.E, P.O. Box 617, Dur-
ham, CT 06422. 

P A J M I N E T A S 
PIRMOSIOS 

MOKYKLOS 600 METIJ 
JUBILIEJUS 

Gegužės 9 d. buvo iškilmin
gai pažymima Lietuvos mo
kyklos 600 metų sukaktis. Įra
šas Vilniaus katedros invento
rizacijos knygoje liudija, kad 
1397 metų gegužės 9-ąją jau 
veikė katedrine mokykla. 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas devyniems pedago
gams įteikė Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordi
nus, 38 pedagogai gavo Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino medalius. 

Dar apie pustrečio šimto 
mokytojų už ilgametį darbą 
buvo apdovanojami padėkos 
raštais miestų, rajonų švie
timo skyrių rengiamų iškilmių 
metu. 

Pavakarį Vilniaus Arkikate
dros Vyskupų koplyčioje buvo 
atidengta Lietuvos mokyklos 
atminimo lenta, laikomos šv. 
Mišios. Vakare Operos ir bale
to teatre vyko iškilmingas Lie
tuvos mokyklos 600 metų su
kakties minėjimas. 

Gegužės devintąją taip pat 
bus pradėta prekiauti 50 
centu nominalo proginiais 
pašto ženklais bei vokais. 
Broniau Leonavičiaus sukur
ti ženklai 500,000 egzemplio
rių tiražu išspausdinti Vengri
joje. 100,000 tiražu pasirodys 
ir 3.54 lito vertės magnetinė 
kortelė bei tūkstantis proginių 
kalendorių. 

Šios sukakties proga išleista 
Rasos Paulavičienės knyga 
„XX amžiaus Lietuvos mokyto
jai", taip pat pradėta platinti 
Vinco Ruzo ir Romualdo Sa-
mavičiaus knyga „Raguvos 
praeitis. Švietimas ir kul
tūra". 

I BNSj 

• n i a u s i ą s sudėtinis Otelių 
žodžių) Lietuvos gyvenvietės pa
vadinimas — Aukštutiniai Su-
valkėliai (23 raidės). Tai kai
mas, esantis Marijampolės 
rajone. 

& 
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REALMART ||, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauta įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. rmes!e « 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A ! C I U I 

Bu». 773-585-6100 
Fu. 773-585-3997 Pigar 773-30*0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vattui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 W«st 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-6654 

KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pukšiu Rd. 
4365 S. Ardicr Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji pro-
fessionaha;. sąžiningai ir ..as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai. 773-585-6624 

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

Darbštus vyriškiB (nerūko, negeria) 
dažo iš vidaus ir lauko. 

Valo rūsius, tvarko kiemus. 
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį. 

Puikios rekomendacijos 
T e l . 7 7 3 - 9 1 8 - 0 3 1 5 

Kosmetologe gali išvalyti 
veidą ir patarti veido 

priežiūros srityje. 
Tel. 630-910-7439 

Aš jau žinau, kad 
geriausia rekJamuotie 
„Drauge", nes tada 

apie tave sužinos visi 
užsienio lietuviai 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- Šventinis - tirpi kava, malta kava. arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

MOLD MAKING 
Leading manufacturer of precision mjection molds is seeking 

the followtng quaHfied, experienced ndrviduats: 
~ E.D.M. OPERATOR 
** E D M TRAJNEE 
** MANUAL A NC LATHE OPERATOR 
~MACHWIST 
• LEAD MOLO MAKER 

Our toolrooms are brigrtt. clean. smoke-free. well ventilated and A/C 
wrth modern. up to date equipment. We offer competitrve wages. 
exellent benefit pkg.. (10 pd. holidays. vacation. profit sharing, 401K plan, 
sec.125 med. & dep care exp. plan, health ins.. etc. ) and overtime. 
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact: 

NORTHWESTERN TOOL S DIE 
3445 W. Howard St. 

Skokie, Tel. 847-677-9280 
or 

375 Renner Orive 
Elaln, Tel. 847-697-2030 

E.O.E. PRINCIPALS ONLY 

http://Chicago.IL


I PASKUTINĘ KELIONĘ SU ... 
SMUIKELIU 

Juozas Remys 

Vis mažėjantis Cicero lietu
vių telkinys neteko dar vieno 
savo nario: į amžino poilsio 
vietą — Šv. Kazimiero lietu
vių kapines balandžio 23 d. 
buvo palydėtas 88 metų 
amžiaus geras lietuvis (ir kar
tu žemaitis) Juozas Remys. 
Tai nebuvo eilinis žmogus, bet 
išskirtinis savo sugebėjimais 
tautietis . Šis mažeikietis nuo 
jaunystės dienų turėjo palin
kimą į muziką: pats grojo 
smuiku ir fleita. Įdomu, kad 
jis Mažeikiuose buvo sukūręs 
net simfoninį orkestrą (grojo 
35 asmenys), kurį rėmė 
Sadauskų alaus gamykla. Šis 
orkestras gastroliuodavo ir 
kituose miestuose. 

Karo pasekmių priverstas 
t rauktis iš Lietuvos, gyvenda
mas Ingolštate, Vokietijoje, 
kurį laiką grojo vietos simfo
niniame orkestre ir dėstė mu
ziką vietinėje lietuvių gimna
zijoje. Su savo instrumentais 
jis nesiskyrė ir atvykęs į JAV į 
Cicero lietuvių telkinį (1952 
m.) Velionis čia arti dešimtį 
metų grojo Čikagos lietuvių 
styginiame ansamblyje, o duo
ną pelnė braižytoju dirbdamas 
Harvester bendrovėje. 

Lajayalaikiu jis dar mėg

davo piešti (yra nutapęs ne
maža paveikslų), o taip pat ga
minti miniatiūrinius styginio 
ansamblio instrumentus. Tai 
gaminiai, kurių niekur kitur 
nėra tekę matyti — visi jie 
maždaug 15 centimetrų dy
džio, tačiau iš tokios pat 
medžiagos ir tokios pat formos 
kaip ir „tikrieji" instrumentai. 
Sakydavo, kad ir darbo yra be
veik tiek pat, kaip ir prie nor
malaus smuiko, tačiau jis 
norėjo būti originalus, 
išsiskirti iš kitų. Ir tų smuike
lių jis yra padovanojęs savo 
geriausiems draugams, o 
vieną jų — kaip pareiškė jo 
sūnus Edmundas, prieš 
uždarant karstą Vance ko
plyčioje, įdėjo velioniui į 
švarko kišenę. Tai tikrai sim
boliška, nes nuo pat vaikystės 
dienų nesiskyręs su smuiku, 
su juo iškeliavo ir į amžino 
poilsio vietą. 

Juozas Remys jau pora metų 
gerokai nesveikavo ir kruo
pščiai buvo prižiūrimas savo 
kantrios ir geros žmonos Valės 
su kuria vienu du gyveno vi
same name. Sūnūs: Edmun
das ir Tomas, baigę aukš
tuosius mokslus, jau senokai 
kitur buvo išsikėlę — Edmun
das su žmona Dalia gyvena 
prie JAV sostinės Vašingtono, 
todėl rečiau savo tėvą galė
davo aplankyti. O velionio bro
lis Donius, išėjęs į pensiją, 
anksčiau po pusmetį Lietuvoje 
viešėdavęs, pernai nutarė visą 
laiką praleisti savo išsvajotoje 
Palangoje. Ten per paskuti
nius ketverius metus išleidęs 
net keturis poezijos rinkinius, 
o dabar, ruošdamas ir penk
tąjį, savaitę prieš brolio mirtį, 
iš Palangos pasiuntė eilėraštį, 
pavadintą „Broliui", kuris, 
deja, atkeliavo j auk iam mirus 

— jo laidotuvių dienoje. 
Atrodo, kad palangiškis 

Donius nujautė, kad jo brolis 
Juozas j a u rengiasi savo pas
kutinei kelionei. Tad savo 
eilėraščio pabaigoje eiliavo: 
„Gal susitiksim vėl kažkur, 
kaip buvo pilnas l izdas/ ir vėl 
keliausime nežinomu/ nauju 
keliu/. Tik ta viltis gyvena 
mano/ mintyse išlikusi:/ kad 
būsim vėl/ kaip buvo daugel 
metų / kad būsim vėl/ visi/ 
kartu". 

Juozas Remys gyvųjų eiles 
apleido balandžio 19 d. savo 
namuose. Kaip žmona Valė 
pasakoja: staiga krito ir ne
sikėlė. Buvo pašaukta greitoji 
pagalba, tačiau tas nepadėjo ir 
ligoninėje nebuvo atgaivintas. 

Velionis buvo pašarvotas 
Vance laidotuvių koplyčioje. 
Balandžio 22 d. vakare vyko 
atsisveikinimas, kuriame apie 
velionį kalbėjo ir vysk. Hansas 
Dumpys ir vienuolis brolis Se-
bast ian Nocinski, OFM, iš Šv. 
Antano parapijos. 

Balandžio 23 d. rytą laidotu
vių koplyčioje maldas skaitė, o 
vėliau Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias aukojo ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. Antanas Saulaitis. 

Po Mišių: arti 20 automobi
lių vilkstinė velionį palydėjo į 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines, kuriose paskutinės že
miškos kelionės apeigas taip 
pat atliko kun. A. Saulaitis. 

Velionis buvo tylus, ramus 
žmogus, kaip ir pridera muzi
kos ir dailės mėgėjui. Labai 
nemėgo politikos, nedalyvavo 
sambūriuose, kuriuose daugu
moje buvo vien politikuojama. 
Tad apie jį mažai rašė mūsų 
spauda, jo nuotraukų nerasda
vome laikraščių puslapiuose. 
Neišgirdome atsisveikinimo 
vakare ir skambių kalbų, ku
rios dažnai liejasi atsisveiki
nan t su mūsų įvairių organi
zacijų nariais. 

A.a. Juozas to ir nepageida
vo. Jis buvo kūrybingas ir ty
lus žmogus: apie jo atliktus 
darbus kalba istorijos pusla
piai, kurie amžinai primins 
mums taurų lietuvį, kietą 
žemaitį Juozą Remį. O mes, 
buvusieji a.a. Juozo kaimynai, 
jo dar labiau pasigesime, ly
giai kaip ir jo žmona Valė, 
sūnūs, kiti artimeiji. Kaip 
rašė velionio brolis Donius 
savo prasmingame eilė
raštyje, gal iš tiesų, mes vėl 
kada ners susitiksime... 

Ed. Šulai t is 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
I TOLIMUS 
KRAŠTUS ! 

F R E E D O M P L A N 
Australi ja 42c 
Kanada 19c 
Vokiatija 34c 
Anglija 29c 
JAV. 13c 

Nėra specialių mokesčių 
Nėra s u v a r ž y m ų 
Nere ik ia pakeisti „ long d i s t ance c o m p a n y " 

1-800-483-5419 
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST 

RTEC 
The Slor of lo^g Di j tonce Sov ing j 

• V y r i a u s i a s l i e tuv i s la
kūnas — Kazimieras Šlape
lis, kilęs iš Kupiškio. Būda
mas 80-ties metų, jis skraidė 
Patagonįjoje (Argentina) „Luš-
kombe" tipo lėktuvu, kurį va
dino (Argentinos paukštva
nagio) vardu. 

• 1989 m. rugsėjo 22 d. Kau 
ne mirė Aleksandras Stulgins
kis, 1918 m. Vasario 16-tosios 
Akto signataras, Lietuvos Res
publikos prezidentas. Jis gimė 
1885 m. vasario 26 d. Raseinių 
apskrityje. 
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

HELEN M. KAREIVA 
Minint mūsų mylimos Mamos, Močiutės ir Promočiutės, 

kurios netekome 1992 m. gegužės mėn. 14 d., mirties sukaktį, 
šv. Mišios už velionę buvo aukojamos š.m. men. 14 d. Tėvų 
Marijonų koplyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velio
nę Helen savo maldoje. 

Nuliūdę: sūnūs William J., J r., Donald ir duktė Mari-
lyn Zelasko. 

A.tA, 
Dr. ANTANUI MARČIUKAIČIUI 

mirus , skausme likusią žmoną LIUCIJĄ, dukras i r 
sūnus ir j ų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir liūdi nete
kus korporacijos nario. 

Ateitininkų medikų korp. „Gaja" 

Jau praėjo dveji metai, kai mirė Duktė, Sesuo, Motina ir 
Senelė 

A t A 
RAMUTĖ 

Su giliu ilgesiu prisimenam Tave, Ramute, taip staiga 
mus palikusią. 

Ją prisimenant, už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje sekmadienį, gegužės 25 d. 11:15 vai. 
ryto. 

Prašome gimines ir draugus prisiminti ją maldose. 
Liūdinti šeima 

A.tA. 
BIRUTEI JANUŠKIENEI 

mirus , sūnų ARŪNĄ, dukras RŪTĄ ir BIRUTĘ ir j ų 
Šeimas užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Šv. Antano Lietuvių parapijos choras ir 
vadovas Detroite 

JAV LB XV TARYBOS VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS KANDIDATAI 

JAV LB Taryba yra svarbiausias JAV LB organas. 
Rinkimai į JAV LB XV-tąją Tarybą įvyks š.m. gegužes 17-18 d. 
kiekvienoje JAV LB Vidurio Vakarų apygardos ribose esančioje LB 
apylinkėje. Balsuoti kviečiamas kiekvienas pilnametis lietuvis-
lietuvė. Balsavimams pravesti JAV LB Vidurio Vakarų apygarda 
yra padalinta keturis rajonus. 

I rajonas: Budrienė E. Jūratė, 8015 S. Karlov Av., 
Chicago, IL 60652, Daulienė Salomėja, 4437 S. Talman Av., 
Chicago. IL 60632, Jasaitienė Birutė, 7220 S. Troy Av., Chicago, 
IL 60629. LauKaitis Kazimieras, 17 W. 050-91 st. St., Hinsdale, IL 
60521, Polikatis Juozas, 1209, Country LN, Lemont. IL 60439, 
Ragas Leonidas, 163 W. Schick Rd., Bloomingdale, IL 60108, 
Šlenys Liudas, 12421 Archer Av., Lemont, 60439, Vindašienė A 
Birute. 11129 Northvvest Rd., Palos Hills, IL 60465. 

II rajonaa: Šimkus Vytautas, Michiana. IN. Vilutienė Birute. 
1143 Southview Dr.. Schererville, IN. 

III rajonas: Binder Kašubaite Rima, 1307 Spring Beach, IL 
60013, Malakauskiene Vilija. 149 N. Mirwaukee Av. #321. Lake 
Villa, IL 60046. Narušienė Regina, 213 W. Lake Shore Dr. . Cary. 
IL 60013, Pliūnene- Ardyte Reda, 1927 West Blvd., Racine, Wl 
53403, Sužiedėlis Rimas. 7207 VViscaya Dr., Spring Grove. IL 
60081 

IV rajoną*: Sakalaitė Aušrelė, 1218 S. 169th St.. Omaha, 
NE 68130. Antanėlis S. Algimantas, 6504 S. 43 St.. Omaha, NE 
68107. Christopherson N. Danguolė, 1 Evergreen LN, McCook 
Lake, SD 57049 

A.fA.. 
CATHERINE KATE GOMBOS 

Gedvilaitė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 199? m. gegužes 12 d., 4:15 vai. ryto, sulaukusi 87 

metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Frank Bican, anūke Cheryl L. Bican, 

brolis Saul Gedwill gyv. Sun City, CA, pussesere Felicia Ke-
zis, sūnėnai Will ir Tom Gedwill su šeimomis taip pat duk
terėčia Patricia Gedwill su šeima 

Velionė buvo žmona a.a. Ben Pociaus. 
Velione pašarvota ketvirtadienį, gegužes 15 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužes 16 d. Po atsisvei

kinimo 11 vai. ryto laidotuvių namuose, velione bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus , anūkė, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus /Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

GERDA NARKEVIČIENĖ 
Mūsų mylima Mamyte mirė 1997 m. balandžio 1 d. ir 

buvo palaidota balandžio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, kuris meldėsi 
prie a.a. Gerdos karsto koplyčioje, atnašavo šv. Mišias ir pa
lydėjo Velionę į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gelių, pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Nuoširdžiai dėkojame sol. A. Barniškiui už gražias gies
mes pamaldų metu ir muz. Faustui Stroliai už palydėjimą 
vargonais. Dėkojame karsto nešėjams . Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Donald Petkui už malonų ir rūpestingą patarna
vimą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybes padėkoti. 

Visiems nuoširdus dėkui. 
Nuliūdę: sūnus, duktė ir kiti giminės. 

PADĖKA 
A.tA. 

HILDAI BACEVIČIENEI 
mano mylimai Žmonai, mirus, susilaukiau daug širdin
giausios užuojautos. Visokeriopa pagalba palengvino man 
išgyventi neapsakomai sunkias liūdesio ir širdgėlos valandas. 

Pirmoje eilėje širdingiausiai dėkoju visiems, kurie lankė 
Hildą ir globojo ją jos sunkios ligos dienomis ir tuo paCiu pa
lengvino jai pakelti paskutiniųjų gyvenimo dienų kančias. 

Širdingai dėkoju visiems, kurie laidotuvių namuose suor
ganizavo įspūdingą ir atmintiną atsisveikinimą. Dėkoju vi
siems lietuviams ir kaimynams, kurie tokiu gausiu būriu su
sirinko palydėti mano žmoną į Amžinybę. 

Dėkoju dvasininkui už maldas ir kitiems kalbėtojams už 
jautrius atsisveikinimo žodžius. Dėkoju JBietyno" choro gies
mininkams ir jų vadovui už religines giesmes. 

Širdingai dėkoju visiems, kurie asmeniškai, laiškais ir 
per spaudą pareiškė man širdingus ir jautrius užuojautos 
žodžius. 

Alfonsas Bacevičius 

Florida. 

A.fA. 
BIRUTEI DIŠKĖNIENEI 

JANUŠKIENEI 
net ikė ta i mirus , nuoširdžiai užjaučiame vyrą AN
TANĄ ir l ikusius šeimos nar ius . 

Moterų dainos vienetas: 
Regina Ditkienė 
Gertrūda Amolevičienė 
Rūta Bandžiukienė 
Zita Dapkienė 
Maryte Gineitienė 
Jane Jarašienė 
Laimutė Robertson 
Jone Staškuuiene 
Aldona Tamultonienė 
Sofija Vaškienė 

St. Petersburg, FL. 
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Š i a u r ė s A m e r i k o s Jau
nučių k r e p š i n i o p i rme
nybės šį savaitgalį, gegužės 
17 ir 13 d. vyks Stagg High 
School. Palo Hills, IL. Daly
vaus arti 40 jaunučių ko
mandų iš JAV ir Kanados. 
Žaidynių atidarymo iškilmes 
bus šeštadienį, gegužės 17 d. 
10 vai. ryto. Kalbės Valdas 
Adamkus, LTOK įgaliotas 
JAV-se ir Audrius Šileika. 
ŠALFAS s-gos pirmininkas. 
Po atidarymo, nuo 10:45 v.r. 
iki 5:15 vai. p.p. vyks varžybos 
toje pačioje Stagg mokykloje. 
Vakare, nuo 6:30 v.v. iki 11 
vai. vak. PLC Lemonte vyks 
linksmavakaris su karšta va
kariene visai šeimai ir muzika 
(DJ) jaunimui. Varžybų fina
lai vyks sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 4:15 vai. p.p. Vi
suomenė, o ypač jaunimas ir 
jaunųjų sportininkų tėvai 
kviečiami dalyvauti atida
ryme, stebėti rungtynes, atsi
lankyti linksmavakaryje. Dau
giau dėmesio sportuojančiam 
jaunimui! 

Skanius, l i e tuviškus pie
tus gegužės 18 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro renginių 
komitetas ruošia centro 
didžiojoje salėje. Kviečiame 
sočiai, skaniai pasivaišinti. 
Priedas kava su pyragaičiais. 

Č ikagos ir apylinkių Ne
ka l to P r a s i d ė j i m o M. Mari
j o s sesel ių r ė m ė j u metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 1 d., sekmadienį; 8 
vai. r. bus Mišios Švč. I i . Ma
rijos Gimimo bažnyčioje už mi
rusius ir gyvus narius, o tuoj 
po to salėje susirinkimas, val
dybos pranešimas, pusryčiai, 
laimėjimai ir kt. Bus taip pat 
renkama nauja valdyba. Malo
niai kviečiami visi nariai ir 
svečiai susirinkime dalyvauti. 

„S ie tuvos" skautininkiu 
ir vyr. s k a u č i ų d r a u g o v ė s 
sue iga bus penktadienį, ge
gužės 16 d.. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Pradžia 7:15 
vai. vak. Visos narės prašomos 
dalyvauti. 

L ie tuvos Vyčių 112 kuo
pos s u s i r i n k i m a s kviečia
mas antradienį, gegužės 20 d.. 
7:30 vai. vak.. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Visi. 
ne tik kuopos nariai, kvie
čiami ateiti, susipažinti su 
vyčių veikla, siekiais ir pačiais 
žmonėmis. Susirinkime trum
pai kalbės ses. Christianne. 
parapijos mokyklos vedėja, 
bus vaišės, pabendravimas. 

• i Kaibys, Agoura Hills. 
CA, parėmė ..Draugą" 100 dol. 
auka. Tariame nuoširdų ačiū' 

Alb inas K u r k u l i s . Whea-
ten. IL. kartu su prenumera
tos pratęsimu atsiuntė 105 
dol. auką ..Draugo" leidybai 
paremti. Esame tikrai dekin-
gi 

JAV LB Lemon to apy
linkėje rinkimai į XV LB 
t a rybą vyks gegužes 17 d., 
šeštadienį, nuo 9 vai. r. iki 
1:30 vai. p.p., o sekmadieniais 
— gegužės 18 ir 25 d., nuo 10 
vai. r. iki 2 vai. p.p. Visi 
kviečiami balsuoti ir išrinkti 
geriausius kandidatus. 

Čikagos Venezuelos Lie
tuvių d raug i jos gegužine 
vyks gegužes 18 d. Šaulių 
namuose. 2417 W. 43rd Str.. 
Chicago. IL. Gros Kosto Ra
manausko orkestras, bus ska
naus lietuviško maisto ir lai
mėjimų. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

ŠIRDIES REIKALAI 
Trečiadienį 104.23) susirin- mai: svaigulys, oro t rūkumas, 

kome „Seklyčioje" didelis bū- praka i tav imas , vėmimas, nu
rys senjorų pasiklausyti dr. A. alpimas. Kai kada, daž-
Razmos paskaitos ir pasi- niausiai vyresniems asme-
žiūrėti vaizdajuosčių apie nims, yra tik keletas simp-
širdies negalavimus, išgirsti tomų, o kar ta i s „tyliuoju" in-
patarimų. kaip tą širdelę kuo farktu (.kad infarktas buvo — 
ilgiau sveiką išlaikyti, nes, nus ta toma ligoninėje po spe-
kaip mūsų šaunioji globėja ir cialių kraujo tyrimų), 
paguoda E. Sirutiene savo Širdies smūgis yra įvykis. 
įvade 'pr is tatydama dr. A. reikalingas greitosios pagal-
Razmą* dailiai pasakė: „Širdis bos, nes pacientą reikia tuoj 
yra žmogaus kūno organas, vežti į ligoninę, kvr daromi ty-
apie kurį daugiausia kalbama, n m a i . Krešulys gali but: 
Ji ir dainose apdainuojama, ir iš t i rpdytas specialiais vaistais 
eilėraščiai jai rašomi. Širdis — per 3-6 vai. a r pašalintas ope-
meiles simbolis: ji myli arba racijos būdu. 
nemyli, pyksta, nerimauja, Po aiškinimo apie infarktus 
kenčia, pasiilgsta ir ilgisi". dr. A. Razma kalbėjo apie in-

Deja, dr. A. Razma aiškino sul tus — „strokes". J ie 
apie širdį ne iš romantiškosios įvyksta, kai su tnnka kraujo 
puses, bet kaip išvengti „stro- pr i s ta tymas į smegenis. Krau-
kų" (kas „Dabartinės lietuvių jo pr is ta tymą sutrukdo sme-
kalbos žodyne" yra vadinama genų trombozė (cerebral 
insultu arba kūniniu galvos thrombosis), smegenų embo-
smegenų kraujotakos sutriki- lizmas (cerebral embolism.) ir 
mu> ir širdies atakų — in- smegenų kraujavimas, 
farktų (ir pagal DLK žodyną Smegenų trombozė gali 
tas yra ribota audinio žūtis, įvykti, jei kraują į smegenis 
sutrikus jo aprūpinimui krau- nešanti ar ter i ja susiaurėjo dėl 
ju» bei kitokių širdies negala- atherosclerozės. Gabalas su-
vimų (prie jų priklauso TIA — kietėjusios riebalinės med-
Transient Iskemic Attack) — žiagos (plaąue) gali atplyšti 
išeminė ataka arba „pirmasis nuo kraujagyslės sienelės ir 
skambutis" pranešimas insul- padaryt i vietą kraujui šu
tas jau nebetoli, krešeti , suformuoti krešulį. 

Dr. A. Razma paaiškino, kad Tas krešulys gali didėti, kol iš 
daugiausia žmonės miršta nuo dalies a r visiška: užblokuos 
širdies atakos — infarkto, arteriją. 

Lietuvos Valstybinės operos solistas 
Vincentas Kuprys. 

V incen ta s Kuprys , Lietu
vos valstybinės operos solis
tas, kovo mėn. švente 60 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga 
Vilniaus teatro fojė suruošta 
parodėlė, skirta jo kūrybiniam 
gyvenimui. Sol. V. Kuprio su
kakties proga teatras planuoja 
specialų renginį ateinančio se
zono pradžioje. Praėjusiame 
sezone jis dainavo .Aidoje", 
„Fauste" ir kituose pastaty
muose. Be to. jis neatsisako 
dainuoti ir su ..Girių aido" 
partizanų kvartetu, aplanky
dami mokyklas ar atlikdami 
programas švenčių progomis. 
Sol. Vincentas Kuprys gerai 
pažįstamas ir Amerikos lietu
viams. 

Mr. ir Mrs . P . Bingelis . 
Tustin. CA. siųsdami „Drau
go" prenumeratos mokestį, 
pridėjo 105 dol. dovano. Šir
dingai dėkojame! 

Diana G c p n e r i e n ė . Pa los 
Hills. IL. Ada ir Domas Mi-
siul iai . Lockport. IL. padova
nojo didesnį skaičių įvairių lei
dinių lietuvių ir anglu kalba 
Raseinių viešosios bibliotekos 
Stasio Džiugo knygų fondui. 
Leidiniai Transpak firmos dė
ka bus persiųsti į Lietuvą. 

M. E. Gedgaudas . New-
hall. CA, parodė savo dosnią 
širdį vieninteliam užsienio lie
tuvių dienraščiui, prie prenu
meratos pridedamas 105 dol. 
auką. Dėkojame! 

antroj vietoj stovi vėžys, tre
čioj — insultas. 

Širdis yra cirkuliacinės sis
temos centras, o kraujas — 
kūno „transporto" sistema. 

Smegenų emboiizmas yra 
irgi užblokavimas. bet sukel
tas svetimkūnio-c-mbolus. Tai 
gali būti arterijos sienelės ga
balėlis, mažas krešuliukas, at-

Kraujo apytaka šakojasi pa- plyšęs nuo širdies ar arterijos 
našiai kaip medis, o svar- sienelės, ta ip pat per su-
biausi organai yra smegenys žeidimą a r operaciją į kraują 
ir širdis. Kraujas teka iš pakliuvęs oro burbuliukas. Tie 
širdies kraujo indais, vadina- dalykai, kraujo nešiojami po 
mais arterijomis į plaučius ir į cirkuliacinę sistemą, kol įs-
kūną. Jos išsišakoja į smul- tr inga kraujagyslėj ir nebe-
kesnes kraujagysles, vad. ar- leidžia kraujui pasiekt sme-

Bareikione 
Janina Ruginien* ir 

Nuoti Fd. Štilaičio 

terijoies. o tas į dar smulkes
nes — kapiliarus. 

Kraujui tekant per kapi
liarus, kraujagyslės — kraujo 
indai — pradeda didėti ir pasi
daro vad. venomis. Venos neša 
kraują į kepenis, kur jis būna 
išvalomas ir grįžta atgal į 
širdį. Tada ciklas prasideda iš 
naujo. 

Širdies ir cirkuliacinės siste
mos negalavimų yra labai 
daug. ypač jų padaugėjo 
šitame šimtmetyje. Koronari
nių (širdies' arterijų liga suke
liama atherosclerozės, kraujo 
indų vidines sienelės sus-
torėjimo. ir nuo jos yra daug 
mirimų. Ja serga vyrai labiau 
negu moterys, bet po meno-
pausės (klimaklerijumo) mo
terys ima sirgt dažniau, o su
laukusių 60 metų moterų su
sirgimo procentas yra toks, 
kaip ir vyrų. 

Rūkantieji serga dvigubai 
daugiau už nerūkančius, o 
rūkančių grupei priklausantys 
35-45 m. vyrai miršta 5 kart 
daugiau kaip nerūkantys. Dia
betikai vyrai sirgs dukar t dau
giau, o moterys net penkiskart 
daugiau už cutraligės netu
rinčius. 

Valgantieji riebų maistą, tu
rintieji per daug cholesterolio 
ir aukštą kraujospūdį, mažai 
judantys, vyresni ir šeimoj 
turėję sirgusių atheroscleroze 
— turi didesnę galimybe tapti 
„širdininkais". 

Jei liga nėra gydoma, tai ar
terijos vis daugiau užsikemša. 
„Kraujo pristatymas į širdį 
taip sumažėja, kad kyla pavo
jus gauti širdies smūgį, kuris 
gali iššaukti mirtį. 

širdies smūgiai dažniausiai 
ir ištinka dėl arterijų su
siaurėjimo nuo karonarinės 
arterijų ligos arba trombozės. 
Širdies smūgis gali ateiti pa-

rp- rn i i . h<-t i_'aii užklupti ir 
visiškai netikėtai. Svarbiau
sias širdies smOgM StmptomM 

baisus skausmas krutinėjo. 
• iip pat sprande, žiaunose, 
rankose. Kiti galimi shnpto 

Pianistai Sonata ir Kokas Zubovai su jaunaisiais -a\> mokiBiaM ..- kairtt 
Algiu Grybauskais, Morta Lapkute, Adomu ir Kęstučiu Daugirdais, Dylan 
Eric ir Nicole Freeman. 

genų. 
Smegenų kraujavimas suke

liamas ne arterijos užblo-
kavimo, bet kai ji plyšta ar 
t rūks ta . „Stroko" rezultatai 
yra labai panašūs ir priklauso 
nuo to, kurioj smegenų daly 
įvyko ir kiek audinių pažeidė. 

TIA išemine ataka (Tran-
sient Ischemic attack) smege
nyse panaš i į insultą, nes su
kelta embolizmo, tik simp
tomai neužtrunka taip ilgai 
kaip insulto — „stroke". 
. .Nutirpimas" ar nejutimas 
kūno dalies gali užtrukti ke
lias minutes ar valandas ir 
pranykt i , o „stroko" pasekmės 
tęsiasi ilgiau kaip 24 vai. 
Svarbu žinoti skirtumą ta rp 
„stroko" ir TIA. nes TIA yra 
..skambučiai", pranešantys 
apie artėjantį insultą, nes (jei 
nesigydoma1 jie ištinka per 5 
metus nuo pirmo TIA. 

Nuo visų insultų, infarktu. 
TIA gelbsti dieta, mankšta, 
svorio numetimas. nerū-
kymas. kraujospūdžio sunor-
mavimas, pasivaikščiojimai 
(bent 4 kartus savaitėje po 
gerą pusvalandį) ir įtampos 
sumažinimas. 

Aspir inas yra gera priemonė 
apsiginti nuo krešuliu, nes 
turi medžiagų anticoagulants) 
veikiančių prieš krešėjimą — 
sulaiko krešuliu formavimą. 

Esam visi labai dėkingi dr. 
A. Razmai už tokią įdomią 
paskaitą. Po jos buvo skanūs 
pietūs ir malonūs pasi
šnekėjimai sveikatos reikalais 
(kaip ir pridera pensinin
kams). 

Emil i ja J. Valant inienė 

Dr. Adolfui ir Jadvygai 
D a m u š i a m s išvykstant nuo
lat iniam apsigyvenimui į Lie
tuvą, atsisveikinimas su jais 
ruošiamas Ateitininkų na
muose, sekmadieni, gegužės 
25 d. Norintieji pobūvyje daly
vauti , prašomi skambinti Ire
nai Polikaitionei. tel. 630-257-
2022 Butma praia- t i iki 
gegužes 21d . 

GRAŽIAI AUGA 
JAUNOJI 

PIANISTU KARTA 

Penktadienį, balandžio 25 
dieną, 6 vai. vak. Burr Ridge 
Chicago priemiestyje įsikūru
sioje „Beautil'ul Sound" salėje, 
įvyko kasmetinis Roko Zubovo 
mokinių koncertas. Vienas 
paskui kitą į sceną lipo jaunie
ji pianistai ir, gausiai susirin
kusių tėvelių, giminaičių bei 
savo bendramokslių entuzias
tingų plojimų palaikomi, susi
kaupę ir labai išraiškingai. 
kiekvienas atliko po du kū
rinius. Programoje, šalia lietu
viškų liaudies dainelių ir kelių 
paties mokytojo specialiai vai
kučiams parašytų kūrinių, 
skambėjo Čiurlionytės, Lopo ir 
kitų lietuvių, o taip pat Bach, 
Schumann. Schubert. Haydn, 
Debussy ir kitų klasikų kū
riniai. Koncerto pabaigoje mo
kytojas Rokas kiekvienam jau
najam pianistui padovanojo po 
atminimo dovanėlę, o visų su
sirinkusių skambių plojimų ly
dimas, Šarūnas Daugirdas 
mokytojui įteikė išskirtinio 
gražumo gėlių puokštę. 

Visi kartu, sutarę kitą kartą 
pasidalinti savomis muziki
nėmis mintimis prieš šv. Ka
lėdas, džiugios nuotaikos ku
pini, išsiskirstė. O šį sekma
dienį, gegužės 18 dieną. 1 vai. 
p.p.. jau pats mokytojas Ro
kas, šį kartą drauge su Vil
niaus styginiu kvartetu, jau 
trisdešimt metų laukiami: ir 
gerbiamu visose pasaulio ša
lyse, atliks koncertą Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte. Ne-
praleiskime tos nuostabios ga
limybės susipažinti su neeili
nių talentų kūrybiniais vai
siais. 

S. D. 

SUSILAUKĖ ŠEIMOS 

Audra Kubiliūtė ir Vitas 
Dauliai š.m. gegužes 2 d. su
silaukė pirmgimes dukters 
Gintarės Karolinos Salomėjos. 

LIGONIAI IR KALBA 

Kada žmogus suserga, pa
tenka į ligoninę, jei jis nemoka 
angliškai, nesupranta, kas su 
juo daroma, kas jam sakoma, 
kaip bandoma padėti. Nesu
pratimas sukelia baimę, o iš
gąstis ligoniui nepadeda, ap
sunkina daktarų ir kitų medi
cinos darbuotojų darbą, tei
kiant ligoniui pagalbą. Pagal 
1964 m. federalinį įstatymą, 
kiekviena ligoninė Amerikoje 
turi turėti įvairias kalbas mo
kančių vertėjų. Kai patenkate 
į ligoninę ir nemokate anglų 
kalbos, turite teisę prašyti, 
kad ligonine parūpintų ver
tėją. 

Daug vyresnio amžiaus ir 
neseniai atvykusių lietuvių, 
kurie nemoka angliškai, susir
gę patenka į ligonines. Jei li
goninė savo tarpe neturi 
vertėjų, ji juos samdo iš spe
cialios agentūros. Čikagoje 
Cook County ir Childrens Me-
morial ligoninės dažnai ieško 
lietuvių vertėjų. Vertėjų agen
tūrose trūksta mokančių lietu
vių ir anglų kalbą. 

Kas norėtų tapti lietuvių— 
anglų kalbos vertėju, gali 
kreiptis į sveikatos vertėjų 
agentūrą, išeiti 30 vai. kursą, 
atlikti 8 valandų ..internship" 

Ilaui.i ir Anja R.isiityte.'nis, Saule ir 
:<: Kach-ii-l Kabe. Cind.v ir Selina Li, 

:r būti ligoninių vertėju. At
minkite, reikia gerai mokėti 
anglų ir lietuvių kalbą. Ver
tėjams neblogai mokama, bet 
tai nėra nuolatinis darbas, tik 
tuomet, kai reikia. 

Jei domitės šia profesija, 
prašome kreiptis į Socialinių 
reikalų raštinę 2711 W 71st 
Str, Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655, mes suteiksime 
smulkias informacijas. Galite 
tiesiog skambinti Marty Mul-
key tel. 312-506-2876. 

Birutė Jasai t ienė 

KONKURSO MECENATĖ 
IŠ AMERIKOS 

Balandžio 23 d., Nr. 15, 
„Kregždutė", vaikams skirtas 
katalikiškas laikraštėlis, lei
džiamas „XXI amžiaus" laik
raščio, išspausdino straips
nelį apie rašinių konkursą, 
moksleiviams, tema — „Ką aš 
žinau apie Lietuvos partiza
nus". Konkurso laimėtojų są
rašas yra gan ilgas: jų net 10; 
iš Vilniaus, Naujosios Ak
menės, Saldutiškio, Anykščių, 
Viekšnių, Marcinkonių, Smali
ninkų. Garliavos... Mus sudo
mino, kad konkurso iniciatorė 
ir rėmėja, paskyrusi finan
sines dovanas laimėtojams yra 
Marija Remienė. 

SKELBIMAI 
x Dėmesio! Jaunimo centro 

Moterų klubas kviečia visus 
gegužes 18 d. po 10:15 vai. šv. 
Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
į Jaunimo centro kavinę, kur 
galėsite pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Prie jų bus 
ir burnoj tirpstančios obuo
lines košės. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

x A.a. Marijos Greifenber-
gerienės , mirusios St. Peters-
burg FL. šviesų atminimą pa
gerbdami jos artimieji ir drau
gai aukojo Lietuvos našlai
čiams, tai: N. Draugelienė su 
šeima, S. ir Z. Dzikai. E. Pau-

Naųja šeimos nare džiaugiasi Honi-Keras. V. ir S. Paulio-
laimingi tėveliai, močiutė Ka
rolina Kubiliene ir seneliais 
pirmą kartą tapę Salomėja 
bei Kazys Daubai. 

Čikagos—Vilniaus susi
giminiavusių miestu komi
teto rengiamas „Vilniaus" 
styginio kvarteto koncertas 
vyks Čikagos Cultural Centre. 
78 E. Vv'ashington Str.. antra
dienį, gegužės 20 d.. 12 vai. 
Kvartete groja Audronė Vai-
niūnaitė. Petras Kunca. Gir-
dutis Jakaitis ir Augustinas 
Vasiliauskas. Kvartetas gas
troliuoja po visa pasaulį, yra 
išleidęs per 30 plokštelių. 
Koncerte Čikagoje skambės 
lietuvių kompozitorių: Čiur
lionio. Barkausko. Balakausko 
kvartetai ir Cesar Franck for
tepijoninis kvintetas, kurį 
kvartetas atliks su pianistu 
Roku Zubovu. Jojimas nemo
kamas. 

niai. R. A. Pacevičius. A. T. 
Žebertavičiai. A. ir A. Karniai, 
dr. G. ir A. Griniai. B. ir S. 
Juozapavičiai. A. ir B. Kreme-
riai. V. ir V. Marchertai, G. ir 
V. Miliai. V. Mačiulis, E. Min-
kūnas. R. ir G. Rimkus. S. ir 
S. Vaškiai. A. Bazėnas, V. ir 
A. Gruzdžiai. A. ir P. Gudo
niai. P. ir S. Jančauskai. R. 
Krivienė. A. Mickus. R. ir G. 
Maikailos. P. ir I. Navazels-
kiai. E. Purtulienė. O. ir J. Pu-
pininkai. S. Šatienė. P. Vaš-
kelienė. L. ir J. Žvyniai, A. 
Morkūniene. J. Vitkauskienė. 
O. Semalevičienė. Viso $334. 
aukų, kurias Angele Karnienė 
persiuntė „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetui. Reiškiame 
užuojautą veliones artimie
siems, o auktojams našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 W. 71 St„ Chicago , 
IL 60629. 

<sk> 

x Kviečiame į Vilniaus 
styginio kvarteto ir pianisto 
Roko Zubovo koncertą. Lietu
vių Dailės muziejuje š.m. ge
gužės 18 d., sekmadienį, 1 vai. 
PP- (sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 
x Koncertas „ŠYPSENĖ

LĖ" bus sekmadienį, gegužės 
18 d. 3:00 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Programoje daini
ninkės iš Marijampolės — vie
nuolikmete Neringa Nek-
rašiūtė, jos mokytoja Laima 
Lapkauskaitė ir Dalios Ged
vilienės vadovaujamas Čika
gos Lituanistinės mokyk
los mokinių chorelis . Bilie
tus iš anksto Čikagoje galima 
įsigyti „Lion Frame Gallery", o 
Lemonte. Pasaulio lietuvių 
centro administracijos rašti
nėje. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė". Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Vyriausias jaunikis — 84 m. 
amžiaus santuoką įregistravo 
1990 m. Sakių civilinės met
rikacijos skyriuje". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos j Lietuva. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago. IL 60629, 
tel . 773-838-1050. 

(sk) 
l 




