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Estijos ir Lietuvos santykiai 
nekonkretūs 

Talin—, rugpjūčio 18 d. 
(BNS). Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas mano, 
kad Estijos ir Lietuvos santy
kiai nekonkretūs. Pasak jo, 
pernelyg mažai dėmesio ski
riama bendriems laisvosios 
prekybos, muitų sistemos ir 
komunikacijų klausimams. 

„Lietuvos ir Estijos santy
kiuose nėra jokių nerimą ke
liančių požymių, nors vyriau
sybių lygiu santykiai galėtų 
būti konkretesni'', sakė A. 
Brazauskas interviu Estijos 
laikraščiui „Sonumileht". 

Pasak Lietuvos prezidento, 
Estija geriau už kitas Baltijos 
šalis sugebėjo pateikti save, 
todėl Europos Komisija ir re
komendavo pradėti derybas 
dėl stojimo į ES būtent su ja, o 
ne su Latvija arba Lietuva. 

„Manau, kad Estija sugebėjo 
parodyti save tiems, kuriems 

reikia, o mes — ne", sakė A. 
Brazauskas. „Lemiami galėjo 
būti ir kai kurie vidaus politi
kos motyvai, apie kuriuos aš 
nenoriu kalbėti, nes ta i būtų 
neetiška", pridūrė jis. 

A. Brazauskas nemato re
zultatų, pagal kuriuos vienai 
a r kitai trijų valstybių būtų 
galima suteikti akivaizdžią 
pirmenybe. Pasak Lietuvos 
prezidento, trijų Baltijos val
stybių statistiką sunku paly
ginti. Tai apsunkina Europos 
Komisijos darbą ir sukelia 
išankstinį nusistatymą. 

„Mes naudojame naują 
prancūzų metodiką", sakė A. 
Brazauskas. „Statistika turi 
būti teisinga, nepagražinti tik
rovės. Negalima laikytis įsi
tvėrus kokių nors skaičių ir 
daryti iš jų toli siekiančias 
išvadas", mano Lietuvos prezi
dentas. 

ES sprendimai bus paremti 
objektyviais vertinimais 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(BNS). Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl laiške Lietuvos 
premjerui Gediminui Vagno
riui užtikrino, kad Europos 
Sąjungos Ministrų Taryba tin
kamai atsižvelgs į kiekvienos 
valstybės kandidatės pasieki
mus reformų srityje, prieš 
priimdama sprendimą dėl de
rybų su jomis pradžios. 

Vokietijos kancleris pabrė
žia, kad sprendimai greičiau
siai bus priimti gruodžio 
mėnesį, o Vokietija „pasisakys 
už sąžiningą ir objektyviais 
kriterijais patikrinamą veiki
mo būdą". 

Vokietijos kancleris taip pat 

pabrėžia, kad kiekvienoje ES 
valstybėje yra atidžiai na
grinėjama Europos Komisijos 
pateikta nuomonė apie valsty
bės kandidates. 

Europos Komisija liepos mė
nesį rekomendavo pradėti de
rybas dėl narystės su šešiomis 
Europos šalimis, t a rp kurių 
Lietuvos nėra. 

Po šio sprendimo Lietuvos 
vyriausybė paskelbė dėsianti 
visas pastangas, kad būtų 
pakviesta deryboms kar tu su 
pirmosiomis šalimis. Galutinį 
sprendimą ES Ministrų Tary
ba priims gruodžio mėnesį 
Liuksemburge. 

LDDP įžvelgia daug neaiškumų 
A. Butkevičiaus sulaikymo 

istorijoje 
Vilnius, rugpjūčio 18 d. 

(BNS). LDDP ir jos frakcijos 
Seime lyderis Česlovas Juršė
nas įžvelgia daug neaiškumų 
Seimo nario Audriaus Butke
vičiaus sulaikymo istorijoje ir 
tikisi, kad pirmadienį vyk
siančios neeilinės Seimo sesi
jos posėdžio metu bus atskleis
ta daug naujų faktų. 

Pirmadienį Seimas spręs, ar 
panaikinti kyšio paėmimu įta
riamo parlamentaro Audriaus 
Butkevičiaus neliečiamumo 
statusą ir leisti iškelti jam 
baudžiamąją bylą. Praėjusią 
savaitę šis parlamentaras bu
vo sulaikytas, įtariamas pa
ėmęs 15 tūkst. dolerių kyšį, o 
po valandos paleistas, nes turi 
neliečiamumo statusą. 

„Sprendžiant iš to, ką sako 
prokuratūra, ką sako ir nepa
sako pats A. Butkevičius ir, ką 
kalba centristų frakcija, gali
ma sakyti, kad dalykas yra 
daug sudėtingesnis", sakė Č. 
Juršėnas spaudos konferenci
joje pirmadienį. 

Jis tikisi, kad Seimo nariai, 
kalbėdami su generaliniu pro
kuroru Kaziu Pėdnyčia ir par
lamentaru A. Butkevičiumi, 
išryškins daug naujų faktų 
šioje istorijoje, kurie padėtų 
priimti teisingą sprendimą. 

LDDP vadovas prisipažino 
žinąs apie įvykį „kiek dau
giau", tačiau nenorėjo žinio
mis su žurnalistais pasidalinti 
„anksčiau laiko" Č Juršėnui 

1991 m. įkurtas .Lietuvos Vaikų vilties" komitetas, jau atvežė į Ameriką 100 vaikų. Lietuvoje yra daug vaikų su 
ortopedinėmis problemomis. Komitetas suprasdamas, kad negalės visų vaikų atvežti j Ameriką gydymui, 1993 
m. susitarė su universiteto ligonine Vilniuje ir ten padėjo įrengti modernią operacinę. 

Nuotr.: Lietuvoje „Lietuvos Vaikų vilties" daktarų kabinete dr. Šarūnas Bernotas, Birutė Jasaitienė, dr. Da
lia Bacevičiūtė ir dr. Virgis Urbonavičius. 

Seimo narys įsitikinęs, kad jam 
pavyks įrodyti savo nekaltumą 
Vilnius , rugpjūčio 18 d. gerai organizuotas „provoka-

(BNS). Seimo narys Audrius cines pinkles". A. Butkevičius 
Butkevičius, įtariamas pa- tvirtina, kad įrodymai, ku-
sikėsinimu užvaldyti svetimą riuos pateikė prokuratūra ir 
turtą, įsitikinęs, kad jam pa- bendrovės „Dega" generalinis 
vyks įrodyti savo nekaltumą, direktorius Kk^uensas Kirša, 
„Esu šimtu procentu garan- buvo iš anksto suderinti . J is 
tuotas, kad apsiginsiu, sakė jis p r į d ū r ė dabar jau „valandų 
pirmadienį žurnalistams prieš tikslumu" žinąs prieš jį orga-
pradedant posėdžiauti Seimo nizuotos „provokacijos" eigą. 
laikinajai komisijai, pateik- ; . 
siančiai parlamentui projektą Parlamentaras leido supras-
natarimų dėl sutikimo pa- ti, kad jo pokalbių su K. Kirša 
traukti A. Butkevičių baudžia- * r a š a i< k u r t a i s r e m e s i S e n e r a " 
mojon atsakomybėn. Hnė prokuratūra, yra suklas-

Seimo narys tvirtina „per toti. J is sakė nežinąs, kas yra 
savo žioplumą" patekęs į labai tuose įrašuose, kada j ie buvo 

Ekonominiai bėgliai prašo 
politinio prieglobsčio 

ypač daug klausimų kelia kyšį 
davusio bendrovės „Dega" va
dovo Klemenso Kiršos dingi
mas ir jis neatmetė galimybės, 
„kad jį pradangino proku
ratūra". 

Po A. Butkevičiaus sulaiky
mo buvo skelbiama, kad K. 
Kirša išvyko į užsienį, tačiau 

jis yra Lietuvoje. 
LDDP frakcija prieš 14 vai. 

prasidedantį Seimo posėdį 
nuspręs, kurį savo narį siūlyti 
specialiai šiam įvykiui tirti 
numatytai sudaryti parlamen
to komisijai. Vienas iš kandi
datų yra LDDP pirmininko 
pavaduotojas Algimantas Sa
lamakinas. 

Ši parlamentarų komisija 
turės išnagrinėti, ar prieš Sei
mo narį A. Butkevičių nebuvo 
panaudota prievarta politi
niais tikslais. Galutinį spren
dimą Seimas priims tik iš
klausęs komisijos nuomonės. 

* „ K a u n o d i e n a " (08.14) 
spausdina straipsnį „Garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza: biurokratai visur pa
našūs". V. Kleiza guodėsi: 
„Dabar, kai išeivija prarado 
pagrindinį savo tikslą ir už
duotį — siekti Lietuvos lais
vės, egzistuoja tam tikras pa
simetimas. Tebelieka tikslas 
— išlaikyti lietuvybę Ameriko
je, bet čia gimę ir užaugę lie
tuviai jau nebeturi tokio sti
mulo, koks buvo anksčiau". 

Vi ln ius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS). Beveik 200 ekonomi
nių bėglių iš skurstančių Azi
jos šalių nori gauti politinį 
prieglobstį Lietuvoje. 

Šiemet liepos 27 d. Lietuvoje 
įsigaliojo 1995 metais priim
tas pabėgėlių statuso įstaty
mas, numatantis galimybes 
nelegaliai į Lietuvą pateku
siems asmenims prašytis po
litinio prieglobsčio. 

Iš dabar Pabradės užsienie
čių registravimo centre gyve
nančių 900 asmenų, per šimtą 
pretenduoja į pabėgėlio sta
tusą. Ruklos centre tokių yra 
dar 66. 

Jungtinių Tautų Vyriausiojo 

pabėgėlių reikalų komisaro 
valdybos atstovas Lietuvoje 
Linas Sesickas spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė, jog 
šie asmenys bus pat ikr int i pa
gal įstatymo nustatytas proce
dūras . Jei jie atitiks reikalavi
mus, gaus laikiną teritorinį 
prieglobstį. Vėliau bus svar
stoma politinio prieglobsčio 
suteikimo galimybė. 

Lietuvos Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija su 
Jungtinių Tautų Vystymo pro
grama penktadienį pasirašė 
sutartį dėl 300 tūks t . JAV do
lerių skyrimo statybos ir re
monto darbams tęsti Ruklos 
pabėgėlių priėmimo centre. 

Socialistai remia referendumą ir 
„ubagų žygį" į Vilnių 

Vilnius , rugpjūčio 18 d. 
i BNS). Nedidelė kraštutinė 
kairioji Lietuvos socialistų 
partija pirmadienį paskelbė 
remianti socialdemokratų ini
cijuojamą referendumą dėl 
privatizavimo ir Lietuvos lais
vės sąjungos organizuojamą 
„ubagų žygį" į Vilnių. 

LSP pirmininko Albino Vi
socko kreipimesi Lietuvos 
žmonės raginami aktyviau 
prisidėti prie socialdemokratų 
rengiamo referendumo, kuriuo 
būtų siekiama užkirsti kelią 
strateginių įmonių privatiza
vimui. Iki rugpjūčio 29-osios 
socialdemokratai turi surinkti 
300 tūkst. referendumo idėją 

remiančių piliečių parašų. 
Tačiau socialdemokratai, 

rinkdami parašus, smarkiai 
„atsilieka nuo grafiko" ir 
rugpjūčio pradžioje j iems dar 
trūko maždaug 100 tūkst . 
parašų. Todėl vargu a r jie su
rinks referendumui organizuo
ti būtiną parašų skaičių. 

Lietuvos laisvės sąjungos ly
derio Vytauto Šus tausko 
rugsėjo 7-10 dienomis ren
giamą „ubagų žygį" į Vilnių, 
Lietuvos socialistai laiko 
„prasminga socialinio protesto 
akcija". Jų nuomone, protesto 
akciją turėtų aktyviai paremti 
„kuo plačiausieji vargingųjų 
žmonių sluoksniai". 

padaryti ir „kaip jais galima 
manipuliuoti". Įtarimą A. But
kevičiui kelia ir tai, kad 
minėtieji įrašai iki šiol nepa
teikti Seimui. 

Priešingai generalinio pro
kuroro Kazio Pėdnyčios infor
macijai, jis tvirtino buvęs K. 
Kiršos provokuojamas. ^Jis su 
manimi bendravo laikydamas 
kišenėje diktofoną ir specialiai 
provokuodamas", teigė Seimo 
narys. 

A. Butkevičius buvo sulaiky
tas praėjusį antradienį, gau
damas 15 tūkst . JAV dolerių 
iš K. Kiršos. Kaip įtariama, 
tai buvo tik pirmoji dalis su
mos už tarpininkavimą nu
traukti baudžiamąją bylą. 

* P i r m a d i e n į Lietuvos 
muitinėje vizitą pradėjo Nor
vegijos muitinės specialistų 
grupė, konsultuosianti lietu
vius muitinės struktūros mo
dernizavimo klausimais. 

Norvegijos muitininkai, va
dovaujami generalinio direk
toriaus pavaduotojo Finno 
Fredrikseno, išsamiai susi
pažins su Lietuvos muitinės 
sistema, jos darbo organizavi
mu ir pateiks pasiūlymus dėl 
muitinės struktūros bei ak
tualių problemų sprendimo. 

„Šiandien mums ypač svar
bu sukurti Europos reikalavi
mus atitinkančią muitinės 
struktūrą", susitikime su Nor
vegijos specialistais sakė Mui
tinės departamento direkto
rius Alvydas Budrys. 

Norvegai visą šią savaitę 
kartu su Lietuvos muitinės 
pareigūnais nagrinės dabar
tinės organizacinės struktūros 
klausimus, lankysis kai ku
riuose Vilniaus, Kauno bei 
Marijampolės teritorinių mui
tinių postuose, pranešė mui
tinės departamento atstovė 
spaudai. 

* Švedi jos ginkluotosios 
pa j ėgos nuo antradienio pa
dės Lietuvos kariuomenei iš
tirti Baltijos jūros dugną, 
ieškant nesprogusių minų ir 
kitų sprogmenų. 

Liepos pabaigoje Krašto ap
saugos ministerijoje pasirašy
ta sutartimi darbus numatyta 
pradėti rugpjūčio 19-ąją ir 
baigti iki rugsėjo 1-osios. 

Lietuvos ir Švedijos vyriau
sybių sutartį pasirašė Krašto 
apsaugos ministras Česlovas 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN. RIA ie Elta 
žinių agentūrų pranešimais). 

Banja Luką. Bosnijos serbų prezidentė Biljana Plavšič pir
madienį pažadėjo siekti spalio mėnesį surengti pirmalaikius 
parlamento rinkimus, nepaisant praėjusią savaitę priimto kon
stitucinio teismo nuosprendžio, kad jos parlamento paleidimas 
buvo neteisėtas. 

„Mes toliau eisime link spalio 12 dieną numatytų pirmalai
kių rinkimų, .nepaisydami konstitucinio teismo sprendimo", 
sakė B. Plavšič žurnalistams per spaudos konferenciją šiaurės 
Bosnijos Banja Lukos mieste. 

Prezidentė pareiškė, kad šis teismo sprendimas jai neprivalo
mas, ir žadėjo tęsti kovą už įstatymo valdžią. 

Pasak Reuter, priimdamas minėtą sprendimą, teismas pa
tyrė smarkų Radovan Karadžič ištikimų nacionalistų spau
dimą, Šį sprendimą pasmerkė ir Vakarų valstybės, ypač po 
pranešimų apie šiurkštų spaudimą teisėjams, kurių vienas 
buvo smarkiai sumuštas . 

„Iššūkiai tokie dideli, kad įkvepia mane su dar didesne jėga 
tęsti kovą prieš didžiausią ir sunkiausią blogybę, prieš terorą, 
kuris neleidžia žmonėms sakyti, ką jie galvoja", sakė B. 
Plavšič. 

Pasak jos, R. Karadžič rėmėjai siekia padaryti serbų respu
bliką nedidelės galingiausių žmonių grupės valdoma šalimi. 
„Šis 'demokratijos'tipas žinomas režimuose, tokiuose kaip ko
munizmo arba fašizmo", sakė B. Plavišič. 

Pasak Reuters, jos pastabos turėtų dar labiau padidinti 
įtampą Bosnijos serbų respublikoje, kuri ir taip išaugo, kai sa
vaitgalį B. Plavšič ištikima policija užėmė jai priešiškos polici
jos nuovadą. 

Buffalo. Už Oklahomos sprogdinimą nuteistas Timothy 
McVeigh sako, kad beveik neturi galimybių išvengti mirties 
bausmės per apeliacijos procesą. 

Pirmoje kalėjime duoto inverviu dalyje T. McVeigh taip pat 
atsisako pareikšti, ar jis pats įvykdė sprogdinimą, ar tik žino, 
kas tai padarė. 

Laikraštis „The Buffalo News" praėjusį penktadienį ėmė šį 
interviu griežčiausio režimo kalėjime Kolorado valstijos Floren
cijos mieste. 

Pasak specialistų, nuosprendžio apskundimo procesas gali 
t rukti nuo dvejų iki ketverių metų. Paklaustas, ar po to tikisi 
būti paleistas, T. McVeigh atsakė, kad jo galimybė išvengti 
bausmės yra „menka arba jokios". 

Jis ta ip pat paaiškino savo mįslingą pareiškimą teismo, 
salėje, prieš oficialiai paskelbiant nuosprendį. Praėjusį ketvir
tadienį jis pacitavo 1928 metais parašytą liberalaus teisėjo 
Louis Brandeis pastabą, jog vadžia yra visur esantis mokyto
jas , mokantis visą tautą savo pavyzdžiu. 

Pasak jo, tiesioginiame kontekste šis pareiškimas verčia 
apmąstyti mirties bausmę. „Aš buvau apkaltintas nužudymu... 
j ie sako, kad tai blogai, o dabar ruošiasi nužudyti mane", sakė 
T. McVeigh. 

Jis teigia nenorėjęs pasityčioti iš tų, kurie tikėjosi išgirsti 
daugiau, o tik palikti savo pareiškimą „aiškų ir tokį paprastą". 

Apdovanotas 29 metų Persijos įlankos karo veteranas 
išreiškė pasipiktinimą dėl kritikos, kad teisme jis nereagavo, 
kai liudininkai pasakojo apie baisias sprogdinimo pasekmes. 

Jis sako paprasčiausiai slėpęs savo jausmus, kaip ir dau
gumą kitų teismo dalyvių. Pasak T. McVeigh. per teismą taip 
pat neverkė nei prokuroras, nei šerifai. „Kur kritikuojami šie 
žmonės, slėpę savo emocijas?", klausė nuteistasis. 

T. McVeigh taip pat paminėjo neįprastą pasiūlymą, kurį 
skrisdamas sraigtasparniu į kalėjimą pateikė jį saugantiems 
šerifams. „Aš šerifams pasakiau — tiesiog išleiskit mane ir su
teikit man starto pirmenybę", šypsodamasis pareiškė T. 
McVeigh laikraščiui. 

Varšuva. Lenkijai kovojant su neregėtų potvynių padari
niais, užsienio valstybės toliau jai teikia pagalbą. Kipro vyriau
sybė nutarė paskirti 70,000 dol., UNESCO suteiks 60,000 dol., 
Vengrijos Valstybinė prekybos sąjungos federacija surinko 1.7 
mln. forintų, Heseno žemės sostinė Visbadenas nusiuntė kro
vinį su dezinfekuojančiomis medžiagomis, maisto koncentra
tais ir įranga Vroclavo vaikų ligoninei, „Britta" bendrove Vroc
lavo ligoninėms pasiūlė vandens filtrų, Baltarusija į Lenkiją 
siunčia cementą ir medieną. Pagalbą Lenkijai taip pat pažadė
jo penki Italijos regionai, Italijos „Caritas" pasiūlė 15,000 dol. 
Italijos senatorius Jas Gawronski netgi paklausė Italijos vy
riausybės, ar ji ruošiasi prisijungti prie 20 valstybių 'tarp jų 
Vokietijos, Japonijos ir JAV), kurios paskelbė apie savo huma
nitarinę pagalba Lenkijai. 

Ryga. Vokietijos Bundestago deputatų dauguma remia de
rybų pradžią su visomis valstybėmis dėl įstojimo į Europos Są
jungą, ketvirtadienį Rygoje pareiškė Bundestago užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas Karl-Heinz Hornhues, kuris teigia
mai įvertino Estijos nuostatą, kuri dabar palaiko bendrą dery
bų pradžią su trimis Baltijos valstybėmis. 

Stankevičius ir Švedijos lai
kinasis reikalų patikėtinis 
Lietuvoje Bjorn Linderfalk. 

Švedų ginkluotosios pajėgos 
yra apsirūpinusios modernia 
sprogmenų paieškos technika. 
Pernai švedai padėjo minu 
ieškoti Latvijoje, kur Baltijos 
jūros dugne rasta per II pa-
saulinj. karą nuskendusių mi
nų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 

Eudes. kunigas, vienuolijų 
steigėjas (1601-1680); Emilija. 
Boleslovas (Balys). Felicija. 
Jovilas. 

Rugpjūčiu 20 d.: Šv. Ber
nardas. Bažnyčios mokytojas 
' 1091-1153): Neringa. Svajū
nas. Beržas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MITYBA IR PASAKA APIE RYŽIUS 

Yra įrodytų atvejų, kai iš
nyksta vadinamieji druskų 
nusėdimai. Deja. tos druskos 
sąnariuose nėra ligos prie
žastis, o jos pasekmė, tad be
veik kiekvienas atvejis kitoks. 
Pirmoji sąlyga — vartoti pa
kankamai skysčių, kad šla
pimo būtų ne mažiau kaip 1,5 
1 per parą, o dar geriau, jeigu 
bus 2-2,5 1, mat apie 1,5 1 
šlapimo būtinai reikia, kad iš
tirptų mūsų organizmo pele
nai, o didesnis kiekis ir iš
plauti padeda, tačiau toli 
gražu ne visi gali vartoti daug 
skysčių — tam reikia ir svei
kų inkstų, ir sveikos širdies. 
Taigi įmanomas ar neįma
nomas plovimo kursas — gali 
pasakyti tik gydantis gydyto
jas. 

Aktyviam druskų šalinimui 
reikia ne tik daug skysčių, bet 
ir jų šalinimą skatinančių me
džiagų — paprastai saponinių 
žaliavų. Tačiau šių žaliavų ar 
iš jų pagamintų vaistų negali
ma vartoti, jei sutrikusi eri-
trocitų gamyba, yra polinkis į 
mažakraujystė. 

Labai dažnai vadinamosios 
druskos kaupiasi uždegiminių 
procesų vietose. Nelikvidavus 
šių procesų, visos druskų nu
sėdimo šalinimo priemonės 
būtų panašios į kambario vė
dinimą neužgesinus gaisro ži
dinio. Uždegiminiams proce
sams likviduoti vartojami sali
cilo ar benzoinės rūgšties pre
paratai, jų deriniai su vais
tažolėmis arba šių medžiagų 
turinčios vaistažolės, tačiau 
toli gražu ne visi gali tokius 
vaistus ar vaistažoles vartoti 
— būna alergiški abiem rūgš
tims arba tik salicilo arba vie
nai benzoinei. Taigi ne kiek
vienam ji tinkama 

Ne visi gali vartoti druskų 
susikaupimą mažinančias 
priemones, tačiau visi gali at
sisakyti jų kaupimąsi skati
nančių produktų: kavos, šoko
lado, kakavos, stiprios natū
ralios arbatos, rūkytų produk
tų, sūdytos mėsos ir žuvies 
"(įvairių silkių, ikrų), net ir 
mirkytos, nes sūdymo metu 
pakinta baltymai. Reikia 
vengti didesnio ankštinių (pu
pų, pupelių, žirnių) kiekio ar
ba dažno jų vartojimo, senų 
gyvulių ir laukinių paukščių 
bei gyvulių mėsos. Jeigu yra 
polinkis į trombozę, negalima 
valgyti mėlynių, juodųjų ser
bentų, aronijos, vyšnių, rau
donųjų burokėlių bei kitų dar
žovių ar vaisių, turinčių anto-
cianų — tamsių raudonai mė
lynų augalinių dažų. Ypač 
svarbu nevartoti medaus, svo
gūnų, česnakų, šparagų, rūgš
tynių, rabarbarų, granatų bei 
kitų daržovių ir vaisių, turin
čių oksalatų. Pravartu vengti 
ir aštrių prieskonių. 

Ryžiai — beveik trečdalio 
pasaulio pagrindinis maistas, 
o sergančių druskų nusėdimu 

tucse kraštuose nė kiek ne 
mažiau negu rugių, kviečių ar 
miežių valgytojų šalyse. 

Japonija, pasukusi europi
nės kultūros keliu, žengė juo 
taip uoliai ir spėriai, kad toli 
pralenkė mokytojus. Deja, tai 
buvo tik civilizacija, o ne iš 
šaknų išpuoselėta kultūra. 
Tada japonai ryžius ne tik 
gliaudyti, bet ir šlifuoti buvo 
pradėję ir pagamindavo to
kius, kad nors karolius verk. 
Su poliruotais ryžiais (dabar 
tokių tik muziejuose pamatyti 
galima) atėjo sąnarių liga — 
beriberio. Ir skausmais, ir pa
kenktų sąnarių išvaizda pa
naši į druskų nusėdimą, o 
nesveikuose sąnariuose, be 
abejo, ir druskų pagausėjo. 
Netrukus buvo pastebėta, kad 
varguomenė, mintanti pigiais, 
senu, tradiciniu būdu paga
mintais ryžiais, serga kur kas 
mažiau, nors paprastai visos 
epidemijos greičiau įsilieps
nodavo vargingiausiuose gy
ventojų sluoksniuose. Japonų 

mokslininkai nesunkiai su
vokė, kad, poliruojant ryžius, 
netenkama kažkokių medžia
gų. Greitai rado ir vitaminą 
Bi. o kol jo ieškojo, — patarė 
gerti ryžių sėlenų mirkalus ir 
nuovirus, menkai nugrūstų 
ryžių nuoplovas ar vartoti se
noviškai paruoštus ryžius. 
Gelbėjo. Gerokam laiko tarpui 
praėjus, istorija, kaip ir dau
gelis istorijų, virto pasaka. 

Eugenija Šimkūnaitė 

KOVA PRIEŠ VĖŽĮ 
IR SENATVE 

Medicinos nobelistas austra
las Sir Macfarlane Burnet 
(1899-1985) pritaikė Danvino 
teoriją ląstelėms: vienos 
miršta, kad kitos gyventų. 
Programuota ląstelių mirtis 
vadinama apoptoze. Jei nėra 
pakankamos apoptozės, atsi
randa vėžys ir autoimuniteto 
ligos. Jei perdaug apoptozės, 
greitas senėjimas. Šiandien 
yra daroma daug bandymų 
biologijojoje ir medicinoje at
skleisti apoptozės veikimą. 

Apoptozės skatintojai yra 
tradicinė vėžio chemoterapija. 
Apoptozės stabdytojai jaučio 
kepenų ir kraujo ekstraktai ir 
kt. Kai kas laiko vitaminą C 
apoptozės stabdytoju. Beje, jis 
turi tų savybių. Tačiau vitami
nas C yra greičiau apoptozės 
reguliatorius. Žmogaus kūnas 
gali pakelti dideles dozes vita
mino C tarp 20-30 gramų per 
dieną. Vitaminas C yra pigus 
— tik 3 centai už gramą. Taigi 
žmogus gali išvengti vėžio ir 
pristabdyti senatvę, vartoda
mas dideles vitamino C dozes. 
Pavyzdžiui, jaučio kraujo ekst
raktas kainuoja 10 dol. už 
gramą ir jo veikimas yra labai 
ribotas. Tad nėra šiandien jo
kio pakaitalo vitaminui C. 

Saulius Šimoliūnas 

„Pulkim ant kelių, visi krikščionys..." Ancižkes. 
Nuotr Alg imanto Ž i i i ū n o 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

RELIGINĖS BENDRUOMENĖS 
LIETUVOJE 

Pikeliui i rni^k.l ervb:iuti Nuotr Algimanto Žiiiūno 

Tai, kad Lietuva nuo senų 
laikų buvo tiek geografinė, 
tiek istorijos kryžkelė, lėmė 
jos tautinį unikalumą bei reli
ginių bendruomenių įvairovę. 
Prieškarinės Lietuvos statisti
kos metraščiuose (1918-1940) 
buvo pateikiami išsamūs duo
menys religine tematika. Tuo 
metu Religijų departamente 
buvo įregistruoa 13 religinių 
bendrijų. Didžiausia dalis ti
kinčiųjų iki šių dienų — Ro
mos katalikai. 

Religinės bendruomenės 
daugiausia buvo ir yra tiria
mos statistiniu požiūriu. Be 
to, sukaupti išsamūs skirtin
gų tikėjimų aprašymai. Lietu
vos statistikos departamento 
Gyvenimo sąlygų statistikos 
skyriuje sukaupti duomenys 
apie veikiančias religines ben
druomenes. Žinoma, kad dau
gelis jų yra oficialiai įre
gistravusios savo įstatus, turi 
savo arba nuomojasi maldos 
namus, veikia vaikų ir suau
gusiųjų sekmadieninės, Bibh-
jos mokyklos, įvairios bend
ruomeninės vaikų ir jaunimo 
organizacijos. Bendruomenės 
teikia labdarą maistu, dra
bužiais, vaistais socialiai rem
tiniems žmonėms, vaikų ir 
suaugusiųjų globos įstaigoms, 
palaiko glaudžius ryžius su 
analogiškomis organizacijomis 
užsienyje. 

Nemažai religinių bendruo
menių užsiima leidybine veik
la: leidžia periodinius leidi
nius, . religinę ir grožinę lite
ratūrą, informaciją apie išpa
žįstamą tikėjimą. 1995 m. sta
tistikos duomenimis, Lietu
voje veikia 23 oficialiai įre
gistruotos religinės bendrijos. 
Maldos namų skaičiumi pir
mavo Lotynų apeigų katalikai 
(684 bažnyčios, neskaitant ko
plyčių*. 50 maldos namų 
(cerkvių) priklausė senti
kiams, po 41 — evangelikams 
liuteronams ir stačiatikiams, 
30 — baltų tikėjimo bendruo
menei „Romuva". 12 — Jeho
vos liudytojams, 9 — evangeli
kams reformatams. Smul
kesnės religinės bendruo
menės: sekmininkai, babtis-
tai, musulmonai, budistai, 
Šventosios Dvasios pasaulio 
krikščionių susivienijimo są
junga (Susivienijimo Bažny
čia), Tarptautinė Krišnos 
sąmonės organizacija, judėjai. 

nedenominacinės krikščionių 
bažnyčios, Pastarųjų dienų 
šventųjų Jėzaus Kristaus Baž
nyčia (mormonai) ir kiti. 

Per visą Lietuvos gyvavimo 
laikotarpį, pradedant nuo VII-
IX a., kūrėsi Lietuvos vals
tybė, ir iki šių dienų visuo
menėje vyravo skirtingos reli
gijos: senoji pagonybė, kaip 
ypač stiprus visuomenę inte
gruojantis veiksnys, padėjęs 
išlaikyti tautinę kultūrą, tra
dicijas ir papročius; katali
kybė, padėjusi išlikti mūsų 
kultūriniam savitumui cari
nės okupacijos metais ir so
vietmečiu; reformacija XVI a., 
sukėlusi tikrą perversmą Lie
tuvos kultūriniame gyvenime, 
ypač švietimo srityje, lietu
viškų knygų leidyboje; sta
čiatikybė visu XLX a. laikotar
piu, susijusi su to meto tautos 
rusinimu. 

Po nepriklausomybės atkū
rimo Lietuvoje jaučiamas pa
gyvėjimas daugelyje veiklos 
sferų — ekonomikoje, politi
koje, kultūroje. Kartu su tau
tiniu atgimimu įvyko didelės 
permainos religiniame Lietu
vos gyvenime: atsikūrė seno
sios religinio pobūdžio orga
nizacijos, ėmė kurtis naujos, 
išleidžiama vis daugiau reli
ginės literatūros, imta dėstyti 
tikybą, kasmet gausėja baž
nyčios tarnų, atstatoma dau
gybė bažnyčių, daugėja ti
kinčiųjų. 

1995 m. Sociologijos ir filoso
fijos institutas atliko sociologi
nę apklausą anketavimo bū
dų. Apklausos tikslas buvo 
sužinoti labiausiai išpažįs
tamas religijas, nustatyti ti
kinčiųjų skaičių. Apklausus 
1,122 Lietuvos gyventojus 
paaiškėjo, kad 65.7% atsakiu
sių laikė save katalikais, 5.3% 
— pravoslavais, 0.3% — refor
matais, 1.2% — kitų religijų 
atstovais. Laisvamanių arba 
netikinčiųjų buvo 15.3%. 
Bendras tikinčiųjų skaičius po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
remiantis skirtingų laikotar
pių tyrimais, kito taip: 1990 
m. — 70% tikinčiųjų, 1993 m. 
— 86%, 1995 m. — 85% Taigi 
būtų galima teigti, kad pasta
raisiais metais religingumas 
padidėjo. Be to, pastebėta, kad 
moterys sudaro 56.3% visų ti
kinčiųjų (vyrai — 43.7), o vyrų 
laisvamanių yra 11.1% dau

giau nei moterų. Daugiausia 
tikinčiųjų 1995 metais buvo 
žmonių grupėje su spec. vidu
riniu išsilavinimu (28.7%). 
Kiek mažiau jų buvo žmonių 
grupėje su aukštuoju bei vidu
riniuoju išsilavinimu — atitin
kamai 25.1% ir 21.8%. 
Mažiausiai tikinčiųjų buvo su 
pradiniu bei žemesniuoju išsi
lavinimu ar nebaigtu vaduri-
niuoju — atitinkamai (12.3% 
ir 12.1%). Pažymėtina, kad 
1990 metais situacija buvo la
bai priešinga: tuo metu dau
giausia tikinčiųjų būta žmo
nių grupėse su nebaigtu vidu
riniuoju ar pradiniu išsi
lavinimu. 

Taigi, nors remiantis statis
tika būtų galima teigti, kad 
gyventojų religingumas didė
ja, kyla abejonių dėl tO/Jtą va
dinti religingu žmogumi ir ko
kiais kriterijais apibūdinti ti
kėjimo gilumą. Jeigu intensy
vių permainų metais (1990-
1994 m.) žmonės ieškojo religi
joje dvasinio nusiraminimo, 
socialinės pagalbos, užuovėjos 
nuo gausiai užgriuvusių eko
nominių, socialinių bei kitų 
problemų, tai pastaraisiais 
metais, visuomenei įgavus 
tam tikrą pusiausvyrą po 
didžiųjų sukrėtimų, požiūris į 
Bažnyčią ir religiją apskritai 
žymiai pasikeitė. 

Norėdamos išsiaiškinti, kaip 
supranta tikėjimą ir religiją 
šiuolaikinis jaunimas, apklau
sėme keliolika draugų ir pa
žįstamų. Susidarė įspūdis, 
kad tik 10%-15% jaunimo nuo
širdžiai išpažįsta kurią reli
giją, dažnai lankosi bažnyčioje 
ir stengiasi gyventi pagal 
tikėjimo kanonus. Gana daug 
jaunuolių laikė save religin
gais, tačiau tikėjimą suvokia 
savaip, laisvai interpretuoja 
Bažnyčios dogmas. Pavyz
džiui, Lietuvoje populiarėja 
priešvedybiniai lytiniai santy
kiai, nors tuo pat metu beveik 
niekada neiškyla klausimas ar 
pasirinkti vestuvių apeigas 
bažnyčioje. Tai dažnai suvo
kiama, kap pareiga („ką pa
manys giminės ir artimieji"). 
Nustebino kai kurių atsakiu
siųjų nuomonė, kad bažnyčios 
apeigos turi būti modernizuo
tos: bažnyčios tarnai turėtų 
būti labiau pasaulietiški, iš
pažintis išklausyti kaip psi
chologai, žmogiškai patarti. 
Bažnytinė muzika, jų nuo
mone, galėtų būti gyvesnė 
arba turėtų būti atliekami po
puliariosios klasikos kūriniai. 

Skausmingiausiai visuome
nėje vykstančias permainas 
išgyvena giliai religingas jau
nimas: dėl tikėjimo skirtumų 
tokiems žmonėms tenka „ko
voti" ne tik su liberalesniu 
jaunimu, bet netgi su savo 
tėvais ir artimaisiais. Kultū
rines permainas jie vertina 
kritiškai, mano, kad visuo
menė degraduoja. Tai kompli
kuoja jų pačių gyvenimą, juo
lab, kad panašiai mąstančių 
žmonių yra mažuma ir tie pa
tys dažniau pasyvūs. 

Nuo seniausių laikų religija 
buvo reikšminga Lietuvos vi
suomenei bei kultūrai. Ji vie
nijo tautą, kartais ją ir skaldė, 
tačiau visada buvo didžiai 
reikšminga. Neatsakytas lieka 
klausimas: kas laukia tautos, 
kurioje religija praranda savo 
pirmapradi reikšmingumą ir 
virsta „plataus vartojimo pre
ke"? 

Ija Fiodorovą ir 
Neringa Žilinskiene 

Jaunųjų žurnalistų 
klubo narės 

LIETUVOS VYSKUPAI 
POPIEŽIAUS JONO 

PAULIAUS H ŠV. 
MIŠIOSE 

Popiežiui Jonui Pauliui II 
gegužės 31 — birželio 10 d. 
lankantis Lenkijoje, šv. Mišias 
iv. Adalberto (Vaitiekaus) 
1000-ųjų mirties metinių pro
ga birželio 3 dieną Gniezne 
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drauge su Šventuoju Tėvu 
koncelebravo Vilniaus arki
vyskupas A J. Bačkis ir jo 
augziliaras vyskupas J. Tu
naitis. 

Birželio 8 dieną, minint Kro
kuvos Popiežiškosios Teologi
jos akademijos Teologijos fa
kulteto 600 metų jubiliejų 
Šventasis Tėvas iškilmingai 
paskelbė šventąja Lenkijos 
karalienę Jadvygą, kuri buvo 
pagrindinė šio teologijos fakul
teto įsteigimo iniciatorė. Ka
nonizacijos iškilmėse dalyvavo 
Vilniaus arkivyskupas A J. 
Bačkis, Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas, Katalikų Teologijos 
fakulteto VDU dekanas kun. 
V. Vaičiūnas. 
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LIETUVOS ATSTOVAI 
46-AJAME 

PASAULINIAME 
EUCHARISTINIAME 

KONGRESE 

Gegužes 25-birželio 1 d. Vro
clavo mieste (Lenkija) vyku
siame 46-ajame pasauliniame 
Eucharistiniame kongrese da
lyvavo vyskupai Juozas Preik
šas, Juozas Tunaitis, keli 
šimtai lietuvių maldininkų. 
Kongreso vieta neatsitiktinai 
buvo pasirinktas Vidurio Eu
ropos miestas: renginio šūkį 
„Eucharistija ir laisvė" organi
zatoriai siejo su naujausia 
mūsų laikų istorija — Vidurio 
ir Rytų Europos išsilaisvinimu 
iš komunistinės totalitarinės 
priespaudos.Gegužės 28 dieną 
lietuvių tikintieji dalyvavo šv. 
Mišiose Šv. Daratos baž
nyčioje, kur Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos sekretorius kun. 
Gintaras Grušas maldinin
kams paskelbė džiugią naujie
ną apie Šiaulių vyskupijos 
įsteigimą bei naujų vyskupų 
skyrimus. Per pamokslą vysk. 
Juozas Tunaitis aptarė laisvės 
sampratos problemą bei jos 

aktualumą Lietuvai. Maldi
ninkus nuoširdžiai sveikino 
Vroclavo lietuvių kapelionas 
prel. A. Jurkevičius. Kitą 
dieną pamokslą apie laisvę 
per šv. Mišias pasakė vysku
pas J. Preikšas. 

Per Devintines kongreso 
dalyviai dalyvavo iškilmingose 
šv. Mišiose, kurių koncelebra-
cijai vadovavo Popiežiškojo 
komiteto tarptautinių eucha
ristinių kongresų reikalams 
pirmininkas kardinolas Ed-
ourd Gagnon, homiliją pasakė 
Šventojo Sosto nuncijus Len
kijoje Jozef Kowalczyk, kuris 
akcentavo, jog laisvė — tai do
vana tiek tautoms, tiek atski
riems žmonėms ir kyla ji iš 
Eucharistijos. Po Mišių vyko 
įspūdinga Eucharistinė eisena 
į Vroclavo katedrą. Birželio 1 
dieną visi dalyvavo Šventojo 
Tėvo aukotose šv. Mišiose. Per 
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priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706-422-8260 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)5084055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3000 W.9S SI Tai. 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v.p.p -7v v., arrtr.12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad 9 v r - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS VJSNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai' 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120 

T«l. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

pamokslą popiežius atkreipė 
dėmėsi \ Dievo savęs dovano
jimą per Eucharistiją ir ragino 
tapti laisvais, paklūstant iš 
Eucharistijos plaukiančiai 
laisvei. — BŽ, 1997, Nr. 11 

• Seniausia* Lietuvoje ži
nomas laiškas rašytas ais-
čiams apie 523-526 m. Ostgotų 
karaliaus Teodoriko, valdžiusio 
493-626 m. 



AR RUSAS GIMSTA 
ŽIAURUS? 
ZENONAS PRŪSAS 

Birželio mėnesį y ra papras
tai pr is imenami nežmoniški 
ž iaurumai , 1941 metais įvyk
dyti Lietuvoje, daugiausia ru
sų tautos žmonių. Tai Rainių 
miškelio, Panevėžio, Pravė-
niškių, Marijampolės žudynės 
su išbadytomis akimis, nu
pjautomis nosimis ir išpjau
tais a r labai sužalotais lyti
niais organais bei sulaužytais 
kaulais . Vargu, a r ta i buvo 
daroma su t aupymui kulkų: ir 
be kulkų buvo kitų, daug pa
prastesnių ir greitesnių prie
monių, ka ip užmušt i žmogų. 
J u k budel iams reikėjo sku
bėti, kad neužkluptų vokiečiai 
ir lietuviai par t izanai , o už
t runka nemažai laiko, kol vi
saip sužalotas žmogus miršta 
savaime nuo žaizdų. Atseit, 
budeliams turėjo būt malonu 
stebėti ir gėrėt is aukų kan
čiomis, nors uždelsimas galėjo 
baigtis j ų pačių mirtimi. Iš 
kur a ts i rado toks sadizmas, ar 
j is buvo pr ig imtas .a r komunis
tinio auklėjimo pasekmė? Ar 
prieš komunizmo atėjimą ru
sai buvo t iek p a t linkę į sa
dizmą, ka ip ir t ie, kuriems 
teko išaugti komunistinėje 
santvarkoje? Ar sadizmas yra 
ruso charakter io bruožas? Iš 
dalies a t s akymus galima rasti 
ką t ik išleistoje storoje (923 
psl.) Orlando Figes knygoje 
(*A People's Tragedy. A. Histo-
ry of t h e Russ ian Revolution". 
Viking Penguin 1997). Figes 
yra istorijos dėstytojas Cam-
bridge univers i te te , Anglijoje. 
Aprašomas periodas apima 
maždaug 1900-1924 metų lai
kotarpį. Šioje knygoje iš Rusi
jos archyvų buvo sur inkta la
bai daug apie Šį laikotarpį 
medžiagos, kur i , a t rodo, . iki 
šiol da r nebuvo paskelbta. 
Knygą skai ta i beveik kaip la
bai žiaurių nuotykių romaną, 
nors visi įvykiai yra tikri, 
neišgalvoti. Pi lna labai žiau
rių scenų, žiauresnių, negu 
Rainių miškelyje. 

Knygoje y ra d a u g aprašytų 
tipiškų Rusijos kaimų, ku
riuose 20 šimtmečio pradžioje 
gyveno per 80% Rusijos impe
rijos gyventojų. Ta rp kitko, 
tada t ik 44% visos imperijos 
gyventojų buvo rusai , bet 
pačios Rusijos ka imai buvo ap
gyvendinti beveik vien rusais 
— mužikais. Koks didelis bu
vo sk i r tumas t a r p Lietuvos ir 
Rusijos valstiečių dvide
šimtojo šimtmečio pradžioje! 
Valančiaus ir kitų Lietuvos 
šviesuolių dėka, didesnioji lie
tuvių kaimiečių dalis jau 
mokėjo skaityt i ir rašyti. O 
Rusijos kaimuose dauguma 
buvo beraščiai ir besivado-

.vaują pr ie tara is . Kai Va
lančiaus dėka, alkoholizmas 
Lietuvoje buvo gerokai apnai
kintas, rusai kaimiečiai sken
do alkoholyje. Gėrė ne tik 

pirktą degtinę, bet ir jos pa
kaitalus, taip pat ir savo paga
mintą naminę (samagoną). Ir 
lietuviai, ir rusai kaimiečiai 
labai daug iškentėjo bau
džiavos laikais nuo dvari
ninkų sauvalės, nuo fizinių 
bausmių, kurios kartais baig
davosi mirtimi. Dvidešimtojo 
šimtmečio pradžioje lietuvis 
kaimietis šiuos laikus buvo 
jau lyg ir primiršęs. Ne rusas. 
J i s dar tebedegė neapykanta 
dvarininkams, ir tą neapy
kantą išliedavo, mušdamas 
savo žmoną ir vaikus, ypač pa
sigėręs. Kai per 1905 metų re
voliuciją lietuvis kaimietis 
daugiau rūpinosi lietuviškos 
spaudos laisvės atgavimu ir 
taut inės autonomijos gavimu, 
rusas kaimietis nuėjo plėšti 
dvarininkų. Ne tiek plėšti, 
kiek viską deginti ir naikinti, 
ypač kultūrines vertybes: pri
vačiose dvarininkų bibliote
kose sukauptas knygas, meno 
kūrinius ir t.t. Plėšė netgi 
savo kiek labiau pasiturinčius 
kaimynus — buožes (kula-
kus). Apskritai rusas mužikas 
tiesiog nekentė tų savo kai
mynų, kurie švariau gyveno, 
buvo labiau išprusę, raštingi 
bei labiau pasiturintys. Dau
giau gerbė tuos, kurie nieko 
neturėjo ir buvo prasigėrę. Ne
tu r tas buvo laikomas beveik 
dorybe, o praturtėjimas beveik 
nuodėme. Atrodo, kad yra 
daug tiesos anekdote apie 
rusų kaimietį, kuriam pastipo 
jo vienintelė karvė. Kai Die
vas jo pasigailėjo ir pasisiūlė 
išpildyti vienintelį jo norą, 
kaimietis t ik paprašęs: Dieve, 
padaryk, kad ir mano kaimy
no karvė padvėstų! 

Maksim Gorkij, žymus rusų 
rašytojas, rusų mužiką ir jo 
tamsumą laiko pagrindine la
bai didelių žiaurumų per visas 
revoliucijas ir pilietinį karą 
1905-1923 metų laikotarpiu 
priežastimi. Bodamas labai 
neapsišvietęs, j is greitai pasi
duodavo visokių agitatorių de
magogijoms. Tuo laikotarpiu 
buvo pradėjusi sparčiai plėstis 
Rusijos pramonė, o jai darbo 
jėgą daugiausia duodavo 
beraščiai, iš kaimų į miestą 
atsikėlę jauni vyrai ir mergi
nos. Miestuose gimę ir kiek 
mokslų paragavę darbininkai 
taip lengvai nepasiduodavo 
gražiakalbiam revoliucionie
riams, kaip ką tik iš kaimų at
sikėlę bemoksliai. Pagal Gor
kį, pastarieji buvę pavojin
giausi ir žiauriausi revoliucijų 
ir pilietinio karo metu. 

Ar rusai iš prigimties yra 
žiauresni negu kitos Rusijos 
imperijos tautos? Neatrodo, 
ypač palyginus su Azijos tau
tomis. Daug žiaurumų vykdė 
ne tik rusai. Juk ir Leninas 
nebuvo t ikras rusas, nes tu
rėjo mongolų, žydų ir kitų 

„Kuršių Marių" stovykloje. Rakė, prityrusių skautų pastovykles broliai ir jų viršininkas s. Gražutis Matutis. 
Nuotr. Gintaro Plačo 

tautų kraujo. O, pagal minėtą 
knygą, Leninas %ta tinimu 
visiškai prilygo Stalinui. Vie
nas I.ienino į:akymų C^kai 
buvo, geriau areštuoti šimtą 
nekaltų, negu rizikuoti, kad 
vienas režimo priešas iš
vengtų suėmimo! Kai vieną 
kartą per apsirikimą buvo 
areštuota 1,500 galbūt niekuo 
dėtų piliečių, Čekos virši
ninkas Dzeržinskis nusiuntęs 
Leninui laiškelį, klausdamas, 
ką su jais daryti. Leninas 
grąžinęs laišką, prie 1,500 
skaičiaus tik pridėjęs kry
žiuką. Dzeržinskis pagalvojęs, 
kad Leninas norįs juos visus 
sušaudyti, ką jis ir padaręs. 
Vėliau paaiškėję, kad Lenino 
kryžiukas tik reiškęs, kad jis 
tą laišką tik perskaitęs. Nėra 
duomenų, kad Leninas dėl to 
apsirikimo ką nors būtų da
ręs. J u k tuo laiku žmogaus gy
vybė buvo labai pigi. Buvo 
badmetis. Kai daugiau išžu-
dysi, l iks daugiau maisto gy
viesiems. Nežinoma, kiek nuo 
Čekos y ra žuvę pilietinio karo 
metu, kada ji buvo ypač veikli, 
bet spėjama, kad ne mažiau, 
negu per visus mūšius žuvo 
karių i r civilių. 

{domu, kad Čekos virši
ninkai dažnai buvo nerusai. 
Dzeržinskis buvo Vilniaus len
kas, o jo dešinė ranka buvo 
latvis Latsis. Kitas jo arti
miausių bendradarbių buvo 
Vatsitis, irgi latvis, kuris vė
liau trumpą laiką buvo visos 
Raudonosios armijos vadu. 
Čekoje daug sadistų buvo ne
rusai: lenkai, latviai, armėnai, 
žydai. Nemini lietuvių. 

Už Čekos ribų buvo labai 
pagarsėjusi Latvių šaulių divi
zija, kuri irgi pasižymėjo 
žiaurumu. Bet dėl to visos lat
vių tautos negalima kaltinti 
prigimtu sadizmu. Taip pat 
yra ir su rusais. Kai buvau 
jaunesnis, kartais galvodavau, 
kad žiaurumas yra ruso cha
rakterio prigimtas bruožas. 
Mat, kai da r piemenavau 
miškuose, iš gretimo rusų ko
lonistų kaimo savanoriškai 
ateidavo rusų vaikų man 
padėti ganyti karves ir avis. 
Juos turėjau labai saugoti, 
kad nerastų paukščiukų lizdų. 
Jei rasdavo, tuoj pradėdavo 
dažnai dar be plunksnų 

esančius paukščiukus „tyri
nėti"- nutnMik'l:i\0 sparnelį a r 
kojytę ir žiūrėdavo, kas bus. 
Mnn. vaikui, tai 'įtrodė labai 
žiauru, todėl paukščiukus gin
davau. Galvojau, kad tie vai
kai daro dėl jų prigimto 
žiaurumo, fiabar, sulaukus 
rimtesnio amžiaus, jau žinau, 
kad apie dideles rusų tautos 
charakterį negalima spręsti 
vien tik iš poros kvailų vaikų 
poelgio. Reikia daugiau duo
menų. Gal rusų praeityje pa
rodytas žiaurumas buvo ne 
tiek prigimties, kiek išgyventų 
aplinkos sąlygų pasekmė. Ar 
ateityje rusai bus ir toliau lin
kę į sadizmą? Sunku pasakyti. 
Daug priklausys nuo to, a r 
Rusija bus daugiau Europos, 
ar daugiau Azijos valstybė. 

Tarp kitko, anksčiau sim
patizavau rusų Baltiesiems pi
lietiniame kare. Galvodavau: 
kaip gaila, kad šį karą laimėjo 
ne jie, o Raudonieji! Tuo atve
ju gal Lietuvos istorija būtų 
mums daug palankiau susi
klosčiusi. Perskaičius minėtą 
knygą, paaiškėjo, kad visi 
Baltųjų vadai buvo užkietėję 
rusai šovinistai ir dideli impe
rialistai. Dėl to jie ir pra
laimėjo karą. Nenorėjo pri
pažinti nepriklausomybės net 
Suomijai, o ką bekalbėti apie 
Ukrainą a r Baltijos tautas. Ir 
žiaurumu beveik susilygino su 
Raudonaisiais. 

LIETUVOS AUKSAS 
LIETUVOS 
RANKOSE! 

Norėčiau atsakyti į Aureli
jos M. Balašaitienės straipsnį 
„Kur Lietuvos auksas?" 
„Draugo" rugp. 5 d. laidoje. 

Buvęs Lietuvos prieškarinis 
auksas yra Lietuvos rankose, 
t.y. Lietuvos Banko sąskaitose 
Didžiojoje Britanijoje ir Pran
cūzijoj. Lietuvos Banko mė
nesiniuose biuleteniuose auk
su laikomos atsargos žymimos 
62.1 milijonu JAV dolerių ver
te. 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
laikytas Lietuvos auksas Ang
lijoje, Prancūzijoje ir Švei
carijoj nebuvo perduotas ru
sams, nors jie to reikalavo, ka
dangi tuometinis Lietuvos 
Banko valdytojas Paknys atsi

sakė pasirašyti aukso pervedi
mo įsakymą 1940-41 m. oku
pacijos metu. Šios aukso at
sargos grąžintos Lietuvai po 
1991 metų nepriklausomybės 
atstatymo. 

Aukso atsargos dalis laikyta 
Lietuvos Banko sąskaitoje 
Švedijoj buvo atiduota ru
sams. Tačiau po 1991 metų 
švedai grąžino aukso vertę, 
Lietuvai išmokėdami šią sumą 
vokiškomis markėmis (Lietu
va turėjo pasirinkimą gauti 
auksą ar užsienio valiutą). 

Aukso atsargos dalis, kuri 
buvo laikoma JAV centrinia
me banke, buvo sunaudota, 
palaikant nepriklausomos Lie
tuvos diplomatines atstovybes 
užsienyje. 

Atgauta aukso atsarga 
Šveicarijoje, esanti tarptauti
nių atsiskaitymų įstaigoje 
(BIS), buvo, kiek atmenu, per
vesta į Angliją. 

Už auksą, laikomą sąskai
tose ir sandėliuose, niekas jo
kių palūkanų nemoka. Prie
šingai, už aukso saugojimą 
mokami net mokesčiai. Pasku
tiniu laiku, jei auksas laikinai 
parduodamas ribotam laikui 
su atsipirkimo sutartim, tuo 
galima uždirbti mažą pro
centą, bet, žinoma, su rizika, 
kad parduotas auksas gali 
būti negrąžintas. Tokiu būdu 
valstybės, laikančios aukso at
sargas, šios rizikos prisiimti 
nelabai nori. 

Yra valstybių, kurios išvis 
nebelaiko aukso rezervų, nes. 
pardavus auksą ir turint sti
prių užsienio valiutos rezervų, 
šiuos galima pelningai inves
tuoti, tuo būdu uždirbant 
krašto gėriui. Estija ir, pasku
tiniu metu, Australija, tai du 
iš daugelio pavyzdžių. Lietu
va, tačiau, to nepadarė, nes la
bai sunku pripratinti krašto 
gyventojus prie minties, kad 
„Lietuvos auksas" parduoda
mas, nors tai kraštui ir būtų 
pelningiau. 

A. K. G r i n a 

• Sen iaus ias Lie tuvos ka
lendor ius — XIV m. Mėnulio 
kalendorius — vadinamas Strė
vos kalendoriumi „Gedimino 
skeptru" arba „Gedimino laz
da". Dabar šis kalendorius yra 
dingęs. 

Danutė Bindokienė 

Vairas ir atsakomybė 
Automobilis šiame krašte 

yra nebe prabanga, 6 būti
nybė, kai vis daugiau ir dau
giau žmonių išsikelia į už
miesčius, bėgdami toliau nuo 
triukšmo, didesnės oro taršos 
ir galbūt gausesnių nusikal
timų, pasitaikančių miesto 
aplinkoje. Kadangi ten susi
siekimo priemonės nėra taip 
patogios ar lengvai prieina
mos, paprasčiausia išeitis: 
sėsti už nuosavo automobilio 
vairo. 

Be mašinos žmogus praran
da tam tikrą savarankiškumo 
dalį, ypač kai reikia kitų 
prašyti, kad pavėžintų į par
duotuvę, į bažnyčią, ar pas gy
dytoją. Tą labai skaudžiai iš
gyvena vyresnio amžiaus 
žmones, dėl pablogėjusio re
gėjimo ar kitų sveikatos sutri
kimų praradę vairavimo tei
ses. Kone visą suaugusio lai
kotarpio gyvenimą galėję pasi
naudoti šiuo patogumu, jį pra
radę, akivaizdžiai susiduria 
su senyvo amžiaus našta, kuri 
kai kam pasidaro tiesiog ne
pakeliama. Antra vertus, vy
resnieji vairuotojai, sėdę už 
vairo, neretai ir patys patiria 
problemų, ir kitiems jų suda
ro. Kas daugiau laiko pra
leidžia, keliaudamas šio kraš
to greitkeliais (net ir gat
vėmis), tą gali paliudyti. 

Pernai Amerikos keliuose 
nuo avarijų žuvo 41,907 žmo
nės. Iš dalies toks didelis 
skaičius mirtinų nelaimių pri
klauso ir nuo labai pa
gausėjusių automobilių skai
čiaus: per pastaruosius 10 
metų keliuose prisidėjo 35 
proc. daugiau mašinų, kai tuo 
tarpu naujų kelių ar greitke
lių nutiesta tik 1 procentas 
daugiau, kaip buvo prieš 1987 
metus. Didžiausias automobi
lių susigrūdimas, be abejo, 
yra aplink didžiuosius mies
tus, ypač savaitgaliais ir įvai
rių švenčių metu, kai žmonės 
ilgesnio savaitgalio proga 
stengiasi kaip galima greičiau 
ištrūkti iš miesto. Problemą 
paaštr ina ir tai, kad su 
šiltesnio oro pradžia, praside
da ir kelių taisymas. Kelionė 
pasidaro keblesnė, ilgesnė, 
vairuotojų kantrybė greičiau 
išsenka, prasideda „lenkty
nės" dėl laisvesnio tarpelio, 
dėl greitesnio pasistūmimo 
kelias mylias į priekį. Aps
kaičiuojama, kad tas nekan
trus bei agresyvus vairavimas 
kasmet atima 28,000 gyvybių. 

Nemaža Amerikos gyventojų 
dalis pastaruoju metu jau su
laukusi „žilo plauko". Visame 
krašte šiuo metu yra 16.5 
mln. vairuotojų, vyresnių 

i kaip 65 metų amžiaus — tai 
| 47 procentais daugiau, kaip 
j buvo 1985 m. Vien Illinois 
! valstijoje tokių vyresnių vai

ruotojų yra per 1 milijoną. 
Vyriausias — 101 metų am
žiaus! Valstijos, ypač tos, ku
riose vyresnio amžiaus žmo
nės sudaro nemažą visuome
nės dalį (pvz., Floridoje, Kali
fornijoje, Arizonoje), s tengias i 
išbristi iš dvigubos dilemos: 
apsisaugoti nuo nesaugių vai
ruotojų ir neužrūst in t i pensi
ninkų, kurie vis dėlto tur i 
nemažus balsų ir finansų iš
teklius. 

Paprastai vairuotojai nuo 75 
iki 80 m. amžiaus g a u n a va i 
ravimo teises kas ketveri me
tai. Jas a tnauj inant , re ikia 
laikyti vairavimo egzaminus , 
taip pat t ikr inamas regėj imas 
(tai būtina visiems, a tnauj i 
nantiems arba g a u n a n t i e m s 
vairavimo teises). Kas 8 meta i 
šio amžiaus grupės žmonės 
turi atlikti egzaminus ir 
raštu. Pradedant 81 meta i s , 
vairavimo pat ikr inimas atl ie
kamas kas dveji metai , o po 87 
m. — kasmet. 

Ar vairavimo egzaminų iš
laikymas jau užt ikr ina , k. 'd 
vairuotojas saugiai valdo au
tomobilį, nesuda rydamas pa
vojaus nei sau, nei k i t i ems? 
Kone kiekvienas p a ž į s t a m e 
labai nesaugių vairuotojų i r 
stebimės, kaip j is a r ji galėjo 
gauti vairavimo te ises . Vienok 
tai nelabai sunku, nes p a p r a s 
tai vairuotojas gali egzaminus 
laikyti net šešis k a r t u s — 
kiekvieną kartą susimokėjęs 
20 dol. mokestį. Neiš la ikęs eg
zaminų šešis ka r tus , t u r i a t 
nešti savo gydytojo pažymė
jimą, kad j a m leidžiama laiky
ti papildomus egzaminus . Tai 
atlikęs, gali egzaminus la ikyt i 
neribotą skaičių kar tų , žino
ma, vis susimokėdamas n u s t a 
tytą mokesti... 

Nėra abejonės, kad vyres
nieji vairuotojai daugel iu a t 
vejų yra a tsargesni už pra
muštgalviškus j aunuo l iu s , be
sistengiančius p a d e m o n s t r u o 
ti savo sugebėjimus va ldyt i 
automobilį ir s a v a r a n k i š k u 
mą, kurį suteikia va i rav imo 
teisės. Pavojinga padė t i s 
greitkelyje ar gatvėje sus ida ro 
tada, kai vyresnio a m ž i a u s 
vairuotojas pamažu, a tsargia i 
kretena, o nekant rus j a u n e s 
nis stengiasi jį aplenkti , a t l ik
damas „nesaugius manevrus" , 
arba tiesiog lėtesnį vairuotoją 
besistengdamas i šs tumt i iš 
kelio. Daugelį vyresniųjų ne
lengva įtikinti, kad jų va i rav i 
mas nėra toks tobulas, ka ip 
anksčiau, nes niekas nenor i 
atsisakyti patogumo ir sava
rankiškumo, kurį su te ik ia sa
vas automobilis. Įsivaizduo
kime, kaip ištuštėtų mūsų 
renginiai, jeigu vyresnieji lie
tuviai neturėtų vairavimo tei
sių... 

PIRMASIS LIETUVIŠKO 
SPAUSDINTO ŽODŽIO 

APAŠTALAS 
KAROLIS MILKOVAITIS 

MUTnjHMtiVTM) 

Šiemet dažniau negu anks
čiau minime Martyną Maž
vydą todėl, kad j is prieš 450 
metų paruošė pirmąją lietu
višką knygą. Nors jis, gyvas 
bodamas , tuo žygiu tautos is
torijoje pas is ta tė sau per am
žius nesugr iaunamą pamink
lą, vis dėlto buvo vienas rečiau 
minimų mūsų praeities švie
suolių ir, neabejoju, kad dar 
yra tautiečių, kur ie paklaustų: 
kas yra t a s Mar tynas Mažvy
das? Ypač spaudos draudimo 
laikotarpyje, kada carinė Ru
sija stengėsi kiril inėmis raidė
mis ir fizine priespauda lietu
vius nu tau t in t i , Mažvydas val

stiečių tarpe buvo gal ir visai 
užmirštas. Taip pat daugelis 
išeivijoje gimusių jaunuolių, 
mokslus ėjusių svetimose mo
kyklose, ne tik nežinojo, kas jis 
yra, bet apie jį net negirdėjo. 

O vis dėlto Martynas Maž
vydas yra labai svarbi lietuvių 
tautos asmenybė, gal net svar
besnė už kai kuriuos kitus 
mūsų istorinius žmones, nes, 
ką j is padarė, niekas kitas 
prieš jį padaryti nesiryžo. 
Nors knyga išspausdinta go
tiško stiliaus raidėmis, kurios 
tuo metu Vokietijoje ir Prū
sijoje buvo plačiai naudoja
mos, bet lietuvių kalba. O ir 
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kai kurie nepriklausomybes 
metais Klaipėdoje ėję lietu
viški laikraščiai buvo spausdi
nami gotiškomis raidėmis, vie
nas jų „Lietuvos keleivis". 

Lietuvių, kaip ir daugelio 
kitų Europos tautų rašytines 
literatūros pradžią reikia sieti 
su krikščionybės įvedimu, nes 

tuomet pagrečiui ėjo švieti
mas, raštas, kultūra. Lietuvos 
kaimynai vokiečiai krikščio
nybę priėmė 8-9 amžiuje, ru
sai ir lenkai - 10-tame. o lie
tuviai vėliausia — tik 13-tame 
amžiuje. Del tos priežasties 
pagoniškos Lietuvos valdo
vams teko dnug kovoti su jau 

krikštą priėmusiais kaimy
nais, kurie ginklu mėgino į 
Lietuvą atnešti krikščioniš
kąjį tikėjimą. O mums visuo
met nepalankūs kaimynai ir 
kadaise sąjungininkai lenkai 
net sugalvojo lietuvius užgau
lioti „pogan litevski" pajuokos 
vardu, kurį dar ir dabar ne
vengia panaudoti. 

Vėlavus krikščionybei sklisti 
Lietuvoje, vėlavo i r lietuviš
koji raštija. Santykiams su 
Rytais palaikyti Lietuva nau
dojosi bažnytine slavų kalba, 
kuri ilgainiui tapo ir Lietuvos 
kanceliarine kalba. Šia senąja 
slavų kalba parašyta ir Lietu
vos metrika, Lietuvos metraš
čiai, Lietuvos statutas. Vėliau. 
Jogailai vedus lenkaitę Jad
vygą ir suartėjus Lietuvai su 
Lenkija. Lietuvoje plito lenkų 
kalba, kuri išstūmė senąsias 
slavų (daugiausia rusų ir 
gudui kalbas, ir 1697 metais 

lenkų kalba buvo paskelbta 
Lietuvos Didžiojoje kunigaikš
tijoje raštvedybos kalba. 

Iki Mažvydo lietuvių kalba 
viešame, o ypač kultūriniame, 
gyvenime buvo beveik neži
noma. Ji buvo tik beraščių val
stiečių baudžiauninkų vartoja
ma žodinė kalba. Net kai 1515 
metais Vokietijos imperato
rius Maksimilijonas Habsbur-
gas sukvietė į Vienos miestą 
Europos valdovus pasitarti 
dėl gynymosi nuo gresiančio 
turkų pavojaus, buvo nusiųsta 
ir Lietuvos delegacija. Bet kai 
į kongresą atvyko Lietuvos 
ponų delegacija, jos nenorėjo 
įsileisti, nes lietuviai buvo lai
komi, kultūros požiūriu, že
mai išprususio krašto žmo
nėmis. 

Žinodami tuometines Euro
pos hierarchijos niekingą nu
sistatymą prieš lietuvių kalbą. 
dar daugiau vertiname Mar

tyną Mažvydą, ne tik už tos 
knygos paruošimą, bet ir už 
pasiryžimą ją paruošti. Tačiau 
ne vienam gali kilti k laus i 
mas: kodėl Mažvydas užsi
mojo imtis tokio nedėkingo 
darbo? Logiškiausia pr ie laida 
būtų. kad. žinodamas kokia 
sena, gili. plati ir graži mūsų 
kalba yra. jis. būdamas sus ip
ratęs vyras, supra to lietuvių 
kalbai gresiantį pavojų, neiš
kentė ir suskato paruoš t i lie
tuvišką knygą, kad pasau l i s 
susidomėtų ir įs i t ikintų, jog 
yra lietuvių kalba, neblogesne 
už kitų tautų. 

Gal tiksliausiai į k lausimą, 
kodėl Mažvydas to darbo 
emesi. atsakė apie 350 metu 
vėliau Jurgis Zauerve inas . 
parašęs giesmę, vėliau tapus ia 
Mažosios Lietuvos h imnu. 

Bus daugiau . 
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IX PLB SEIMAS (V) 
LIUDA RUGIENIENE 

Liepos trečioji diena, ketvir
tadienis. Ryte buvo tęsiami 
kraštų bendruomenių ir Jau
nimo sąjungos pranešimai, LR 
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos 
pranešimas, kuriems pasibai
gus buvo galima klausti klau
simus. Buvo daug idomių 
klausimų ir įdomių atsakymų. 
Pavyzdžiui, paklausus Sibiro 
atstovų apie Lietuvos gyven
tojų genocidą ir kuo šiuo rei
kalu būtų galima jiems padėti, 
atsakymas Viliaus Bernatonio 
iš Sibiro buvo toks: „Čia labai 
svarbus, žinoma, klausimas. 
Kai pradeda žmonės kalbėti 
apie trėmimus, lietuvių kan
čias Sibire, prasideda labai 
daug aistrų ir man labai ne
malonu klausyti tų visų 
nesąmonių, kurios tuomet sa
komos. A. Vitkus kalbėjo, kad 
jau 50 metų, kai jis pabėgo iš 
Lietuvos. Jau 49 rnetai, kai aš, 
būdamas vaiku, esu išvežtas 
iš Lietuvos. Kitais metais bus 
50 metų. Aš žinau apie tuale
tus gyvuliniuose vagonuose ne 
iš knygų. Tuo klausimu 
kalbėjo visi, nuo prezidento iki 
paskutinio piemens. Nekal
bėjo nė vienas sibirietis ir nė 
vienas sibirietis nedegino tų 
knygų. Mes žinom tuos klausi
mus ne iš knygų, žinom juos 
patys. Patys pradėjome tą is
toriją. Aš turėjau gerus 
auklėtojus: politinius kalinius, 
tremtinius ir komendantą tu
rėjau gerą auklėtoją. Mes visi 
labai gerai išauklėti ir viską 
labai gerai suprantam. To 
klausimo nebėra ir tų pro
blemų nebėra. Apie tas proble
mas sukas politika tiktai ir 
problemas kiekvienas politi
kas nori panaudoti savo labui, 
darydamas savo darbą. Ne
bėra tų problemų. Tremtinių 
skaičius žinomas. Kiekviena 
pavardė įvardinta. Mes viską 

žinom, kas kur įvyko, kas kur 
buvo. Visos tos problemos 
nebėra. Rusijoje tremtiniai ir 
mes turime daug daugiau da
bar lengvatų, negu turi trem
tiniai čia, Lietuvoje. Niekas 
nebespaudžia tų lietuvių, liku
sių Sibire, Rusijoje. Niekas jų 
seniai nebekankina. Nėra ten 
pavargusių, alkanų lietuvių. 
Labai gerai supratau klau
simą. Dirbti mums, žinoma, 
reikia..." (Cituota iš stenogra
mos). 

Po klausimų ir atsakymų, 
motyvuojančią kalbą apie Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
pasakė Rasa Kurienė iš Kana
dos, o Horstas Žibąs kalbėjo 
apie visuomeninius ir organi
zacinius reikalus, ateities 
veiklos galimybes. Tai turėjo 
būti lyg ir įvadas popietinei 
darbo grupių temai. „Naujų 
kelrodžių reikia organizacinį 
tęstinumą išlaikyti, nes likus 
prie dabartinio veiklos būdo, 
tektų remtis pavienių asmenų 
padėties interpretacija. Šis 
veiklos būdas veda prie tam 
tikras, kartais neharmonin
gos veiklos..." JAV delegacija 
džiaugėmės, kad H. Žibąs 
panašiai galvojo, kaip ir mes. 
kad yra būtina persiorgani
zuoti, aiškiau apibūdinti PLB 
valdybos pareigas ir atsako
mybę. Kuriant PLB, buvo su
tarta, kad ji bus koordinatore 
tarp įvairių kraštų bendruo
menių, tačiau, keičiantis si
tuacijai, buvo išvystyta kur 
kas platfsnė PLB veikla. Ji 
yra reikalinga, tačiau kraštų 
bendruomenės turi likti šei
mininkėmis savame krašte. 
Reikėjo susitarti ir dėl Vasario 
16-tosios aukų 30# mokesčio 
Pa lulio Lietuvių Bendruome
nei, kuri moka tik keli 
kraštai. Pastaraisiais metais 
šis 30^ mokestis JAV Lietu
vių Bendruomenei pasidarė 
nepakeliama našta. 

Prieš išsiskirstant į darbo 
grupes, buvo pristatyti trys 
projektai Konstitucijos pakei
timui. Pirmąjį siūlė PLB val
dyba: pakeisti tik vieną para
grafą. Jis skambėjo taip: 
„Remia 1990 m. kovo 11d. at
sikūrusią nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir jos demokra
tiškai išrinktą vadovybę. Sei
mas nesieja savęs nei su kokia 
nors viena politine partija, 
grupe ar judėjimu, nei su ko
kia nors viena idėja bei pa
saulėžiūra, nei su kokia nors 
viena religija. Seimo pagrindi
nis tikslas ir darbų atrama 
yra nepriklausomos Lietuvos 
valstybė ir už jos ribų gyve
nančių tautiečių lietuvybė". 

Algis Rugienius pristatė ki
tus du projektus. Vienas buvo 
paruoštas buvusio PLB valdy
bos pirmininko Vytauto Bie
liausko, kuris siūlė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės var
dą pakeisti į Užsienio Lietu
vių Bendruomenės. Antrasis 
V. Bieliausko siūlymas buvo. 
kad užuot seimo būtų kraštų 
pirmininkų suvažiavimas ir 
pirmininkai sudarytų tarybą, 
kuri atliktų tas funkcijas, ko
kias dabar atlieka seimas. 
Trečiasis Konstitucijos projek
tas buvo paruoštas kelių ini
ciatorių iš JAV delegacijos. Jie 
taip pat siūlė pakeisti PLB 
vardą į ULB, tačiau pasisakė 
už seimo palikimą ir sušau
kimą ne kas 4-5 metus, o kas 
3. Siūlė, kad seimui atstovauti 
tų trejeto metų bėgyje būtų 
sudaryta šešių asmenų tary
ba, išrinkta seimo pagal re
gionus (Vakarų Europa, Rytų 
Europa, Centro Europa, Aus
tralija, Kanada ir JAV). PLB 
valdyba būtų atsakinga šiai 
tarybai, duotų tikslią metinę 
finansų ir veiklos atskaitomy
bę. Santykis tarp tarybos ir 
valdybos būtų panašus į dabar 
esantį tarp JAV LB tarybos 
prezidiumo ir krašto valdybos. 
Toks buvo trečiojo pasiūlymo 
principas. 

Tuoj po šių pristatymų kilo 
klausimas ir abejonės. Vytas 
Maciūnas atkreipė dėmesį į 
kitą labai rimtą reikalą, kad 
mums yra ypač svarbu pa
brėžti mes „rūpinamės ben
druomenės aktyviu dalyvavi
mu Lietuvos interesų gynime 
už Lietuvos ribų, užtikrinant 
tą saugią nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvą", bet į šį 
siūlymą nebuvo reaguota, to
dėl nenuostabu, kad, išsi
skirsčius į darbo grupes, Lie
tuvos saugumo klausimas liko 
nediskutuotas, nėra nei vienos 
seimo išvados NATO ar Euro
pos Sąjungos klarsimais, nors 
per seimo iškilmingąjį posėdį į 
tai atkreipė dėmesį ne tik 
prof. Vytautas Landsbergis, 
bet ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Darbo grupėse, 
tik kaip antraeilis reikalas, 
buvo diskutuojamas Lietuvos 
gyventojų genocidas. Ar jis ne
turėtų būti pirmaeilis? Žydai 
savo konferencijose į genocidą 
visuomet atkreipia pagrindinį 
dėmesį, nes jis yra svarbus už 
Izraelio ribų gyvenančiųjų 
identitetui. Rezoliucijos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo vardu NATO, Europos 
Sąjungos ir genocido reikalais 
turėjo būti išsiųstos atitinka
moms valstybėms, pavyzdžiui, 
dėl NATO — Kanadai, Vokie
tijai, Prancūzijai, juk šie 
kraštai Lietuvos neremia, ir 
kitiems. Jei žydų kongresas 
gali atkreipti pasaulio dėmesį, 
tai mes galime nors rezoliuci
jas pasiųsti. Jų neturime 
rašyti tik savo visuomenei 
Tokioms svarbioms rezoliuci
joms turėtume pradėti ruoštis 
dar gerokai prieš seimą, iš 
tikrųjų jas reikėtų atvežti jau 
paruoštas, o seimas turėtų tik 
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DR. PETRO KISIELIAUS 
80-SIS GIMTADIENIS 

Rugpjūčio 17-ji diena yra 
svarbi vienam pagrindinių Cice
ro lietuvių telkinio gyventojų, 
visuomenės ir kultūros veikė
jui, medicinos gydytojui dr. 
Petrui Kisieliui. Tai jo 80-jo 
gimtadienio sukaktis. Todėl 
grupelė Cicero lietuvių su
manė padaryti jam staigmeną 
ir bent kukliai pagerbti šį, ne 
vien tik Cicero lietuviams, nu
sipelniusį vyrą. O tam buvo 
pasirinktas irgi kuklus kam
barys — Cicero šv. Antano 
parapijos buvusios mokyklos 
pastate, kur kiekvieną sekma
dienį po sumos tautiečiai ren
kasi pabendravimui. 

„Gyvybė yra Tavo didelė do
vana. Sveikata gyvybę lydi. Ją 
reikia prižiūrėti mums pa
tiems. Bet taip sunku mums 
ją saugoti nuo ligų, negandų ir 
negalių. Sveikata kiekvienam 
sustreikuoja. Pas ką tada mes 
bėgsim, jei ne pas jį — dr. Ki
sielių? Dieve, o kas gydo ir pa
laiko jį? Prašome — būk Tu jo 
sveikata. Būk Tu jo nuolatinis 
palydovas, kai skuba jis \ li
goninę, lanko mus susirgu
sius. Laikyk jį sveik nepa
gailėk jam poilsio valandų, net 
kai jis pats nori savo poilsį 

paskirti mums. Viešpatie, te
patiria jis džiaugsmo valandų 
namuose, šeimoje ir mūsų 
tarpe, o labiausia su Tavimi 
— čia žemėje ir ten — Ana
pus, kai Tavo pakvietimo va
landa išmuš", — taip kalbėjo 
Šv. Antano parap. lietuvių 
misijos vedėjas, kun. dr. Kęs
tutis Trimakas savo invokaci-
joje. 

Šie kun. Trimako žodžiai ir 
prasmingas jo pamokslas Su
mos metu davė progos dauge
liui pamąstyti, nepaisant, kad 
bažnyčioje dėl audros nebuvo 
elektros, neveikė vargonai, o 
minėjimo metu — buvo karšta 
(neveikė vėdintuvai), o kavai 
reikėjo vežti puodus už my
lios ar kitos. 

Tačiau šio neeilinio minė
jimo dalyvių nuotaika buvo 
puiki, nes sukaktuvininkas 
irgi neeilinis. Jį pažįsta ne 
vien tik Cicero telkinio gyven
tojai, bet ir visa Š. Amerika, o 
taip pat tautiečiai kitose vals
tybėse. 

Sukaktuvininkui atsisakius 
rengti žymiai didesnį pager
bimą, buvo pasitenkinta šiuo 
spontaniškai suorganizuotu, 
kurio iniciatoriumi buvo irgi 

pasvarstyti, pakoreguoti ir 
priimti. JAV lietuviai buvo 
vieninteliai, kurie stipriai dėl 
Lietuvos priėmimo į NATO 
darbavosi ir siekė konkrečių 
rezultatų. 

Kitas reikalas, kuris nebuvo 
nuosekliai nagrinėjamas, tai 
santykiai su Lietuva. Buvo 
kalbama tik apie PLB atstovy
bę Lietuvoje ir LR Seimo bei 
JAV LB atstovų komisiją. 
Kuomet darbo grupės sugrįžo 
į plenarinį posėdį, siūlymus 
dėl ryšio su Lietuva padarė 
vos kelios. Seimo dalyviams 
nebuvo pateikta minčių ko
kioms diskusijoms išvystyti, to
dėl šis reikalas taip ir liko 
neišdiskutuotas, neišspręstas. 
Jūratė Laučiūtė iš Sankt Pe
terburgo „Dienovidyje" (1997 
liepos 25) rašo: „Galima ben
drauti su ministru ir pre
zidentu, su kariuomenės vadu 
ir miesto meru taip pat 
nuoširdžiai ir spontaniškai, 
kaip su dėde. teta ar pusbrolio 
marčia. Bet ar galima šitaip 
bendrauti su Seimu ar mini
sterija, su Generaliniu štabu 
ar merija? JAV Lietuvių Ben
druomenė, sukūrusi komisiją 
bendram darbui su LR Seimu, 
pademonstravo šiuo a?- ;ju 
būtiną pilietinę brandn ir 
aukštą valstybinio mą* vmo 
lygį. kurio, pvz., pritrūko jau
nesniosios kartos lietuvaitei iš 
Australijos ar Kanados, emo
cingai susigraudinusiai, kodėl 
bendravimui su Lietuva reikia 
kurti komisijas, o kodėl esą 
nebegalima bendrauti tradi

ciškai, bet kaip ir su bet kuo. 
Nei ji, nei kiti jos bendra
minčiai dar nepajuto skirtumo 
tarp bendravimo su tauta ir 
bendradarbiavimo su val
stybe, su jos valdžios institu
cijomis". 

Plenariniame posėdyje buvo 
pristatyta dešimties grupių 
išvados Konstitucijos keitimo 
ir organizaciniais klausimais 
bei keletą kitų.klausimų. Vi
sos šios idėjos ir mintys buvo 
perduotos rezoliucijų komisi
jai. Jau buvo paskelbtos spau
doje, tačiau jos nėra seimo nu
tarimai ar rezoliucijos, nes 
seimas neturėjo progos už jas 
balsuoti plenariniame posė
dyje, seimui baigiantis, kaip 
buvo numatyta, todėl pasiliko 
tik darbo grupių išvadomis. 
Siūlymai dėl Konstitucijos kei
timo turėjo būti perduoti Kon
stitucijos keitimo komisijai, 
kuri ir buvo išrinkta, baigiant 
antrąjį posėdį. H pasiūlytų 12 
asmenų išrinkti: Eugenijus 
Čiuplinskas — Kanada, Algis 
Rugienius — JAV, Algimantas 
Gečys, JAV. Joana Lasienė — 
Kanada, Gabrielius Žemkalnis 
— Australija, Antanas Stepa-
nas — Australija, Vilius Ber
natonis — Sibiras, Andrius 
Šmitas — Vokietija. Virginija 
Tarnauskaitė — Gudija. Net 
keturi kandidatavo iš JAV, o 
išrinkti buvo du. Šį kartą nie
kas neprotestavo, kad būtų po 
vieną iš krašto. Konstitucijos 
pakeitimas buvo numatytas 
svarstvti šeštadienį ryte. 

prityręs Cicero lietuvių telki
nio veikėjas Aleksas Šatas. Jį 
dabar dažnai girdime, skai
tantį maldas lietuviškos Su
mos metu. Pats A. Šatas su 
kelių vyrų talka nupynė ąžuo
lo lapų vainiką, kuris pra
džioje buvo uždėtas sukaktu
vininkui ant kaklo. Aleksas, 
turėdamas literatūrinių ga
bumų, parašė ir, akompanuo
jant Giedrei Nedveckienei, pa
dainavo kupletus — linkė
jimus sukaktuvininkui, kurių 
pabaiga skambėjo taip: 

Mes linkim laimės visi kaip 
vienas, 

Linkime gydyti kūnus ir 
sielas. 

Raukšlių ant kaktos dar 
nesimato, 

Linkim sulaukti ir šimtą 
metų!.. , 

Čia prie linkėjimų prisidėjo 
ir lietuvių parapijos choro 
narė Irena Valeškevičienė, 
kuri perskaitė eilėraštį, o taip 
pat padainavo linksmesnius 
kupletus. 

Taip pat su linkėjimais ir 
sveikinimais pribuvo veiklioji 
Marija Remiene, kuri vadova
vo programai. Choristų vardu 
žodį tarė ir gėlių įteikė Marija 
Juškienė. Su linkėjimais pri
sistatė parapijos klebonas 
kun. Jim Kastigar. Kiek il
gesnį sveikinimą pasakė žy
mus svečias, geras sukaktuvi
ninko pažįstamas ir draugas, 
PLB valdybos buvęs pirminin
kas Bronius Nainys. Kalbė
tojas pareiškė, jog yra sunku 
žmones įtikinti, kad dr. Kisie
liui jau 80 metų amžiaus. Jis 
paminėjo, jog pažįsta sukaktu
vininką jau nuo 1939 metų. 
„Pažinojau jį jaunystėje anais 
laikais, bet keista, kad jis ir 
išliko jaunas, — kalbėjo Br. 
Nainys. — Jis daugiausia 
rūpinasi kitais, o mažiausia — 
savimi". Reikia dėkoti Dievui 
ir jo žmonai Stefanijai. Dievas 
jį saugojo ir globojo, o žmona 
Stefanija jį prižiūrėjo, maitino 
ir niekada neleido pasenti". 
Taip užbaigė kalbėtojas Bro
nius Nainys. 

Pabaigoje prabilo pats su
kaktuvininkas. Savo kiek il
gesnėje kalboje pasidžiaugė, 
kad visą gyvenimą buvo svei
kas ir niekada nepraleido dar
bo dėl ligos. Paminėjo, kad Br. 
Nainys yra pats seniausiai 
pažįstamas asmuo kambaryje. 
Savo sveikatingumą išvedan
tis iš fakto, kad pirmuosius 
trejus metus buvo maitinamas 
motinos pienu. 

Sukaktuvininkas pažymėjo, 
kad gyvenime turėjo daug 
gerų draugų — Cicere ir kitur. 
Pabrėžė, kad dabar jaučiamas 
solidarumas; kada reikia kiek 
patylima, išklausoma kitų 
nuomonės. Išskirtinai pa
minėjo veiklą Lietuvių Ben
druomenėje, kur dirbo ne tik 
su Br. Nainiu, bet ir su čia 
esančiu Kostu Dočkumi. Pa
sidžiaugė žmonėmis iš „tre
čiosios emigracijos", kurie jun
giasi į LB, ateina į lietuvišką 
veiklą. Jis dėkojo naujiesiems 
ateiviams, nes jie duoda ne
mažą indėlį šiandien, o atei
tyje jie turės perimti visą 
veiklą. 

Sukaktuvininkas dėkojo Ma
rijai Remienei, Broniui Nai
niui ir kitiems už gražius 
žodžius bei surengtą pager
bimą. „Mano dėkingumas, 
džiaugsmas, viltis į ateitį, ti
kint, kad dar ilgai gyvuos Lie
tuva ir išeivijoje", — baigė 
savo mintis dr. Petras Kisieli
us. 

Beje, šį kartą šalia kavos 
buvo ir šampano, o šalia py
ragų — ir sukaktuvinio torto. 
Na, taip pat buvo pagiedota ir 
„Ilgiausių metų", be to, visi su
traukė skambią ir gražią 
dainą — „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos". O vienas tų 
ąžuolų, geriau pasakius — lie
tuvybės ąžuolų — kaip tik yra 
sukaktuvininkas — dr. Petras 
Kisielius. 

E. Šu l sk i s 
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JLA. VALKIOJOS BABMIIBNIĖS ATMINIMUI 
Los Angeles s k a u t ų . .Rsnbyno" stovyklavietei 

AUKOS 

6100 Algis Ir Danute BastuHsl. Apottnar ir Mary Torres. 
Zigmas ir Birute Viskantai. 

675 Irena Ir Leonas Sodeikai. 
660 Danguolė PuDrsuninkalte-^artkuvlene. kons. 

Vytautas Ir Janina Čekanauskai. Rimas ir Ule 
Kaminskai. Jorste ir Vitas Kokliai. Zladlslovas ir 
Stase Kortai. Algis ir Liuda Kuprenal. LA Skautinin
kų Ramovė. Liucija ir Antanas Meželkai. Mykolas 
Naujokaitis. Alfonsą PaitOrienė. Birutė Skorubs-
klenė. Zita ir Rimas (Paul) Sodeikai. Vytautas tr 
Elena Vidugiriai. Irena Ir Eugenijus Vilkai. 

640 Juozas Ir Jura Jacobs. AMnas tr Danguole Viiaonal. 
Jtns Ir Gediminas Lesiosi. Gražina Talandiene. Ar
vydas ir Onutė Vaisnlal. 
Laima JarssOntenė. Valentinas tr Birutė Varnai. 
Aldona Adomėnienė. Valerija Baltrušiene. Ema Lydla 
Dovydaitienė. Žtvflė Gimbutaltė. Ingrida Ir Julius Jo-
ddės. Arvydas ir Aldona Kudirkai. Feliksas Masalas, 
Kęstutis tr MfJds Mikėnai. Zenonas Mllunas. Mirga 
ir Kęstutis Pasemėnal, Juozas ir Elena Pažėrai. Biru
tė Prasausktenė. Janina Ruksėnlenė. Vytautas ir Ras 
Saliamonai. Alba ir George Schukstal. Pūkas Varia-
kojtenė, Laimis tr Aldona Vencksl. Algimantas Ir 
Audronė Žemaičiai. 

620 Elena ir Ignas Bandzlullal. Vytautas ir Daba Cemlal, 
Edita tr Edward Matos. Antanas ir Danutė Mažeikai. 
Bronė MilOntenė. Kazys Ir Salomėja Sakiai. B. tr M. 
Stančikai. E. ir B. Stočkai. Bronė Venckienė. Juozas 
ir Jūratė Vencksl. Pranas Visvydas. 

615 tr mažiau: Uonė Vilimienė, Ona SumanUenė. Anelė Ir 
Antanas Vosyliai. V. Andraituniene. A. Audronlenė. 
E. Butkienė. L. Stadslnlnktenė. Aldona Valukonienė. 
Vanda Zelenlenė. č. Norkus. 

Ramiojo vandenyno rajono vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
ui gaustas aukas mūsų skautiškam Jaunimui. 

kuriuo a.a. v.s. fil. Valerija Barmlenė 
rūpinosi visą savo gyvenimą. 
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LAIŠKAI 
VERTA PATIKSLINTI 

Reikėtų patikslinti kai ku
rias žinias apie Ateitininkų 
konferenciją, spausdintą ma
no straipsnyje „Drauge" rugp. 
9 d. 

Formalumai — komisijos 
buvo sudarytos ir konferencija 
oficialiai buvo atidaryta penk
tadienį vakare, liepos 11 d. 
Šeštadienį po šv. Mišių j au 
prasidėjo darbai — diskusijos 
apie s ta tuto, pakeitimus ir 
pan. 

Juozo Polikaičio žodis — ne 
„prieš 12 metų" įvyko Ateiti
ninkų kongresas, Krykščio-
nybės jubiliejus, o „per pra
ėjusius 12 metų" patyrėme vi
sus tuos įvykius. 

Klebonas — Švč. M. Marijos 
Ėmimo į Dangų parapijos kle
bonas yra kun. Petrauskas , o 
ne Ramanauskas, kaip buvo 
parašyta. 

Kai kurie konferencijos daly
viai gal teigtų, kad mano ap
rašymas per švelnus, ne viską 
pasako. Ateitininkų konferen
cijoje dalyvavusieji ateitinin
kai ir svečiai visi patyrė savo 
jausmus. Kai kurie neaiš
kumai galės būti diskutuojami 
ateitininkų susirinkimuose, 
posėdžiuose ir spaudoje. „Die
novidyje" (liepos 25-30 d.) lai
doje išspausdintas Vilmos Bu-
dėnienės straipsnis apie kon
ferenciją. J ame pasirodo labai 
įdomių ir skirtingų atstovų bei 
svečių nuomonių apie konfe
rencijos eigą, jos pasiekimus, 
nesklandumus. Reikės pažiū
rėti, ar kasdieniniam gyve
nime bus aktualus mūsų nau
jasis ateitininkų s ta tu tas . Rei
kia turėti vilties, kad pasau
liečių krikščionių sąjūdis galės 
rasti kompromisų — ta rp ge
neracijų, tarp praeities, dabar-

\ t i eVi r ateities, tarp" Lietuvos 
ir „lietuvijos" (kaip Vytautas 
Landsbergis vadina išeiviją). 

Tiksliai „Dienovydyje" pasi
sakė du JAV atstovai sendrau
giai ateitininkai. Juozas Bau
žys teigė: „...Bet reikia viską 
priimti taip, kaip yra. Pati 
konferencija pavyko tuo, kad 
(ateitininkų, -rk) vadovybė pa
galiau buvo perkelta į Lie
tuvą", o dr. Petras Kisielius 
priminė, kad „...Demokratija 
kartais būna kam nors skau
di". 

R a m u n ė K u b i l i u t ė 
Evanston, IL 

NEGRĮŽTANT ATGAL 

Užsienio lietuvių spaudoje 
ne be pagrindo dažnai pasiro
do pasisakymų: kodėl ta ip il
gai užtrunka išsilaisvinti iš 
sovietinės sistemos įtakos ir 
jos galvojimo būdo. 

Dar nuostabiau atrodo, kad 
tai net persisunkia į išeivijos, 
užsienio lietuvių spaudą. 

Iš daugelio atvejų norėtųsi 
paminėti porą ryškesnių iš 
„Draugo" pirmo puslapio (Nr. 
133). „Sveikatos ministro Įsa
kymas grąžina sovietmečio 
laikus" — skambus BNS 
agentūros pranešimas, iš pir
mo žvilgsnio sukeliantis nu
sistebėjimą pavojinga naujos 
vyriausybės ir ministro veik
la. Iš tikro, pažvelgus giliau, 
tai yra niekas kitas, tik pa
prasčiausias „triukas" paže
minti naują sveikatos minist
rą Juozą Galdiką, pasiryžusį 
įgyvendinti reformas vienoje, 
daugiausia reformų reikalin
goje, sveikatos ministerijoje 
(dr. K. Ambrozaitis „Draugas" 
Nr. 131). Šalia to įvardinimu 
„Profsąjungos susirūpino dėl 
pabrangusio sanatorinio gydy
mo" skaitomas kitas „dei
mančiukas": „Sveikatos apsau
gos ministerija specialiai pasi
rinko vasarą savo blogiems 
darbeliams, kad nebūtų masi
nių protestų..." 

Šiuo metu jau ne tik Lietu
voje gyvenantys žino, kad 
daugiausia tik „išrinktieji" ga
lėjo naudotis sanatoriniu, ku
rortiniu gydymu su nuolaido
mis, o visi kiti turėjo remtis 
kyšiais, norint būti ten priim
ti. 

Neturėtų kilti abejonių, kad 
ir to tipo gydymas turėtų būti 
į t rauktas į bendrą sveikatos 
apsaugos ministerijos planą. 

Linkėtina pirmojo puslapio 
redakcijoje remtis realiais 
duomenimis, o ne propagan
dine nuotaika, perduodant ži
nias iš krašto vidaus gyveni
mo. Taip pat reikėtų atkreipti 
dėmesį, jog šiuo metu jau ir 
užsienio lietuviai, kurie nori, 
tur i galimybę pažinti buvu
sias bei esamas Lietuvos gyve
nimo sąlygas. Nereikėtų že
minti jų inteligencijos, per
duodant žinias, kitaip susi
darys vaizdas, kad vis dar te-
beskaitome „Gimtąjį kraštą". 

M i k a s J u r g a i t i s 
Venice, FL 

BENDRUOMENĖS 
ATSTOVAI 

Jau kelintą kartą nuva
žiuoja į Lietuvą Lietuvių Ben
druomenės atstovai, bet iki 
šiol neteko sužinoti, ką jie pa
siekė Lietuvoje. 

Neteko girdėti, kad kas iš 
atstovų būtų įnešęs klausimą, 
kad visiems, Lietuvoje gimu
siems lietuviams, būtų suteik
ta teisė balsuoti Lietuvos rin
kimuose. Estai jau turi tokią 
teisę. 

Argi mūsų atstovai nėra 
pasiruošę tokiems svarbiems 
klausimams. Juk dabar tik 
saujele turime teisė balsuoti 
ir mes savo balsais nieko ne-

nulemsime. Kiek žinoma, To
ronte turi teisę balsuoti vos 
168 žmonės, kai mieste gyve
na arti dešimt tūkstančių lie
tuvių. 

Ar nebūtų gera, kad atsto
vai, prieš važiuodami, gerai 
pastudijuotų ir pasiruoštų, 
kas būtina diskutuoti tuose 
suvažiavimuose? 

S tasys P r a k a p a s 
Toronto, Ont. 

Canada 

LAIŠKAS IŠ 
AUSTRALIJOS 

Kodėl rašau? Gal kiek ir pa
vėluotai, bet noriu pasisakyti 
apie su dideliu pasišventimu 
išleistą knygą „Vladas Balt
rušaitis. Operos solistas" Nesu 
literatas, juo labiau litera
tūros kritikas, todėl šie mano 
įspūdžiai yra labiau individu
alūs ir subjektyvūs. Vieną 
gražią dieną Jadzė man pa
duoda knygą ir sako — skai
tyk. Ką gi padarysi, skaitysiu, 
bet, paėmęs knygą į rankas, 
pagalvojau, kad to skaitymo 
man užteks ligi mano amžiaus 
galo (esu įpusėjęs 87-ius me
tus). Bet nepajutau, kad ją 
ryte prarijau. Jau nuo pat 
pirmųjų jos puslapių, ligi pat 
liūdnos pabaigos, negalėjau 
nuo jos pasitraukti. Gal dėl to, 
kad ir a.a. Vlado, ir mano gy
venimas turėjo daug pana
šumo, nors jo niekada nebu
vau sutikęs nei kasdienybėje, 
nei kaip Germonto, Figaro ar 
Rigoletto. Gaila, bet taip su
siklostė, o progų buvo daug. 

Pradedant ateitininkų cho
ru, bet aš dainavau prie Ma-
kačino, o kai Baltrušaitis per
ėmė chorą, aš, baigęs studijas, 
išvykau į provinciją kasdie
ninės duonos reikalais. Stu
dentaudamas mėgau teatrą, 
operą, kiek tai studentiška 
piniginė leido, bet, deja, tada 
Kipras Petrauskas buvo nus
telbęs visus kitus. Lenkiu 
savo žilą galvą prieš Lionę 
Baltrušaitienę, kad, nepaisant 
visų sunkenybių, pastatė Vla
dui Baltrušaičiui nesunaiki
namą paminklą vokalinės mu
zikos istorijoje ir tuose rė
muose įspraudė anų tragiškų 
dienų lietuviškos inteligenti
jos beviltiškumą, jos kūrimąsi 
išeivijoje, išryškino Vlado as
menybę ir jo siekį tobulumo 
srityje, ypač jo iniciatyvą, 
energiją, ėjimą per nenugali
mas kliūtis, kuriant lietuvišką 
operą Amerikoje. Taip pat di
delė pagarba knygos, autorei, 

kuri kruopščiai surinktą 
medžiagą sugebėjo taip sufor
muoti, kad knyga „Vladas 
Baltrušaitis", be jos istorinės 
reikšmės, yra didelis įnašas 
mūsų literatūroje. Tad ačiū už 
tokią didelę dovaną mums... 

J u o z a s P e t r a i t i s 
Melbourn, Australija 

PADĖKA 
A.tA. 

VALERIJA BARMIENĖ 
Mūsų mylima Žmona, Mama ir Močiute mirė liepos 25 

dieną, Kalifornijoje. 
Nuoširdi padėka kun. Aloyzui Volskiui už sukalbėjimą 

vakarinių maldų, už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į 
Forest Lawn kapines, Glendale, Kalifornijoje. 

Dėkojame muzikui Viktorui Raliui ir choristams už 
komp. Juozo Gaubo giesmes ir solistams Janinai Čeka-
nauskinei, Rimtautui Dabšiui ir Antanui Polikaičiui. 

Ačiū visiems reiškusiems užuojautą laiškais ar telegra
momis, žodžiu ar telefonu, užprašiusiems šv. Mišias už Velio
nę, dalyvavusiems vakarinėse apeigose ar laidotuvių Mišiose. 

Dėkojame mieliems draugams skautininkams Gediminui 
Leškiui, Jonui Navickui, Kęstui Pažemėnui, Vytautui Vidugi
riui, Eugenijui Vilkui ir Zigmui Viskantai nešusiems karstą. 
Ypatinga padėka Lietuvos Garbės Gen. konsului Vytautui 
Čekanauskui ir Vakarų Rajono Vadei skautininkei Zitai 
Rahbar už atsisveikinimo žodžius vakarinių apeigų metu, 
„Kun. Gražinos " vyr. skaučių būrelio vadovei S. Danutei 
Giedraitienei ir visoms skautininkems už garbės sargybą bei 
dalyvavimą uniformuotai pagerbiant Velionę skautininke, 
kuri visą gyvenimą rūpinosi jaunimu. 

Dėkojame skautininkems Alfai Pažiūrienei, Vandai Žele 
nienei, Irenai Vilkienei, Birutei Prasauskienei, poniai Matie-
nei, skautininkui Gediminui Leškiui už atsisveikinimo 
žodžius, Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos pirminin
kui Zigmui Viskantai už pravedimą atsisveikinimo prieš
piečių metu ir skautininkui Eugenijui Vilkui už rūpestį, pa
tarimus ir tvarkymą aukų. Dėkojame visiems'aukojusiems 
Los Angeles skautų Rambyno stovyklavietei ir kitiems kil
niems tikslams. Velionės atminimui. 

Didelis ačiū mūsų skautiškai šeimai ir visiems skautams, 
jaunesniems ir vyresniems, gausiai susirinkusiems atsisvei
kinti su skautininke Barmiene. 

Liūdime: vyras Kazys Barnius, duk tė Dalia i r žentas 
Monte Sodeikai, anūkė Angelytė Grigonienė su šeima 
ir anūkas R a i m u n d a s i r Paulą Sodeikai. 

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. rugpjūčio men. 19 d. 

Mylimai 

A.tA. 
ANELEI DRAGŪNEVIČIENEI 

mirus , jos dukrą , sesę AUDRONE PAKŠTIENE ir vi
sus a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u Uo
dime. 

Washingtono Židinietės 

Ateitininkų Nepaprastosios konferencijos Palangoje liepos 11 d metu ateitininko priesaikos-ženklelius sef?a 
dr. Petras Kisielius; Salia jo stovi rlr Arvydas 2vgas N'untr Algirdo Kairio 

AUKOS 
Los Angeles Lietuvos Valkų Vilties skyriui 

1997 m. vasaris - liepa 

$500 Tautos Fondas 
$150 A. ir I. Šėkai 
$10O Z.Rudvalien*. A.Pažlūrien*. I. ir J.Raulinaičlal 
$61 Lietuvos Vyčiai (Los Angeles) 
$80 K. ir A. Reivydal. J.Kontrimienė 
$25 B.Miklius 
$20 V.Andrašlūnienė. A.Audronienė. B.Venckienė, 

O.Sumantienė. D.Mitkienė. M.Kairienė. 
$10 M.lr D.Withem 

a.a. Marcella Augus atminimui (tęsinys): 
$100 Lorraine Scola 
$25 Vlktor Augus 
$20 Frances Nufert 

a.a. kun. Viktoro Pavalklo atminimui (tęsinys): 
$100 Co!. ir Mrs. Wllllam Phoelan 

a.a. Albertinos l i l l ienės atminimui: 
$100 A. ir B.Griclal 
$75 A. ir D.Polikaičial 
$50 A.PažiOrlenė. R. ir G.Petraičiai. L. ir R.Pollkalčlai. 

R. ir R.Pollkalčlai. A. ir A.Raullnalčiai. Eug. ir I. 
Vilkai. 

$40 Vyt. ir A.Kašūbos. S.Pempė 
$35 V.Kaminskienė 
$25 A. ir I. Tumai. V.lrV.Vilkai 
$20 Kons. V. Ir J .Čekanauskai 
$10 V.Kazlauskienė. A.Mažeika. J . i r G.Raibiai. 

N.Sakalauskienė. A.Staslenė.V.Šeštokas. 
L.Stadalnlnklenė. 

a.a. Petro Pranlo atminimui: 
$100 Birutė Pranienė 
$50 Eug. Ir I.Vilkai 
$25 K. ir Eug. Prismantai 
$20 M. ir A.Rozlnskal. L.Stadalninkienė. 

V.Svainauskas 
$15 Jan ina Rukšėnlenė 
$10 S.Damulis. V.Kazlauskienė, E.Kojelienė. 

Ch.Leonas. Ig.Medzlukas. Č Ir O. Norkal. 
B. ir M.Stančikai. B.Tompauskienė. 
A. ir A.Vosyliai. 

$5 J.Narkevičius 

a.a. Vandos Valarieienės atminimui: 
$100 Ramojus ir Janina Mozollauskai 

a.a. Viktorijos Gurelnlenės atminimui: 
$120 75th Street Nelghbors 
$100 Maria Pužauskas . Arthur Cook. P.Baltuonls 
$50 Ed.Baltuonis. A. ir B.Griclal. V.Remeika ir 

Mr.Romka. J.RukSėnlenė. 
$40 J .Pancake 
$30 K.Gricius 
$25 B. ir A.Sellukai. Arvydas Gricius ir šeima. 

A. ir 1. Tumai. A.Pažlūrien*. 
$20 D.Baltuonis ir šeima 
$15 J . ir C.Raibiai 

A.tA. 
GEORGE C. 

PERŽINSKAS 
Gyveno Overland Park, Kansas, anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 15 d., sulaukęs 57 metų. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 48 

metus. 
Nuliūdę liko: motina Helen, žmona Helen Marie, bro

lis Henry su šeima, sesuo Helena, svainis, dėdės ir drau
gai. 

Velionis buvo sūnus a.a. Gustavo Peržinsko. 
Priklausė Cure of Ars katalikų parapijai; buvo JAV ar

mijos veteranas. 
Velionis buvo pašarvotas rugpjūčio 18 d. Kansas City, 

MO. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 20 d. Iš laidoji

mo namų 1 vai. p.p. bus atlydėtas į Seven Holy Founders 
parapijos bažnyčią, St. Louis, MO, kurioje bus aukojamos 
2 vai. p.p. gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Resurrection kapinėse, St. Louis, 
MO. 

Nuliūdę: motina, žmona, brol is , sesuo ir kiti gi
mines . 

Laidotuvių direkt. Amos Family Funeral Home. Tel 
913-888-6611. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. rugpjūčio mėn. 14 d., Garden City ligoninėje mirė 

A.tA. 
ANTANAS RAŠYTINIS 

Gyveno Redford, Michigan. Gimė 1918 m. balandžio mėn. 
14 d. Amerikoje išgyveno 47 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Elena Vizgirdienė-Rašytinienė, po
dukra Viktorija Vizgirdaitė Fuhnverk su vyru Dennis, 
anūkai Regina, Robertas, Steven ir Viktorija; podukra Regina 
Vizgirdaitė Graube, anūkas Viktoras; podukra Irutė Vizgir
daitė; podukra Lilyja Strakšienė su vyru Antanu; anūkės 
Elytė ir Audrytė. Taip pat pusseserės Aldona Valukonienė ir 
Saulė Jonynienė su šeimomis, Birutė Sidzikauskienė ir 
Jūrate Šukienė su seimą, bei kiti giminės Lietuvoje. 

Gedulingos šv. -Mišios bus aukojamos šeštadienį, rug
pjūčio mėn. 23 d., 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po 
Mišių velionio palaikai bus nulydėti ir palaidoti Holy Sepul-
chre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Antaną Rašytinį savo maldose ir dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, podukros ir giminės. 
Laid. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-

1275. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
JUOZAS VASIUKEVIČIUS 

Norėjau prikalbint prie darbo darbingo, 
Prie darbo svarbiausio, žmonių kuo daugiau, 
Norėjau ištarti jiems žodį širdingą, 
Kad svieto žmonelių širdies vidury 
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena, 
Kaip brangūs žemčiūgai giliam vandeny. 

P. Vaičaitis 

Dėkojame Petkaus laidotuvių namams. Kunigams Juo
zui Vaišniui ir Jonui Duobai už maldas koplyčioje, kun. Pran
ciškui Kelpšai už šv. Mišių auką ir nulydėjimą į kapus; Sin
tautų prelatui Juozapui Maskaliūnui už maldas velionio 
tėviškėje; smuikininkei, velionio giminaitei, Lindai Veleckytei 
ir muzikui Ričardui Šokui už jautrią muziką bažnyčioje. Dė
kojame už užuojautas: koplyčioje, laiškais, telefonu ir spau
doje. Ačiū už šv. Mišių aukas ir Putnamo seselėms už maldas; 
taip pat už gausias aukas Jaunimo centrui, Juozui Masilio-
niui už tartą pagarbos žodį ir visiems atsisveikinisiems su 
velioniu Juozu Vasiukevičium. 

J u s visus gerbianti, liūdinti velionio šeima. 

Mylimam vyrui 
A.tA 

DR. JULIUI ŠIMAIČIUI 
mirus, velionio našlę 
KAITĘ-ŠIMAITIENC, 
dijų kolegę ir 
skausmingomis 
dėsiu. 

mielą 

dr. KONSTANCIJĄ PAPROC-
Innsbruck universiteto stu-

bičiulę, giliai užjaučiame ir 
širdimis dalinamės netekties liū-

Onutė Abromaitiene 
Bronė Motušienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

P e d a g o g i n i a m e l i tuan i s 
t ikos ins t i tu te Čikagoje 
kviečiami studijuoti jaunuoliai 
ir jaunuolės, neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Jiems užskai
tomas Lietuvoje išeitas mok
slas. Nuo mokslapinigių bus 
atleidžiami tie, kurie negalės 
užsimokėti. Informacija tei
kiama tel. 773-847-1693. Gali
ma studijuoti ir neakivaizdi
niu būdu. 

I l l inois l ie tuvių respub l i 
k o n ų lyga parašė padėkos 
laišką Kongreso atstovui Hen
ry Hyde, kuris po LB ir lietu
vių respublikonų lygos at
stovų apsilankymo jo ištaigoje 
įvedė užsienio politikos įsta
tymo pataisą. Pagal šią pa
taisą— įstatymo paragrafą — 
Lietuvai bus teikiama ta pati 
parama, kurią JAV yra skyru
si Lenkijai, Vengrijai, Čekų 
Respublikai ir Slovėnijai, kad 
jos geriau pasiruoštų NATO 
narystei. Illinois lietuviai res
publikonai pakvietė atstovą 
Henry Hyde atsilankyti į jų 
rengiamą gegužinę rugpjūčio 
24 d. Pasaulio lietuvių centro 
sode. 

Čikagos L ie tuv ių o p e r a 
p e r valdybos p i r m . Vaclovą 
Momkų užsisakė net du sta
lus į dienraščio „Draugo" po
kylį, kuris rengiamas Marti-
niąue salėje rugsėjo 21 d. Bi
lietai gaunami ir stalus 
galima užsisakyti dienraščio 
administracijoje. 

Kongreso n a r y s J o h n 
Shimkus , pernai lapkričio 
mėnesį laimėjęs rinkimus, 
praėjusį savaitgalį buvo pa
grindinis kalbėtojas-studentas 
Southern Illinois universiteto 
mokslo meto baigimo iškil
mėse. Pasirodo, kad atstovas 
John Shimkus po rinkimų su
gebėjo „išspausti" dar tris 
kursus Southern Illinois uni
versitete ir taip užbaigti pro
gramą magistro laipsniui 
(MBA) gauti. 

Vienuolė A ldona Kezytė . 
gyvenanti Šiauliuose ir prik
lausanti Švč. Jėzaus Širdies 
kongregacijai, buvo atvykusi 
aplankyti savo brolio, žinomo 
fotomenininko ir „Galerijos" 
savininko Algimanto Kezio, 
įsikūrusio Stickney miestelyje, 
Čikagos vakarinėje dalyje. Ji 
taip pat aplankė ir savo vienuo
lijos narę Bronę Balčiūnaitę, 
kurią kvietė sugrįžti į Lietuvą. 
Čikagoje anksčiau gyveno dvi 
Šios kongregacijos vienuolės, 
bet viena mirė. 

U P S STREIKAS KENKIA 
IR „ D R A U G U I " 

LTPD streikas tebesitęsia ir 
kol kas nematyti jo pabaigos. 
Galbūt kai kas nesusieja UPS 
su „Draugu", bet iš tikrųjų 
streikas nemažai pakenkė ir 
mūsų dienraščio pristatymui, 
kurį paštas apskritai laiko an
traeile siunta ir per daug nesi
sieloja, ar „Draugas" laiku pa
siekia skaitytojus, a r vėluoja. 
Kadangi šiuo metu paštas 
verste užverstas siuntiniais, 
kurie paprastai būdavo pris
tatomi UPS bendrovės klien
tams, „Draugo" išsiųsti nesku
bama, nors JAV pašto va
dovybė streiko pradžioje buvo 
mūsų administracijai priža
dėjusi, kad dienraščio siun
tinėjimas dėl streiko nenu
kentės (pašto pažadus mes j a u 
daug kartų girdėjome, tačiau, 
atrodo, vadovaujamasi lietu
višku posakiu: „pažadėsi — 
patiešysi, neištesėsi — nesu-
griešysi"). 

„Draugo" skaitytojai skun
džiasi, kad dienraščio negau
na, skambina administracijai, 
kuri šiuo atveju taip pat y ra 
bejėgė ką nors daryti. Reikia 
tikėtis, kad UPS streikas ne
t rukus baigsis ir viskas sunor-
malės. 

P r a ė j u s į s a v a i t g a l į Č i k a 
gą i r a p y l i n k e s n u s i a u b ė 
ypač stipri audra, su nesiliau
jančia perkūnija, galingu vėju 
ir lietumi, kuris užtvindė gat
ves ir rūsius. Keturi žmonės 
žuvo audros metu, daugiau 
kaip 100,000 neteko elektros, 
viesulas išvartė daug medžių 
ir padarė kitokios žalos. Kai 
kur iškrito per 4 colius lie
taus, o net pirmadienio ryte 
ne visur Common\vealth Edi
son bendrovė dar buvo spėjusi 
sutaisyti elektrą. 

ALTo Č i k a g o s s k y r i a u s 
v a l d y b o s i r t a r y b o s p o s ė d i s 
šaukiamas ketvirtadienį, 
rugpjūčio 21 d.. 2 vai. p.p.. 
ALTo centro patalpose Jaun i 
mo centre. Visi valdybos ir ta
rybos nariai prašomi dalyvau
ti. 

„ D r a u g o " m e t i n i s p o k y l i s 
jau nelabai toli, nes j is vyks 
rugsėjo 21 d., sekmadienį. 
Martiniąue salėje. Stalus užsi
sakyti ir bilietus įsigyti gali
ma dienraščio administraci
joje. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir prisidėti prie 
„Draugo" išsilaikymo. 

Aleksas Šatas, akompanuojant muz. Giedrei Nedveckienei. dainuoja dr. 
P. Kisieliaus 80-mečiui paminėti .-kirtus kupletus- linkėjimus š.m. 
rugpjūčio 17 d. Cicero Šv. Antano parapijos patalpose. 

N'uotr Ed. Šulaičio 

PLB SEIMO NUOTAIKOS LEMONTE 

Trėmimo ir gedulo dienos paminėjime, kurį rengė I,B ..Kranto" apylinke 
Saulių namuose s.m birželio 14 d. nuo .simlx>linių žvakių savo žvakeles 
užsižiebia šaule Monika ir krantiene Aldona. 

Lemonto apylinkės LB val
dybos kvietimu, rugpjūčio 10 
d. PLC didžiojoje salėje, daly
vaujant apie 300 asmenų, 
PLB valdybos pirmininkas 
Bronius •' Nainys papasakojo 
savo įspūdžius ruošiant IX 
PLB seimą, ir nuotaikas, sei
mui praėjus. Apylinkės LB 
valdybos pirm. Kazys Laukai
tis pristatė prelegentą. 

Bronius Nainys padėkojo 
Lemonto LB valdybai už pa
kvietimą ir žadėjo kalbėti apie 
seimą atsargiai, objektyviai. 
Praktiškame gyvenime yra ži
noma, kad, apie tą patį rei
kalą kalbant, žmonių suprati
mas yra nevienodas. 

DC PLB seimas vyko Vilniuje 
Lietuvoje. Jame dalyvavo 169 
atstovai iš 27 valstybių. Pagal 
PLB konstituciją, šis seimas 
turėjo būti šaukiamas 1996 m 
Tuo laiku Kraštų bendruome
nėje reiškėsi skirtingos nuo
monės dėl seimui vietos parin
kimo. Daugelio kraštų Ben 
druomenių vadovybės pasisa
kė už Lietuvą. JAV LB Krašto 
valdybai ir Kanados Bendruo
menei atrodė, kad seimą ruoš
ti Lietuvoje būtų netikslu. 
PLB valdyba turėjo savo pla
nus. Svarbiausia jai rūpėjo: ar 
1996 m. pavasarį būtų gali
mybė seimą sušaukti Vilniuje. 
Pasitaręs su Lietuvos valdžios 
ir jos opozicijos pareigūnais. 
PLB valdyba apsisprendė, kad 
seimą reikia atidėti vienerius 
metus. Tada buvo kreiptasi į 
8-jo seimo išrinktus atstovus, 
kad leistų vienus metus ka
denciją pratęsti pritariant, 
kad seimas bus 1997 m. pava
sarį Vilniuje. Lietuvos Respu
blikos Seimo rūmuose. Pritari
mas buvo gautas, bet buvo ir 
priešingai galvojančių. 

Seimo rūmų salė buvo labai 
patogi, nes netoli PLB atsto
vybės kambario. Ten turėjome 
faksus, telefonus ir visas kitas 
mums reikalingas priemones. 
Mums buvo pasiūlyta žavėti
na parama. Valdyba neturėjo 
lėšų atgabenti atstovu iš Rytu 
kraštu. Lietuvos vyriausybė 
apmokėjo jų keliones ir davė 
10 dienų visą išlaikymą. Be to, 
paskyrė 160.000 litų kitiems 
reikalams. Buvo sudaryta spe
ciali paramos komisija, kuriai 
vadovavo Seimo pirmininku 
pavaduotojas prof. Feliksas 
Palubinskas. Kiti seimo atsto
vai ir PLB valdybos nariai at
vyko savo lėšomis ir turėjo 
patys išsilaikyti, nes taip buvo 
sutarta. Vietiniai organizato
riai ir talkininkai mumis pasi
tikėjo, klausė ir atliko darni] 
darbą. 

Seimą sudarė Kraštų Ben 
druomenės valdybų pirminin

kai. Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas ir tam tikras rinktų 
atstovų skaičių.-. Seimui buvo 
ruoštasi daugiau kaip viene
rius metus. Buvv kilęs klausi
mas: ar PLB turi likti tokia 
pati, ar turėtų būti pakeista. 
Tam tikslui sudaryta komisi
ja, kuriai vadovavę Irena 
Lukoševičienė Kanadoje, o įėjo 
visų kraštų atstovai. Komisija 
paruošė Seimo programą iš 
dviejų dalių: ataskaitinė 5 
metų veiklos; svarstymai ir 
ateities planai. Seime išryškė
jo dvį skirtingos nuomonės. 
Dėl pirmos dalies nebuvo 
daug pasisakymų, nes jos pra
nešimai buvo išspausdinti Sei
mo leidinyje. Dėl antros dalies 
buvo sugaišta daug gražaus 
laiko. Užsispyrę konstitucijos 
keitėjai siūlė atsisakyti PLB 
seimo ir jo vietoje sudaryti 
bendruomenių pirmininkų ta
rybą, bet dar paliko renkamą 
PLB pirmininką. Kita nuo
monė buvo, kad lietuvybės iš
laikymas nėra svarbu, bet 
svarbiausia sugrąžinimas žmo
nių į Lietuva. Dar kiti siūlė, 
kad PLB nereikia, kiekvienas 
kraštas gali palaikyti ryšius 
su Lietuva ir kam tas bendras 
susijungimas reikalingas. To
kios mintys buvo keliamos 
seime ir dėl jų buvo bandyta 
pakeisti darbotvarkę. Siūly
mai buvo daromi ir iš JAV 
Krašto valdybos vadovybės. 

PLB pavadinimas liko tas 
pats. bet seimas renkasi kas 
treji metai. Seimas priėmė tik 
kelis konstitucijos pakeitimus. 

IX seimo nematza dalj užėmė 
įvairūs simpoziumai, darbo 
grupių diskusijos ir jų išvadų 
pristatymas visumos posė
džiams. Tai buvo plati tema: 
švietimas, kultūra, šeima, re
ligija, jaunimas, sportas. 

I Seimo atidarymą buvo 
pakviesti Lietuvos valdžios bei 
Bažnyčios hierarchijos nariai, 
kurie dalyvavo, sveikino ir lin
kėjo vaisingo darbo ir sėkmės. 

Gražiai buvo paminėta Lie
pos 4-ji. JAV Nepriklauso
mybes šventė. Artėjant Kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
šventei (liepos 6 d.) Lietuvos 
vyriausybė pakvietė visus 
PLB seimo atstovus bei narius 
dalyvauti Valstybės ilicnos iš
vakarėse ruošiamame kon
certe. Vilniaus universiteto 
Šv. Jonu bažnyčios kieme. Tai 
buvo tikrai didingas koncertas 
su orkestru, solistais, diriguo
jant Austrijos dirigentui. 
Šventei pritaikyta kalbą pa
sakė Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

Buvo sudaryta nominacijų 
komisija. Pasiūlytas f inišas 
asmenų iš 11 kandidatu. Po 

ftv Amano parapijos lietuvių misijos vedėjas dun. dr. Kęstutis Trimakas skaito invokaciją dr. Petro Kisieliaus 
pagerbime š.m. rugpjūčio 17 d Ju dešinėje — Karolis Lazutka ir „Draugo" Direktorių valdybos pirm. Marija Re
iniene Dr P. Kisielius pagerbtas jo 80 metų sukakties proga. Nuotr. Ed. Sulaičto 

Lie tuvo je vaikučiai jau 
ruošias i grįžti į mokyklą, 
bet daug kas neturi nei ava
lynės, nei t inkamų rūbelių. 
Kartais iš penkių šeimos 
narių geresnę aprangą turi tik 
vienas. BALFo įstaiga, esanti 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 
60629, tel. 773-767-4301, sten
giasi padėti vargstantiems. J i 
taip pat siunčia didelius kie
kius aspirino, vitaminų ir 
maisto, tad aukos labai reika
lingos ir laukiamos. Padėkime 
vaikučiams pasiruošti mokslo 
metams. Aukokime BALFui! Visuomenininko ir kultūrininko dr. Petro Kisieliaus 80-tojo gimtadienio 

šventėje rugpjūčio 17 d. Cicero, IL, iš kairės: Marija Remienė, Irena 
Valeškevičienė ir Bronius Nainys. Platesnis šventės aprašymas šiandien 
4 psl Nuotr. Ed. Šulaičio 

diskusijų dėl balsavimo pro
cedūros, neatsiradus kitam 
sąrašui, balsavo už pateiktą 
sąrašą (99 už, 5 prieš, 10 susi
laikė). Kontrolės komisija bu
vo išrinkta iš 3 asmenų. 

Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto rūmuose liepos 5 d. 
PLB valdyba rengė partizanų 
pagerbimą, kuriame dalyvavo 
160 partizanų ir dauguma 
PLB seimo narių. Po Tautos 
himno vysk. P. Baltakis su
kalbėjo invokaciją. Buvo graži 
meninė dalis. Kalbą pasakė 
LLK sąjūdžio pirmininkas J. 

Čeponis. Teko kalbėti ir B. 
Nainiui. Tai buvo vienas jaus
mingų seimo eigos momentų. 

Seimo užbaigtuvės įvyko 
•.Draugystės" viešbutyje. At
sisveikinime dalyvavo Lietu
vos prezidentas A. Brazaus
kas, Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis ir kiti. Pirmadie
nį, liepos 7 d., PLB seimo na
riai nuvyko į Punską. Lenkijos 
lietuviai pasirodė kaip šau
niausias, gražus kaimas: gra
žiai dainuoja, nuoširdūs ir 
vaišingi. Jų lietuvybės supra
timas labai aiškus — tas, ku
ris kalba, rašo ir bendrauja su 
lietuviais. Turi gražų chorą, 
programą atlieka su gražiais 
tautiniais šokiais. Ten ir 
baigėsi PLB seimas. 

Ateities seimas bus ruošia
mas tik Lietuvoje. Konstituci
ja užtikrina PLB sąrangą 
tokią, kokia ji yra dabar. 

Bronius Nainys dar priminė 
PLB įsisteigimo datą, jos char-
tą. 1-mąjį jos seimą New Yor-
ke, apie bendruomenės reikš
mingus atliktus lietuvybės iš
laikymo darbus iki šių dienų. 

Kazys Laukaitis ta rė nuo
širdų ačiū už informacinį pra
nešimą, išreiškė pasididžia
vimą, kad lemonto LB apy
linkė turi savo ribose vyriau
sią Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės instituciją. 

St . Dž iugas 

MUZIKINĖ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE" 

Rugpjūčio 13 d., trečiadienio 
popietė sutraukė pilną „Sek
lyčia" lankytojų, nes muzika 
visiems miela, nuskaidrina 
sielas, suteikia džiaugsmą. 
Antrą vai. programų vadovė 
Elena Sirutienė trumpu žo
džiu sveikino visus vyresniuo
sius ir pristatė programos at
likėjus: Kostą Ramanauską. 
Aneliute Ramanauskiene ir 
Liucija Kvitkiene. 

Dar prieš tai pakvietė JAV 
LB-nės Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkę Birute Ja
saitienę svarbioms informaci
joms. Ji pranešė, kad visi, 
gyvenę Lietuvoje 1940 m., jų 
vaikai ir vaikaičiai gali gauti 
Lietuvos pilietybę ir susi
grąžinti turėtą nuosavybę. 
Konsulatas greit gaus atitin
kamas formas, kurias reikės 
užpildyti iki gruodžio 31 die
nos. Dėl reikalingų doku
mentų gali kreiptis į Lietuvos 
centrinį archyvą Vilniuje. Pa
prašius, jie atsius. 

Šį pirmadienį, rugpjūčio 18 
d., 9 vai. ryte, „Seklyčioje" lan
kysis amerikiečių televizijos 
atstovai, norėdami susitikti su 
naujaisiais ateiviais. J i kvietė 
ir vyresniuosius, kurie padės 
geriau informuoti. Dar patarė 
sutvarkyti savo testamentus 
ir, jei žinot senelį, reikalingą 
pagalbos, pranešti „Seklyčiai". 
B. Podienė padės visiems be
sikreipiantiems. 

Po to Kostas su akordeonu, 
Aneliutė su tamburinu, o Liu
cija su smuiku užtraukė tran
kią muziką. Kostas dar naudo
josi elektriniais instrumen
tais, o Liucija ne tik smuika
vo, bet ir puikiai dainavo. 

Pirmojoj daly buvo atlikti 
šie kūriniai: „Šventa tyla", 
valsas iš filmo „Dr. Živago", 
„Vasaros naktis", „Skinsiu 
raudoną rožę", „Jūrai", užbai
gai šauni polkutė. 

Po trumpos pertraukos to
liau atlikta: „Edehveis" iš fil
mo „Muzikos garsai", „Rožių 
tango", „Lietuva, o gimtine", 
„Pušelė" ir „Žemė Lietuvos", 
pabaigai vėl tranki polkutė. 

Dabar vadovė painformavo, 
kad K. Ramanauskas visą 
savo honorarą už šią progra
mą paaukojo „Seklyčios" rei
kalams. Išreiškė jam ir ki
tiems atlikėjams nuoširdžią 
padėką. Be to, paskelbė, kad 
filmas apie „Seklyčią", kurį 
pagamino Lietuvių televizija, 
bus parodytas vienos popietes 
metu. Dar pranešė, kad penk
tadienį, rugpjūčio 22 d., vyres
nieji vyks autobusu į Joliet 
„Empress Casino", bet jau vi
sos vietos išparduotos. 

Kitą trečiadienį yra pakvies
ta vyr. „Draugo" redaktorė Da
nutė Bindokienė papasakoti 
savo įspūdžius iš Lietuvos. 
Priminė nepraleisti progos ir 
atvykti. Toliau buvo pietūs ir 
pabendravimas. 

Apol . P. Bagdonas 

D a r l iko neats i imtu lai* 
mik ių , kurių bilietėliai buvo 
iš traukti „Draugo" vasaros 
Šventės metu, rugpjūčio 3 d. 
J ų numeriukus skelbiame 
paskutinį kartą, tad ma
lonėkite atkreipti dėmesį. Vio
letinės spalvos bilietėliai: 
056923, 056566, 056835; 
oranžinės spalvos: 324458, 
324487, 324450, 324336, 
324386, 324481, 324383, 
324544, 324396, 324550. Tu, 
rintieji kurį šių bilietėlių, 
prašomi kreiptis į „Draugo" 
administraciją, kur galite at
siimti laimėtus daiktus. 

JAV LB East Chicago, IL, 
apy l inkės valdyba rengia 
tradicinę gegužinę rugpjūčio 
31 d., 1 vai. p.p., Vilučių sody
boje, 1143 Southview Dr., 
Schererville, Indiana. Visi 
kviečiami dalyvauti. - -

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„XDC a. pradžioje Palanga 
pradėjo garsėti, kaip vasar
vietė. Po 1831 m. gaisro ji at
sikėlė, atsistatė, išaugo. Veikė 
pasienio muitinė, vaistinė, 
maudyklės. 1824 m. Palangoje 
ilsėjosi Adomas' Mickevičius, 
Lietuvos praeities ir gamtos 
grožio dainius, Palangos grožį 
įamžinęs savo kūryboje". Pini
gai, s iunt inia i ir komer
c i n ė s s iuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go , IL 60629. Tel. 773-838-
1050. 

(sk) 
x Ši penktadienį , rug

pjūčio 22 d. 7 vai. ryto, 
Tėvų Marijonų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už 1989 
metais mirusio Vacio Pet
rausko sielą. Velionis Vacys 
buvo dainos ir meno my
lėtojas. Dainavo Lietuvių Ope
ros, Vyrų ir Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos cho
ruose, reiškėsi Čikagos Lietu
vių teatro renginiuose, prik
lausė Dzūkų draugijai, buvo 
statybininkas ir turėjo savo 
„Vacys Constr. Co." firmą. Vi
sus, tą mielą dzūką pažino
jusius ir kartu dainavusius, 
kviečiame Jį prisiminti savo 
maldose. Bičiuliai . 
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