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Svarstyti okupacijos 
teisėtumą — teisinė 

Vilnius, vasario 21 d. (Elta) — 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis pirmadienio spau
dos konferencijoje priminė prieš 
kelias dienas išplatintą pareiš
kimą „Dėl Rusijos spaudimo 
Baltijos valstybėms". Opozicijos 
vado pasirašytame dokumente, 
be kita ko, sakoma, kad „Lietu
vos visuomenės nerimą kelia ta 
aplinkybė, jog Latvijos politikai, 
galbūt sutrikę dėl visokeriopo 
spaudimo arba kieno nors įtako
jami, atrodo sutinką svarstyti 
klausimą dėl 1940 m. okupaci
jos ir aneksijos teisėtumo ir net 
nori kreiptis tuo klausimu į 
Jungtinių Tautų Organizaciją". 
Ta proga Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad „iš naujo svars
tyti, ar trijų valstybių aneksija 
galėjo būti 'teisėta', būtų tik 
naujas vilkinimas ir teisinė bei 
diplomatinė klaida". 

Opozicijos vadovas taip pat 
akcentavo, kad Jungtinės Ka
ralystės valstybės sekretorius 
užsienio politikai Douglas Hurd 
spaudos konferencijoje Latvijo
je „ištiesė Baltijos valstybėms 
politinės diplomatijos pagalbos 
ranką", griežtai atskyręs ka
riuomenės išvedimą iš Latvijos 
ir Estijos nuo kitų klausimų. O 
dabartinių Lietuvos vadovų 
vykdomą politiką Vytautas 
Landsbergis pavadino „taiks
tymosi diplomatija" ir aiškių 
vertinimų vengimu. 

Padėtį kaimyninėje Baltarusi
joje Tėvynės Santaros Seimo 
koalicijos vadas apibūdino, kaip 
blogą. Apie tai liudija Rusijos 
pasiūlymas „susijungti, kaip 
caro laikais". 

„Tėvynės sąjunga" rengiasi 
rinkiniams 

Vasario 19 d. Vilniuje įvyko 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) partijos konferen
cija, kurioje apsvarstyta Lie
tuvos ekonomikos ir politikos 
būklė, taip pat būdai ekonomi
jos krizei įveikti, teisėtumui 
ginti. 

Pranešimus apie krašto poli
tinę ir ekonominę padėtį per
skaitė Tėvynės Sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius. 

Konferencijoje, kaip infor
mavo Tėvynės Sąjungos spau
dos biuras, konstatuota, jog 
gamyba ir pragyvenimas Lietu
voje smunka dėl to, jog 
pasinėrusi į korupciją LDDP 
valdžia dirba ne krašto, o savo 
naudai. Pastebima grėsminga 
tendencija varžyti užsienio 
prekybą ir gamybos atnaujini
mą, pataikauti monopolijų ir 
dalies bankų finansiniam dikta
tui, neretai ir žlugdyti smulkų 
bei vidutinį verslą ir ūkininkus. 

Konferencijoje nagrinėti Tė
vynės Sąjungos skyrių, grupių 
ir kitų struktūrų veiklos to
lesnio plėtojimo klausimai. Kal
bant apie pasirengimą artėjan
tiems savivaldybių rinkimams, 
nutarta atrinkti dorus ir gabius 
žmones, rengti juos galimam 
darbui atitinkamose valdžios ir 
valdymo struktūrose. Taip pat 
aptarti būdai, kaip rinkti 
parašus ir pasirengti referen
dumui dėl Seimo rinkimų. 

Konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos kandidatu į Seimo narius 
Kaišiadorių 50-oje rinkimų 

apygardoje patvirtintas Liud
vikas Sabutis. 

Šių metų pradžioje mažiau 
nusikaltimų, kaip pernai 

Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, per pirmąjį šių 
metų mėnesį Lietuvoje buvo 
užregistruoti 1,003 nusikalti
mai, arba 17 mažiau negu 1993 
metų sausį. Dešimčiai tūkstan
čių gyventojų teko 11 nusikal
timų (pernai —13). Kas penktas 
nusikaltimas — sunkus. Išaiš
kinta 33% nusikaltimų. Neiš
aiškintų nusikaltimų 75% yra 
vagystės, teigia Statistikos 
departamento suvestinė. 

Daugiau negu pusė (53%) 
visų nusikaltimų yra asmeninio 
turto grobimai. 

Per sausį Lietuvoje užregis
truoti 22 tyčiniai nužudymai, 
trys pasikėsinimai nužudyti, 36 
tyčiniai sunkūs sužalojimai. 
Apie 17% nusikaltimų padarė 
nepilnamečiai. Nuo metų pra
džios užfiksuoti 407 grupiniai 
nusikaltimai — tai 7 daugiau 
negu pernai. 

Žalgirio lauke susitiks 
Rytų ir Vidurio Europos 

šalių jaunimas 

Ateinančią vasarą, liepos 15 
d., pažymint istorinio mūšio su 
kryžiuočiais 584 metines, Žalgi
rio lauke dabartinės Lenkijos 
teritorijoje planuojama surengti 
Rytų ir Vidurio Europos šalių 
jaunimo susitikimą. Jį organi
zuoja Lenkijos Jaunosios Polo-
nijos Fondas ir Lenkijos Lietu
vos Bičiulių klubas. 

I šį forumą bus pakviesta 120 
jaunimo atstovų iš Rusijos, Lie
tuvos, Baltarusijos, Ukrainos, 
Vokietijos ir Vyšegrado grupės 
(Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, 
Lenkijos) valstybių. Žalgirio 
mūšio lauke vyks iškilmės, ku
riose dalyvaus lietuvių, lenkų, 
baltarusių ir ukrainiečių karei
vių garbės būriai. Numatoma 
surengti mokslinę konferenciją 
tema — „Kaip vertinti bendrą 
istorinį tautų palikimą", kurio
je dalyvaus įvairių ša!ių moks
lininkai. 

Pagerbtas skulptorius 
Vytautas Kašubą 

Žymiam išeivijos skulptoriui, 
Lietuvos valstybinės premijos 
laureatui Vytautui Kašubai su
teiktas Vilniaus Dailės Akade
mijos garbės daktaro vardas. 
Apie tai buvo paskelbta penk
tadienį įvykusiame iškilminga
me šios aukštosios mokyklos 
senato posėdyje. 

Menininkas svetur sukurtų 
skulptūrų kolekciją yra pado
vanojęs Lietuvai. Jo darbai 
eksponuojami Vilniuje, Radvilų 
rūmuose. 

JAV gyvenančio skulptoriaus 
padėkos žodį perskaitė Vytauto 
Kašubos patikėtinė, lietuvių 
kultūros veikėja Beatričė Vasa
ris. 

Vytautas Kašubą — trečiasis 
menininkas, kuriam suteiktas 
Vilniaus Dailės Akademijos 
garbės daktaro vardas. Akade
mijos garbės daktarais jau yra 
tapę menotyrininkas, dailės 
istorikas Vladas Drėma ir išei
vijos kolekcionierius bei daili
ninkas Kazimieras Varnelis. 
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Prancūzai Jungtinių Tautų taikos palaikytojai stumia serbų patranką į ginklų saugykla Hresa 
kaime netoli Sarajevo. 

Priimtas naujas Seimo 
statutas 

Vilnius, vasario 21d. (Elta) — 
„Vienas svarbiausių pasibaigu
sios parlamento sesijos darbų — 
priimtas visas Seimo Statutas", 
pirmadienį spaudos konferenci
joje pasakė Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, apibendrin
damas praėjusios sesijos rezul
tatus. Šis dokumentas, sudary
tas net iš 268 straipsnių, įsiga
lios jau nuo kovo 1 dienos. Sei
mo pirmininkas akcentavo, kad 
naujasis Statutas, be kita ko, 
reglamentuoja Respublikos pre
zidento funkcijas įstatymų lei
džiamojoje veikloje, apibrėžia 
apkaltos procedūrą, taip pat 
sustiprina Seimo komitetų vaid
menį. 

Minėdamas svarbiausiuosius 
Seimo nuveiktus darbus, Č. 
Juršėnas pabrėžė, jog įstatymų 
leidėjai pradėjo svarstyti komp
leksą įstatymų, susijusių su 
savivaldos, administracinio 
padalinimo reformomis, pasky
rė Rezistencijos ir genocido 
tyrimo centro vadovą, priėmė 
Butų privatizavimo ir kelių kitų 
įstatymų pataisas. Vardinda
mas planuotus, bet nepabaigtus 
dalykus, Česlovas Juršėnas 
kalbėjo, jog liko nepatvirtintas 
Konstitucinių įstatymų sąrašas, 
Vyriausybės įstatymas. Tai bus 
vieni pirmųjų kovo 10-ąją pra
sidedančios naujos Seimo sesijos 
darbų. Pavasario sesijoje, pasak 
Česlovo Juršėno, reikės priim-

Lietuvos prezidentui — 
„Lions" medalis 

Vasario 17 d. prezidentas Al
girdas Brazauskas priėmė 
Lietuvoje viešintį tarptautinių 
„Lions" klubų prezidentą 
James T. Coffe. Garbingas sve
čias iš JAV įteikė Lietuvos pre
zidentui „Lions" medali, kuriuo 
apdovanojami valstybių vadovai 
už jų šalyse sudarytas sąlygas 
plėtoti labdarą, suteikti pagalbą 
nelaimės ištiktiems žmonėms, 
paremti silpnuosius. 

James T. Coffe pasakė, kad 
pirmasis „Lions" klubas įsikūrė 
Chicagoje 1917 metais. Dabar 
pasaulyje yra apie 36,000 tokių 
klubų, jungiančių 1.5 milįjono 
narių. Šios visuomeninės or
ganizacijos tikslas — labdaringa 
ir švietėjiška veikla. Klubai 
ieško būdų, kaip padėti labiau
siai kenčiantiems visuomenės 
nariams. Lietuvoje yra trys 
„Lions" klubai — Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose. 

ti Nepaprastosios padėties, Al
koholio kontrolės ir kitus svar
bius įstatymus. 

Spaudos konferencijoje Seimo 
pirmininkas informavo, jog šiuo 
metu yra įsiregistravusios 
aštuonios parlamento frakcijos. 
Jo nuomone, netrukus gali būti 
sukurta ir devintoji — Centristų 
frakcija. „^ 

Didžiausioje valdančiosios 
LDDP frakcijoje — 72 nariai, 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijoje — 24 
nariai, Krikščionių Demokratų 
Partijos frakcijoje — 11 narių, 
Socialdemokratų frakcijoje — 6 
parlamentarai, Politinių kali
nių ir tremtinių „Laisvės" 
frakcijoje — 5 nariai, Lenkų 
frakcijoje — 4 nariai. Dar dvi 
frakcijos turi minimalų narių 
skaičių: po 3 parlamentarus turi 
Demokratų Partijos ir Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos frakcijos. 

Vienuolika Seimo narių nepri
klauso jokioms frakcijoms. Jų 
sąraše yra ir Česlovas Juršėnas, 
kuris, jo paties žodžiais, „sa
vaime suprantama, gravituoja 
link LDDP". 

Estija nepatenkinta 
ESBK veikla 

Talinas, vasario 2 d. (BNS). -
Estijos Žmogaus Teisių Institu
tas išreiškė nepasitenkinimą 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos (ESBK) 
misijos veikla Estijoje. Vasario 
1 d. paskelbtame instituto pa
reiškime sakoma, kad ESBK 
misija pasaulio visuomenei 
teikia klaidingą informaciją 
apie padėtį Estijoje. Instituto 
nuomone, ši informacija pagrįs
ta „tarptautinei teisei prieš
taraujančiomis prielaidomis ir 
netiksliais duomenimis". 

Kaip pavyzdį institutas patei
kia misijos 1994 metų sausio 10 
d. raportą. Šis dokumentas, in
stituto nuomone, buvo parašy
tas laikantis nuostatos, kad 
Estijos valstybė susikūrė po 
Sovietų Sąjungos iširimo, ir 
šitaip nepripažįsta Estijos Res
publikos teisių perimamumo. 

Todėl atsakomybė už okupaci
jos metu imigravusius Sovietų 
Sąjungos piliečius, kurie nėra 
Estijos piliečiai, suverčiama 
Estyai, pažymi institutas. 

Estgos „Žmogaus Teisių In
stitutas mano, kad ESBK misi
jos veikla Estijoje turi būti 

Nesisekė Lietuvos 
slidininkams 

Lillehammer, Norvegija, va
sario 17 d. (AGEP) - Olimpinė
se žaidynėse Lietuvos slidinin
kai Ričardas Panavas ir Vida 
Vencienė nebaigė dviejų pradė
tų trasų. Vida Vencienė neteko 
teisės dalyvauti ir 10 km klasi
kiniu stiliumi rungtyje, kurio
je ji tikėjosi geriausių pasie
kimų. Vida Vencienė pasitrau
kė Iš trasos, pajutusi dieglius 
krūtinėje. Pirmąją rungtį 15 km 
laisvu stiliumi ji pradėjo ir baigė 
32-aja. 

Įteiktos valstybinės 
premijos 

Vilnius, vasario 18 d. (AGEP) 
— Vilniaus Rotušėje Vasario 15 
d., buvo įteiktos valstybinės pre
mijos Lietuvos kultūros ir meno 
veikėjams. Premijos įteiktos li
teratūrologei Viktorijai Daujo
tytei; dirigentui, Kauno valsty
binio choro vadovui Petrui Bin-
geliui; skulptoriui Vytautui Ka
šubai; sociologui Vytautui 
Kavoliui ir aktoriui Laimonui 
Noreikai. 

Poetas Marcelijus Martinaitis, 
premijų skyrimo komiteto pir
mininkas, pasakė, kad šių lau
reatų kūryba parodo, kad kul
tūroje atsiranda ryšiai tarp to, 
kas sukurta anksčiau, ir to. kas 
kuriama dabar. Viktorija Dau
jotytė savo padėkos kalbą skyrė 
Marijai Gimbutienei. V. Daujo
tytė pasakė, kad Marija Gimbu
tienė buvo paskutinė didelė 
Lietuvos romantikė. 

Tą pačią dieną poetas Justi
nas Marcinkevičius paskelbė, 
kad daktaro Jono Basanavičiaus 
vardo premija skiriama profeso
riui Česlovui Kudabai (po mir
ties), Rimantui Kunčai, Vaciui 
Miliui, Antanui Tylai, Aloyzui 
Vidugiriui ir Norbertui Vėliui 
— istorikams ir gamtininkams 
— už kraštotyrinių ekspedicijų 
organizavimą. 1963-1993 me
tais ir devynių monografijų pa
rengimą. 

Valstybinės premijos buvo 
paskirtos praėjusių metų gruo
džio mėnesį; tuomet jų dydis 
buvo 200 dolerių. Dabar jos 
pakeltos iki 500 dolerių. 

vienas Estijos saugumo faktorių 
ir kad neteisinga netiesiogiai 
palaikyti didžiavalstybine Rusi
jos politiką bei nekorektiškai 
interpretuoti tarptautinę teise", 
sakoma Estgos Žmogaus Teisių 
Instituto pareiškime. 

Serbai džiaugsmingai 
pasitinka rusus JT 

Pale, Bosnia-Herzegovina. 
vasario 20 d. (NYT) - Maždaug 
400 rusų kareivių sekmadienį 
atvyko į Bosnijos serbų, „sos
tinę" Pale ir buvo pasitikti li
keriais ir dainomis kaip serbų 
broliai ir apsaugotojai. 

Bosnijos serbų nacionalistų 
pasitikti kaip jų apsaugos prieš 
NATO oro puolimų grėsmę už-
tikrintojai, rusai nustojo net ir 
vaidinę Jungtinių Tautų dali
nių neutralumą, kai apie 300 
vietinių žmonių minią pasitiko 
juos džiaugsmo Šukiais ir tri
pirščių serbų saliutavimu. Ru
sai leido vaikams įlipti į jų 
sunkvežimius bei šarvuočius ir 
priėmė dovanų slyvinio likerio 
ir raudoną rože. 

Pale miestelio serbas Momir 
Lucič pasakė: „Tai reiškia, kad 
esame saugūs, kad nebūsime 
NATO bombarduojami". Ser
bai, kaip ir rusai, yra ortodoksai 
krikščionys bent tradiciškai, ir 
žegnojasi trimis pirštais, simbo
lizuojančiais Švč. Trejybę. 

Minia dainavo: „Serbai ir 
rusai yra 300 milijonų; nebijo
me nei Bonos, nei Clintono", 
suteikdami rusų JT dalinių 
atvykimui išvadavimo šventės 
nuotaiką, kai tuo tarpu pora 
mylių į vakarus musulmonų 
kontroliuojamo Sarajevo miesto 
gyventojai, jau 22 mėnesius 
serbų apsupti, izoliuoti nuo pa
saulio, uždaryti serbų užimtais 
kalnais. 

Serbams nereikėjo 
pasirodyti kapituliavus 

NATO ultimatumui 

Rusai įvažiavo į Pale devynias 
valandas prieš NATO nustatytą 
terminą, iki kurio turėjo būti visi 
sunkieji ginklai išvežti iš Sara
jevo miestą supančių kalnų ar
ba atiduoti Jungtinių Tautų 
priežiūrai, jei nenorėjo susi
laukti NATO puolimų. 

Rusų daliniai, kurie prieš tai 
buvo dislokuoti Kroatijoje su 
ten esančiais JT taikos palai
kytojų daliniais, atvyko į Sara
jevo miestą supančia serbų 
užimta teritoriją pagai sutartį, 
kurią praėjusią savaitę pasirašė 
Rusijos užsienio ministro pava
duotojas Vitaly Čurkin ir Bosni
jos serbų politinis vadas Rado-
van Karadzič. Ši sutartis padėjo 
serbams išvengti vaizdo, kad jie 
kapituliavo NATO ultimatu
mui, o vieton to sutiko su Rusi
jos diplomatine iniciatyva. 

Ultimatumas virto pergalės 
švente 

, .Rusija! Rusija'" — skandavo 
minia, kai karine kovos unifor
ma ir juoda berete vilkįs Bosni
jos serbas kareivis, rankose tu
rįs AK-47 ginklą, užšoko ant bal
to JT šarvuočio ir apkabino 
džiaugsmu švytintį rusą karei
vį, dėvintį mėlyną JT berete-
Bosnijos serbų vadas Karadzič, 
matomai besidžiaugiantis, trum
pai pasirodė šia proga ir, paro
dęs tripirštį pasveikinimą, pa
reiškė: „Šiandien yra didelė die
na. Rusai bus bešališki. Aš ma
nau, kad esame kelyje į taiką". 

Slidinėjimo kepurėmis vilkį 
raudonskruosčiai serbų vaikai, 
kabindamiesi ant rusų sunkve
žimių, šaukė i i džiaugsmo, iš
reikšdami serbų įsitikinimą, 
kad šiandien NATO ultimatu
mas buvo paverstas į savotišką 

pergalę. „Šiandien — lyg karo 
pabaiga", pasakė serbė Suzan-
na Tosič „Pasaulis pagaliau 
supranta, kad serbai nėra vie
ninteliai kaltininkai, nes kitaip, 
rusai čia nebūtų". 

Mažai ginklų atiduota 

Bet bent 70-ties rusų sunk
vežimių ir šarvuočių konvojui 
įvažiuojant į Bosnijos serbų 
nacionalistų pasivadinta „sos
tinę" Pale, jau buvo aišku, kad 
serbų ginklų išvežimas ar ati
davimas Jungtinėms Tautoms 
nebus baigtas iki sekmadienio 
1 valandos ryto. Numatyta, kad 
Rusijos daliniai, kurių galutinė 
dislokacijos vieta serbų terito
rijoje dar neaiški, turės pri
žiūrėti serbų ginklų atidavimą 
ir išvežimą. 

JT pajėgų vadas Bosnijoje, bri
tas lt. gen. Sir Michael Rose 
atmetė NATO puolimų galimy
bę, nes, anot jo, tie serbų 
ginklai, kurie dar nebuvo iš
vežti iš nustatytos, Sarajevą 
supančios zonos ar atiduoti JT 
daliniams, jau buvo vežami į JT 
nurodytas vietas ar kitur. 

Ginklų išvežimo operacijos ne
aiškumai ir sunkumai buvo aiš
kiai matomi vienoje serbų 
ginklų surinkimo ir priežiūros 
vietoje — Grbavica srities 
mokyklos aikštelėje serbų 
užimtoje teritorijoje. Apie 10 
prancūzų JT karių saugojo 
mažą rinkinėlį ginklų, kurie, 
anot jų, buvo jiems atiduoti per 
paskutines 24 valandas, būtent: 
du 76 milimetrų pabūklai, 
keturi 84 mm mortyrai ir vienas 
90 mm ginklas. 

Pulk. Jean-Paul Monfort, ku
ris vadovavo šiai operacijai, ko
respondentui pasakė: ..Žiūrėk, 
iki praėjusios savaitės mūsų už
davinys čia buvo padėti vykdyti 
humanitarinę misiją, ne padėti 
rinkti duomenis karinei žvalgy
bai". 

Nors nepriklausomi žinovai 
apskaičiuoja, kad aplink 
Sarajevą serbai turėjo tarp 350 
ir 500 artilerijos pabūklų, pulk. 
Monfort pasakė: „Nežinome 
tiksliai kiek sunkių ginklų ser
bai turėjo. Kai kurie ginklai yra 
įšalę į žemę ir tuo tarpu mes jų 
negalime pajudinti. Dauguma 
ginklų yra verčiau išvežami už 
nubrėžtos 12.4 mylių (20 km) 
ribos, negu mums atiduodami. 
Tegaliu tik tiek pasakyti, kad 
iki šiol mes tik tiek jų gavome". 

Musulmonų vadovaujama Bos
nijos valdžia priekaištavo, kad 
Grbovica buvo parinkta ginklų 
saugojimui. Jie sakė, jog jei bet 
kuriuo momentu serbai užsino
rėtų ginklus atsiimti, jie galėtų 
lengvai tai atlikti, užpuolę sau
gyklą su didesniu pulku karei
vių. NATO negalėtų puolimų iš 
oro jų sustabdyti, nes vietovė 
yra civilių apgyventa. Bosnijos 
viceprezidentas Ejup Ganič 
pasakė: „Aš esu nusivylęs. Tai 
baisu". 

KALENDORIUS 

Vasario 22 d.: Šv. Petro 
sostas; Maksimijonas, Margari
ta, Darvydas, Gintaute. Lietu
vos krikštas 1387 metais. 

Vasario 23 d.: Šv Polikarpas; 
Romaną, Roma, Gantautas, 
Siga. 

/ 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

MOSES MAIMONIDES 
PAMOKYMAI 

(Iš medicinos istorijos) 

D. DEGĖSYS, M.D. 

KALBA, JOS REIKŠMĖ 
IR VAIKAS 

DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ 

Moses Maimonides, garsus 
žydų gydytojas, gyvenęs 12 
šimtmetyje po Kristaus gimimo, 
arabų sultono Saladino papra
šytas, surašė pagrindines hi
gienos taisykles arabams. Nuo 
to laiko praėjo apie 800 metų, 
bet Maimonides pamokymai dar 
yra įdomūs ir šiandien. 

Prieš dvidešimt metų šią 
trumpą jo veikalo ištrauką esu 
aprašęs spaudoje, bet manau, 
įdomu jo mintis dar kartą pami
nėti, kiek jos galioja šiandien. 
Štai keli jo patarimai tų laikų 
žmonėms. 

Žmogus turi valgyti tik tada. 
kai jis alkanas ir gerti tik tada, 
kada ištroškęs. Daug gerti val
gio metu nėra gerai. Maistui 
nuslinkus toliau į vidurius, 
galima gerti tiek, kiek nori, bet 
tai dar nereiškia, kad vandenį 
reikia gerti be saiko. 

Prieš kiekvieną valgį žmo
gaus kūnas turi būti sušilęs nuo 
fizinio darbo arba vaikščiojimo. 
Iš tikrųjų žmogus turėtų vado
vaut is tokia ta isykle , kad 
kiekvieną rytą, prieš valgant, jis 
fiziniai padirbėtų arba pasi
mankštintų iki sušilimo ir tik 
tada, kiek pasilsėjus jo kūnui ir 
dvasiai, sėstų valgyti. Būtų dar 
geriau, jeigu po darbo arba 
mankštos jis galėtų apsiplauti 
šiltu vandeniu. Nusiprausus 
irgi reikia truputį pailsėti ir tik 
tada valgyti. Prikišti pilną 
skrandį nėra sveika. Reikia 
palikti ketvirtį jo nepripildžius. 

Žmogus valgydamas turi sėdė
ti, bet gali valgyti ir pusiau 
gulėdamas, pasirėmęs ant kai
riojo šono. Po valgio, kol maistas 
virškinasi, negalima nei vaikš
čioti, nei dirbti, nei varginti 
kūną bet kokia mankšta. Nesi
laikąs šių taisyklių ir besi
mankštinąs bei dirbąs sunkų 
darbą tuč tuojau po valgio, už
sitrauks sau sunkią ligą. 

Va is ia i , kur ie liuosuoja 
vidurius, kaip vynuogės, fygos, 
melonai. žirniai, agurkai, turi 
būti valgomi prieš pagrindinį 
valgį. Maistas, kuris kietina 
vidurius, kaip obuoliai, kriau
šės, galima valgyti tik mažais 
kiekiais ir tik po valgio. 

Jeigu kas nori valgyti paukš
tieną ir jautieną kartu, tai jis 
turi pradėti nuo paukštienos ir 
tik po to pereiti prie jautienos. 
Taip pat, valgant kiaušinius su 
paukštiena arba kitokia mėsa, 
pirma valgomi kiaušiniai, o po 
jų valgomi sunkesni valgiai. 

Šiltais vasaros mėnesiais val
giai turi būti lengvi ir vėsinan
tieji. Galima gerti rūgščius 
gėrimus, bet negalima valgyti 
aštrių valgių. Žiemos metu 
maistas turi būti aštresnis ir 
sunkesnis. 

Kai kurie valgiai yra labai 
nuodingi ir todėl jų negalima 

valgyti. Pavyzdžiui, didelė, 
sena, sūdyta žuvis, senas 
sūdytas sūris, grybai, sena 
sūdyta mėsa arba virtas ir ilgai 
pastovėjęs valgis, kuris turi 
blogą kvapą. Apskritai bet koks 
valgis, turintis blogą kvapą ar
ba kartų skonį, yra nuodingas 
žmogaus kūnui. Kiti valgiai, 
kaip kopūstai, svogūnai, čes
nakai, krienai ir garstyčios nėra 
nuodingi, bet ir nenaudingi. 
Todėl juos vartoti reikia tik 
mažais kiekiais, ir tik Žiemos 
metu. 

Yra ir daugiau nesveikų val
gių, bet juos galima valgyti tik 
mažais kiekiais. Pavyzdžiui, 
vandens paukščiai, jauni kar
veliai, datulės, duona, pakepta 
arba spraginta alyvoje, tiršti 
padažai ir sūdytos žuvies sriuba. 

Nereikia valgyti vaisių, tik ką 
nuskintų. Geriau valgyti džio
vintus. Neprinokę vaisiai yra 
lyg durtuvas kūne. Visi rūgštūs 
vaisiai kenksmingi. Juos reikia 
valgyti tik mažais kiekiais ir tik 
vasaros metu. Vaisius, kaip 
fygos, vynuogės ir migdolai, 
galima valgyti visada ir tiek, 
kiek nori, nepaisant, ar jie džio
vinti, ar tik ką nuskinti. Bet tai 
dar nereiškia, kad tik šiuos vai
sius reikia valgyti. 

Vasaros metu reikia valgyti 
tik vieną trečdalį to, ką su
valgome žiemą. Medus ir vynas 
nėra geri patiekalai vaikams. O 
seniems žmonėms jie yra nau
dingi, ypač žiemos metu. 

Pagrindinis medicinos prin
cipas yra vidurių reguliavimas. 
Žmogus visą laiką turi prižiū
rėti, kad jie nebūtų užkietėję. 
Vaikai, turintieji Šią bėdą, pri
valo gerti virtų špinatų arba 
kopūstų sunką su alyva, arba 
druską su vandeniu. Seni žmo
nės turi gerti šiltame vandeny
je ištirpintą medų, kuris turi 
būti priimamas kiekvieną rytą, 
keturias valandas prieš valgį. 

Kol žmogus nevengia sunkaus 
darbo ir prižiūri savo vidurius, 
jokia liga jo neužpuls. 

Paroje yra 24 valandos. Žmo
gui užtenka miegoti trečdalį pa
ros, tai yra 8 valandas. Sąly
goms leidžiant, paskutinė miego 
valanda turėtų sutapti su saulės 
tekėjimu taip, kad žmogus atsi
keltų prieš saulei tekant. 

Miegoti reikia ne ant pilvo ar
ba nugaros, bet ant šono. Iš 
pradžių ant kairiojo, o vėliau 
ant dešiniojo. Negalima eiti 
miegoti tuč tuojau po valgio. 
Reikia palaukti 3-4 valandas. 
Nėra reikalo miegoti dienos 
metu. 

Tie, kurie daug sėdi ir nepa
kankamai juda, arba kurie ne
prižiūri savo vidurių, kad ir 
valgys gerą maistą, arba gyvens 
pagal medicinos principus, vis 
tiek ateityje gaus pilvo skaus-

Pirmaisiais trejais gyvenimo 
metais kūdikio sąmonėjimas 
vyksta labai intensyviai, bet 
nesąmoningai. Dėl to, pasak C. 
G. Jung (giluminės psichologi
jos kūrėjo), žmogus iš to lai
kotarpio nieko neatsimena. 

Apie trečiųjų metų pabaigą 
kiekvienas normalus vaikas 
rodo didelį norą tyrinėti ir 
geriau pažinti aplinką. Dabar 
jis rimtai domisi ambstrakčio-
mis daiktų savybėmis: spalva, 
garsu, svoriu, forma ir t.t. To 
amžiaus vaikams reikalinga 
erdvi (be pavojų susižeisti) ir 
turtinga aplinka su tikrais daik
tais, su kuriais jis galėtų veik
ti, bandydamas juos sąmoningai 
pavartoti kokiam nors tikslui. 
Toje aplinkoje turi būti ir pa
tyręs vadovas (ne mokytojas), 
kuris supranta to amžiaus vaiko 
poreikius, ir be reikalo nesikiša 
į vaiko veiklą. Žinoma, tas as
muo turėtų būti motina. Deja, 
tokią laimę šiandien teturi retas 
vaikas. Tai akstinas asocialiems 
jausmams vystytis. 

Šalia jau minėtų kūdikio vys
tymosi aspektų, kalbos vysty
mosi eiga užima labai svarbią 
vietą jo dvasinių galių plėtroje. 

Kitaip negalėtume suprasti kal
bos svarbumo visuomeniniame, 
kultūriniame ir civilizuotame 
gyvenime, juo labiau kalbos po
veikio asmenybės vystymuisi. 

„Kalba, — anot M. Montesso-
ri, — yra tokia magiška jėga, 
kuri ne tik suburia žmones į 
grupes, suskirstydama juos tau
tomis, bet, svarbiausia, išskiria 
juos iš kitų gyvųjų padarų tar
po". Be kalbos neįmanomas bū
tų joks organizacinis veikimas, 
nei civilizacijos ar technikos pa
žanga. Aišku, išlikti sąmonin
gais lietuviais išeivijoje tepadės 
ne lietuviškas kraujas, tekantis 
gyslomis, bet ka lba . Tačiau ne 
išmokta kalba, o su motinos pie
nu „įsiurbta ", nes tik tokia kal
ba teturi „magišką jėgą". Todėl 
ir lietuvybės išlaikymo pastan
gas pirmiausia turėtume nu-

tie garsai: au-au, miau-miau, 
kvar-kvar ir k t , vadinami gyvu
lių ir paukščių „kalba". Verta 
paminėti dar vieną įdomų faktą, 
kad gyvulių, paukščių ar vabz
džių balsai nei keičiasi, nei 
tobulėja, nepaisant, kurioje že
mės vietoje būtų. 

Kiekvienas gyvuliukas ir 
gimsta su savitu padermės bal
su. Pvz., vos gimęs šuniukas, 
nors ir labai silpnu balseliu, jau 
loja, kačiukas — miaukia, ėriu
kas — bliauna, kumeliukas — 
žvengia, viščiukai, pelytės — 
cypsi ir t.t. O ką daro kūdikis? 
Jis graudžiai verkia. Ir ilgą 
laiką — kelis mėnesius — iš jo 
burnelės neišgirstame jokio gar
so, kuris būtų panašus į žmo
gaus kalbą. „Todėl, - anot M. 
Montessori, — pernelyg aišku, 
kad kalba nėra paveldima. J i 
yra ne gamtiškas reiškinys, o 
antgamtiškas — labai įmantrus 
ir sudėtingas žmogaus proto 
pasiekimas". 

Dabar kyla klausimas: kaip 
vaikas išmoksta kalbėti, jei jis 
jos nepaveldi? Tai tikra tiesa — 

kreipti į motiną su kūdikiu, o ne kalbos vaikas nepaveldi, kaip jis 

mus ir jų jėgos silpnės. Persi
valgymas yra kaip mirtini nuo
dai žmogaus kūnui, nes tai yra 
visų ligų pagrindinė priežastis. 
Dauguma žmonių suserga todėl, 
kad valgo blogą maistą. Kiti gi 
valgo gerą, bet valgo jo tiek 
daug, kad nuo jo suserga. 

Jeigu nori būti sveikas, visa
da prisimink protingo Saliamo
no posakį: „Tas, kurs saugo savo 
burną nuo persivalgymo, o lie
žuvį nuo nereikalingo kalbė
jimo, bus visada sveikas". 

tik į lituanistines mokyklas. 
Jau esu minėjusi, kad kūdikio 

gyvenimas (kaip gyvuliukų), nė
ra pajungtas instinktui, kuris 
pažaboja ir sulaiko bet kokią 
pažangą. Pvz., kuris išminčius, 
žiūrėdamas į kūdikį, galėtų pa
sakyti, koks išjo išaugs žmogus, 
ką jis gyvenime darys ir ko ne
darys, koks bus jo stotas (sudė
jimas), kokia kalba jis kalbės, 
koks bus jo balso tembras (at
spalvis) ir t.t. Tikrai niekas ne
galės įspėti. 

Tačiau, žiūrėdami į bet kokį 
naujagimį gyvuliuką, labai tiks
liai ir neapsirikdami galėsime 
pasakyti, kas išjo užaugs, kokio 
dydžio bus, ką jis darys ir ko nie
kuomet nedarys, kur ir kaip jis 
gyvens, ar bus pavojingas, pik
tas, ar taikus gyvulys, ar bus 
vikrus, ar nerangus, ir pagaliau 
tiksliai nusakysime kokiais gar
sais jis save apreikš. Paprastai 

nepaveldi ir kitų dvasinių galių: 
proto, valios ir jausmų darnu
mo. Visa tai, ir kalbą, vaikas 
privalo susikurti pats, pasinau
dodamas įgimtu potencialu. O 
tėvų pareiga — sukurti išorinę 
aplinką ir sudaryti tinkamas są
lygas, kad kūdikis ar vaikas, 
laikui atėjus, galėtų naudotis 
savo turimu potencialu. Kitą 
kartą susipažinsime kaip „be
žadžiame" kūdikėlyje kuriasi 
kalba ir kokios sąlygos yra rei
kalingos garsams formuotis. 
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tymą dviem Kauno parduo
tuvėms. Šie du neprivatizuoti 
„Pramprekybos" objektai 
pirmieji Kaune, o gal ir šalyje, 
išbandys, kaip realiai veikia 
Bankroto įstatymas. Pagal įsta
tymą, bankrotą šioms įmonėms 
gali skelbti teismas, arba kredi
toriai. („Lietuvos rytas", 11.26) 

IŠBANDYS BANKROTO 
JSTATYMĄ 

Dviem Kauno parduotuvėms 
jau teks išbandyti, kaip veikia 
Bankroto įstatymas. Centrinė 
privatizavimo komisija savo 
sprendimu įpareigojo miesto 
valdybą taikyti Bankroto įsta-

• National Geographic So
ciety buvo inkorporuota Wa-
shington, D.C. 1888 sausio 27 d. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
OR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Supsrlor, Suita 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . — (1-312) 337-1265 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Ridga Mad. Canter 

9830 S. Rldgaland Ave. 
Chicago Rldgo, IL 6041S 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KEUONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis i i VILNIAUS |: 

NEWYORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROfT 
WASHINOTON 

Kalno* yra abtpualnea. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
kovo 31 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruoti* grupinėm* koHonoma: 
1. OeJmt šventė - „Lietuvos VyėtoT 29 Mrtofto Stf 13 Sopo*. 
2. Damų šventė - „Uotuvo* Vyelal" 29 Mrtofto M 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Drmieg^eBonė po PaboHBL baigiant m Domu, švente Lietuvoje, 29 birželio 

4. Keftonė po PobemjĮ „A" 29 depo* Bd 09 rugpjūčio. 
8. KeBonė po PobattBl „B" 19 rugpjūčio Bd 29 rygpJOšlo. 

$725.00 
$780.00 
$780.00 
$780.00 
$928.00 
$980.00 
$980.00 

MIAMI 
DALIAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$980.00 
$980.00 
$980.00 
$928.00 
$928.00 
$980.00 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinlay Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tol. ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S - Š IRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus rastinė — jūsų paslaugoms! 

Birutė VindaJienė (ii kairės). Gražina Kasparaitienė ir Lidija Ringisnė ruoiia 
jau 60 tąja siuntą Amber Marine sandėlyje. Dovana*, kurias parsiųs Lithua
nian Mercy Lift, paaukojo St. Margaret's ligoninė, Hammond, IN. 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti del tolimesnių iritormacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų rastinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais- bilietais, atostogomis po viHpasaulį, ketionAmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų ratttnese. 

O. T. INTIRNATIONAL, INC. 
M I I tOt/TK TfTM AVINUI 
HICKORY MILLS, ILUNOIS 
•0417 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. SS St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v antrd 12:30-3 v p.p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

pankt ir JeStd. 9 v r-12 v p p 

6132 S. Kadtia Ava.. Chicago 
(312) 778-69S9 ar»a (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

i 

Member 

ULIJONAI : (70S) 4*0-7272 
(70S) 4J0-I7SS 

of Ttavet Asinis 

0 CHy Canasr OT-

GUNMINO PROSPIKTAS NR. 97 
VILNIUS, urruvA 
TILIPONAI: (970) 2-229-147 

2-229-114 
TILSPA* (970) 2-229-140 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St Chicago IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (70*) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 N 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 N 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Ra.. Chicago. IL 

Tai. 312585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais <r savaitgaliais '<?• 706-834-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v.v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Perwt 2-7 

Kat>. tai. (312) 585-0346; 
Pa*. (312) 771-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W 63rfl St. 
Vai pagal susitarimą pfm ir ketv 12 4 

6 9 antr i? 6 pf»nK 10 1? 16 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kablnato tai . (312) 776-2880 

Namų 708 448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvilla Campus 
1020 E. Ofldan Ava., Stirta 3 1 0 , 

Napanrttta IL 60563 
Tai . 708 527 0 0 * 0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 5*6-31*6 
Narnų (708) 3*1-3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Kast 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar turime gailėtis, kad 
į Sibirą neišvažiavome? 
Mes, kurie pasitraukėme į Va

karus, visą laiką buvome rakš
tis po nagu ir krislas okupantų 
bei jų tarnų akyse. Karui pasi
baigus, kuomet į pabėgėlių 
stovyklas susirinkome, tai rusų 
karininkai ir politrukai su 
amerikiečių apsauga po jas 
landžiojo, įkalbinėjimais ir bau
ginimais sugrįžti kvietė. Mums 
melavo, kad „tėvynė" mūsų 
nuodėmes atleido. Aiškino, kad 
yra paskelbta amnestija ir už 
„tėvynės išdavimą" nebūsime 
baudžiami. Apie kokias „nuo
dėmes" ir kokią „tėvynę" buvo 
galima kalbėti, kuomet rusų 
karininkai jos vardu kalbėjo. 
Panašios kalbos ir iš Vilniaus 
pradėjo sklisti. 

0 išeivijos veikėjai ir buvę 
aukštesni pareigūnai, kurie 
okupantų patikėtiniams buvo 
itin reikšmingi, pradėjo iš savo 
buvusių pažįstamų iš Lietuvos 
gauti laiškus, kuriuose buvo 
kviečiami grįžti, kadangi jie 
„laisvai" Lietuvai yra reikalin
gi. Nors buvo aišku, kad jie 
Lietuvai tiek tebuvo reikalingi, 
kad būdami Vakaruose okupa
cijos ir okupantų darbų neskelb
tų. Okupantams ir jų tarnams 
ypač buvo nepatogu, kad An
tano Sniečkaus LKP Centro 
komiteto sekretoriaus, motina 
nuo savo sūnaus ir jo įvesto te
roro pabėgo. Kuomet ji gyveno 
Hanau stovykloje, tai buvo pasi
stengta, kad apie ją vokiečių 
spauda rašytų. Taip pat rašė ir 
amerikiečių kar iuomenės 
„Stars & Strips". 

Kartu su ja pasitraukė du 
sūnūs ir dvi dukterys, komunis
tų partijos vadovui buvo labai 
nepatogu, kad beveik visi jo 
giminės nuo jo pabėgo. 1947 m. 
atvykę jo pasiuntiniai bandė 
prikalbinti, kad grįžtų. Bet ji 
griežtai atsisakė grįžti, kol išsi
gimėlis jos sūnus bus valdžioje. 
Kuomet ji 1948.1.27 mirė, tai vėl 
buvo rašoma vokiečių ir ameri
kiečių spaudoje. Man pačiam, 
kaip stovyklos atstovui, teko 
nuvežti pranešimus ir nuo
traukas į Okupacinių pajėgų 
štabą Frankfurt a/M. Kiek 
tuomet teko girdėti, tos nuo
traukos buvo kariuomenės laik
raštyje išspausdintos. Tad ne
reikia stebėtis, jeigu okupantų 
parankiniai, stengėsi mus, jeigu 
nesusigrąžinti, tai bent sukom
promituoti. 

Išeivijai jie gero žodžio 
neturėjo. Rusijos pavyzdžiu 
įsteigta „Tėviškės" draugija, 
kurios tikslas buvo išeiviją vilio
ti , skaldyti ir užliūliuoti. Jie 

gerai aprašydavo tik vadina
muosius , ,pažangiuosius" . 
Dabar jau žinome, kad visi 
kul tūr ininkai , kurie sovie
tiniais laikais lankėsi, tam 
tikrus uždavinius turėjo. Sugrįžę 
turėjo ataskaitą duoti Iš pradžių 
išeivijai buvo nusikal tė
lių epitetas prisegtas. Tai tie, 
kurie: „Nuo liaudies keršto ir 
teismo bausmės pabėgo. Dva
rininkai, liaudies skriaudėjai ir 
tarybinių žmonių naikintojai". 
Negalėdami kitaip išeivijos su
kompromituoti, kartu su KGB 
talkino OSI vykdomai „raganų 
medžioklei". Matydami, kad ta 
jų užimta linija didelių rezulta
tų neduoda išeivijai „nudžiūvu
sios šakos" epitetą prisegė. 

Pagaliau pradėjo išeiviją be
veik ignoruoti. Ką gera galima 
apie „nudžiūvėlius" rašyti? Tas 
išeivijos ignoravimas davė ryš
kesnius rezultatus, kuriuos mes 
dar šiandien jaučiame, kadangi 
apie išeiviją labai mažai žinių 
teturime, o ir tos pačios skurdžios 
žinios dažnai yra neigiamos. 
Dabar į valdžią vėl „buvu
siems" sugrįžus, apie išeiviją vėl 
pradedama neigiamai atsiliep
ti. Jau ne vieną sykį teko Lietu
vos spaudoje skaityti, kad mes 
esame nusikal tę . „Išeivija 
turėtų Lietuvą atsiprašyti, kad 
ją nelaimėje apleido". Dėl to nė 
nereikėtų stebėtis, kadangi da
bar valdžioje daug buvusių stri
bų ir KGB-istų sulindę, jie 
negali atleisti, jog mes iš jų na
gų pasprukome. 

Tačiau labai nustebau, kuo
met per radiją išgirdau išeivijoje 
žinomą žmogų taip kalbant kaip 
tie, iš kurių nagų mes ištru
kome. „Dažnai mes savo kal
bose ir spaudoje minime tik tai, 
kas dabartinėje Lietuvoje yra 
bloga. Manyčiau, tai yra dėl to, 
kad jaučiame sąžinės graužimą 
— jog iš jos pabėgome (laisva 
citata J. Ž.)". Mes visą laiką 
teturėjome tėvynės ilgesį, bet ne 
sąžinės graužimą. Manyčiau, 
kad ir pats kalbėtojas buvo ir 
yra dėkingas tėvams, kad Čika
goje, o ne Igarkoje ar Vorkutoje 
gyvena. Taip pat yra nesąmonė 
mums kartoti, kad „dabartinė 
valdžia yra laisvai tautos išsi
rinkta". Jeigu atmesime kita
kalbius (20%, kurie nėra lietu
vių tautos dalis), tai balsai tarp 
Lozoraičio ir Brazausko pusiau 
pasidalino. O ir tos „laisvės" — 
bent provincijoje — tai tikrai ne
buvo. Apylinkių ir kolektyvinių 
ūkių pirmininkai grasino: „Mes 
žinosime, kaip jūs balsavote". 

Juozas Žygas 

Prof. V. Landsbergis, LR Seimo opozicijos vadas su JAV LB Krašto valdybos nariais Vašingtone 
š.m. vasario 4 d. (iš kairės): vicepirm. mokslo reikalams Vitolis Vengris, VRT pirm. Algimantas 
Gečys, vykdomoji vicepirm. Regina Narusienė, prof. Vytautas Landsbergis, Krašto valdybos pirm. 
Vytas Maciūnas. N u Q t r A g t Q g B a n i o n y t ė 8 

NUOMONĖS PRIE PACIFIKO 
JUOZAS KOJELIS 

Sausio 29-30 d. Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijos salėje 
vyko dviejų dienų politinių 
studijų savaitgalis, kurio metu 
organizatoriai pabandė paty
rinėti dalyvių nuomones Lietu
vos vidaus ir užsienio politikos 
klausimais bei su išeivija su
sietais reikalais. Per dvi dienas 
buvo išdalinta 270 anketų su 16 
klausimų, kurių 6 buvo apie 
Lietuvos vidaus politiką, 3 — 
užsienio ir 7 daugiau ar mažiau 
susiję su išeivių interesais. 
Anketų su atsakymais grįžo 
104. Klausiamasis galėjo pasi
rinkti vieną iš penkių atsa
kymų: „labai svarbu", „svar
bu", „nesvarbu", „visai ne
r e ika l inga" ar atsakymo 
„nežino". Prie tų penkių grafų 
prisidėjo dar viena tiems, kurie 
į klausimą visai neatsakė. 

Apskaičiavus atsakymus pro
centais, paaiškėjo, kad losan-
geliečiams, dalyvavusiems 
politinėse studijose, Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimai daug labiau rūpi, 
negu savi. Jei visus anketoje 
keliamus klausimus padalin
tume į dvi lygias dalis, tai 
pamatytume, kad į pirmą „labai 
svarbių" aštuntuką neįeina nė 
vienas išeivijos reikalų 
klausimas. Atsakymai išsiri
kiuoja taip: priimti griežtus įsta
tymus mafijai ir „reketui" 
Lietuvoje stabdyti — 94%, išves
ti rusų kariuomenę iš Estijos ir 
Latvijos — 84%, Lietuvai tapti 
NATO nare - 80%, demilitari
zuoti Karaliaučiaus sritį — 79%, 
KGB archyvus išlaikyti poli
tinių kalinių ir tremtinių kon
trolėje — 76%, grąžinti lietuvius 
iš Sibiro — 61%, stiprinti Lietu
vos karines pajėgas — 47%, 

demokratiją ugdyti „iš apačios" 
— per savivaldybes — 46%. Į 
antrąjį aštuntuką įeina šios pro
blemos: pašalinti kliūtis grįž
tantiems įsikurti Lietuvoje — 
43%, išeiviams grąžinti pilie
tybę — 39%, kunigams nesiau
rinti pilietinių teisių — 31%, 
paskubinti išeiviams tu r to 
grąžinimą — 27%, išeiviams 
Lietuvos seime turėti du atsto
vus — 26%, remti Lietuvos poli
tines partijas — 16%, PLB 
tarnautojui Vilniuje suteikti 
ministro teises — 16%, Lietuvių 
fondui leisti išeivių literatūrą — 
13%. 

Sudėjus „labai svarbu" ir 
„svarbu" skiltis, Lietuvos vi
daus ir užsienio politikos 
klausimai rūpi daugiau kaip 
90% anketą atsakiusių losan-
geliečių. Tos grupės viršūnėje 
stovi mafijos sutramdymas — 
98%, apačioje, su 90%, — demok
ratijos ugdymas per savi
valdybes. Iš antrojo aštuntuko 
į pirmąjį su 92% reikia čia 
atkelti pageidavimą pašalinti 
kliūtis grįžtantiesiems įsikurti 
Lietuvoje. 

„Labai svarbu" ir „svarbu" 
skilčių suma rodo, kad išei
viams mažiausiai rūpi Lietuvo
je turėti savo ministrą — 45%, 
Seime du — atstovus — 59%, o 
Lietuvių fondo nurodytai rolei 
irgi 59%. 

Neigiamų („nesvarbu" ir 
„visai nereikia") balsų daugiau
sia surinko noras turėti savo 
ministrą — 38%, Seime turėti 
savo atstovus — 32%, grąžinti 
išeiviams turtą — 31%, Lietuvių 
fondo rolei — 28%. Mažiausiai 
neigiamų pasisakymų gavo: po 
1% — lietuvių grąžinimas iš 
Sibiro, Karaliaučiaus srities 

demilitarizavimas, išvedimas 
rusų kariuomenės iš Latvijos ir 
Estijos ir mafijos sutramdymas; 
2% įstojimas į NATO, 3% de
mokratijos ugdymas per savi
valdybes ir po 4% karo pajėgų 
stiprinimas ir pašalinimas kliū
čių grįžtantiems Lietuvon įsi
kurti. 

Gali kas pasakyti, kad poli
tinėse studijose dalyvavusių 
pasisakymas nebūtinai charak
teringas Amerikos lietuvių dau
gumos nusistatymui. Gali būti 
ir taip, bet tai reiktų įrodyti. 
Rašančiojo nuomone, rezultatai 
nebūtų daug skirtingi, jei JAV 
Lietuvių Bendruomenė panašų 
apklausinėjimą pravestų LB 
Tarybos rinkimų metu. Ameri
kos lietuviai, kurie už praeityje 
parodytą meilę ir auką Lietuvai 
dabar nereikalauja atlyginimo, 
gyvybinius Lietuvos rūpesčius 
ir šiandien tebelaiko savo rūpes
čiais. Tikiu, kad taip yra lietu
vių bendruomenėse nuo Pacifi-
ko iki Atlanto. 

Danutė Bindoldenė 

Ką simbolizuoja 
iškeltas kumštis? 

APRŪPINA ŪKININKUS 
Šilutės rajono žemės ūkio 

bendrovės , ,Rapsas" dar
bininkai bendros Lietuvos ir 
Kanados įmonės „Raseiniai — 
a g r a " užsakymu paruošė 
eksportui daugiau kaip tūks
tantį tonų rapso grūdų, gautų iš 
JAV. Jie bus išvežti j Daniją. 
Bendrovė neturi nė hektaro 
žemės, tačiau pinigus užsidirba, 
padėdama kaimynams ūkinin
kams. Bendrovė savo sandė
liuose saugo ūkininkų grūdus ir 
paruošia sėklą pavasariui, 
parūpina trąšų iš Lietuvos ir 
Baltarusijos. 

ŽEMĖS ŪKIO REIKALAI 
Statistikos departamentas 

susumavo 1993 metų žemės 
ūkio veiklos duomenis. Sausra 
truko septynias savaites — nuo 

Paprastai džiaugiamės, kai 
amerikiečių spauda pamini lie
tuvių renginius, ypač, kai 
straipsnis ar žinia pailiust
ruojama nuotraukomis. Ameri
kos etninių grupių margumyne 
patekti į kasdieninę spaudą 
nėra taip lengva. 

Tačiau į nuotrauką, išspaus
dintą „Daily Southtown" (va
sario 15 d.) laikraštyje, galima 
žiūrėti dvejopai. Nuotrauka iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje, Čikagoje. 
Scenoje dainininkė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, baigia 
giedoti himną (taip ir po 
nuotrauka parašyta). Tai tei
giamoji vaizdo pusė. Tačiau 
dainininkė stovi iškėlusi abi 
rankas ir sugniaužusi kumš
čius, tarytum grasindama 
visam pasauliui (neparodyta ar 
ir publika salėje buvo iškėlusi 
kumščius...). 

Dvidešimtojo amžiaus pabai
gos simbolis, galima sakyti, yra 
iškeltas kumštis. Kas tik nori 
ką pabrėžti — pradedant protes
tais, neapykanta, baigiant 
laimėjimais — būtinai iškelia 
ranką (ar rankas) virš galvos, o 
plaštaka suspausta j kietą 
kumštį. Iš pirmo žvilgsnio net 
sunku pasakyti, kokį jausmą 
kumščio savininkas nori išreikš
ti. Suprantama, matydami susi
erzinusią irakiečių minią, pro
testuojant prieš Ameriką: pales
tiniečius, keikiančius Izraelį: 
somaliečių gaujas, klykaujan
čias iš džiaugsmo prie nukritu
sio amerikiečių malūnsparnio: 
Čikagoje, New Yorke. Los 
Angeles ar kitur būrius jaunuo
lių, iškeltais kumščiais ..ieš
kančių lygių teisių"',, galime 
prileisti, kad jie visi pyksta, gra
sina, protestuoja. 

Sunkiau suvokti kumščio 
reikšmę, kai jį iškelia atletas. 

laimėjęs rungtynes, politikas po 
pasisekusių rinkimų, daini
ninkas, užbaigęs dainą scenoje. 
Iškeltos rankos turėtų reikšti 
džiaugsmą, bet sugniaužtas 
kumštis rodo kaip tik priešingą 
reikšmę. 

Nepaisant „modernių" kumš
čio sąvokų, lietuviškoje pasąmo
nėje jis tebereiškia neapykantą, 
kerštą, pyktį ar kitą neigiamą 
jausmą. Vyresnieji gerai 
prisimena iškeltų kumščių 
reikšmę, kai šis ženklas buvo 
nuolat vartojamas žygiuojančių, 
mitinguojančių komunistų par
tijos narių, komjaunuolių. Tuo 
metu buvo visiems aišku, ką 
sugniaužtas kumštis reiškia. 

Himnas nėra šiaip sau daina, 
kurios metu giedančiam pritik
tų skeryčiotis ar kaip kitaip 
„sportuoti". Net kur kas lais
vesnių pažiūrų amerikiečiai 
sukilo protestuoti, kai viena 
žinoma televizijos aktorė, prieš 
sporto rungtynes pakviesta gie
doti himną, iš jo padarė kvailą 
farsą. Lietuviai į savo tėvynės 
meilės simbolį — himną — dar 
rimčiau žiūri, instinktyviai jau
čia, kaip laikytis, jį giedant, 
kada himną giedoti tinka, kada 
ne. 

Šios eilutės nėra skirtos dai
nininkės ar šventės rengėjų kri
tikai. Tai tik kelios pastabos, 
kad nuolatos turime budėti, nes 
neigiamos „naujovės" yra lyg 
liga, kuri „raita atjoja, o pėsčia 
išeina", kitaip tariant, labai 
greitai įsipilietina, o išvyti 
pasidaro sunku. Viskas, ką savo 
aplinkoje matome ar girdime, 
nebūtinai jau ir mums tinka. 
Reikia tikėtis, kad sugniaužti 
kumščiai nebus nauja Lietuvos 
himno giedojimo mada. Lyg ir 
nesiderintų „vienybė težydi" 
linkėjimas su neapykantos 
ženklu... 

Velykų iki Sekminių, po to tris 
mėnesius lijo. tik spalis buvo 
įprastas, o lapkritį anksčiau, 
negu bet kada. atšalo. įšalas 
siekė 1 metrą! Augalininkystės 
produkcijos surinkta daugiau 
negu 1992-ais. o gyvulininkys
tės — mažiau. Išsiskiria linai — 
šįmet gauta tik 21%, lyginant 
su pernai. Gyvulininkystės pro
dukcijos gauta mažiau '80-90% >. 
bet visiškai pakanka Lietuvos 
poreikiams, dar ir eksportuoti 
Skeptikų buvo pranašauta, kad 
Lietuva bus ..išparduota". 

Gyvulių yra kiek mažiau, nei 
pernai tuo pat metu. bet 
sumažėjo ne taip smarkiai — iki 
85%. o paukščių - padaugėjo. Šį 
rudenį pasėta 19% mažiau žiem
kenčių, suarta 82% dirvų. Lietu
voje yra 113,000 ūkininkų, 
kuriems tenka 30% dirbamos 
žemės. Šįmet ūkininkai išau
gino 37% grūdų. 28% bulvių, 
31% runkelių. Javų derlin
gumas — šiek tiek didesnis už 
vidutinį. 1993 m. rudenį 
ūkininkai apsėjo 43% visų apsė
tų plotų. 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

Valstybės funkcijas organizuoja ir valdo ministerijos. 
Prezidentas ir ministras pirmininkas yra atsakingi už 
visas funkcijas. 

Kai kurios valstybės valdymo funkcijos darosi su
dėtingos. Pavyzdžiui, į produkciją įeina ne tik pramonė, 
bet ir žemės ūkis bei miškininkystė. Taip pat transpor
tas ir komunikacijos gali būti atskiros funkcijos. Gera 
funkcinė (ir ministerijų) organizacija ne tik gerai tar
nauja žmonėms, bet ir siekia pažangos. Ministerijos yra 
brangios. Jeigu kelios funkcijos yra tinkamos sujungti, 
jas reikėtų patalpinti vienoje ministerijoje, kaip žemės 
ūkį ir miškininkystę. Kitas pažangos kriterijus yra 
buvimas kiekvienai funkcijai akademinės disciplinos 
aukštosiose mokyklose. Funkcinis sąmoningumas 
valdymosi organizavime turėtų būti glaudžiai derinamas 
su mokslų struktūrų vystymu. 

Miestuose ir dideliose bendruomenėse, funkcinių or
ganizacijų struktūros panašėja į valstybės. 

KRAŠTO ŪKIO REFORMOS 
Krašto ūkis susideda iš keturių pagrindinių 

komponentų; a. žemės ūkis; b. urbanizacija; c. pramonė; 
d. valstybinio masto įrengimai; gamtos turtas; e. 
bankinė sistema. 

Kad būtų galima įvykdyti krašto ūkio perversmą iš 

suvaržytos į laisvą ekonomiją, reikia reformuoti, o ne 
tiktai privatizuoti, krašto ūkio sudėtines dalis. Be or
ganizavimo naujų sistemų, privatizacija gali sugriauti 
senąją sistemą, tikint, kad atsiras nauja. Bet tokia 
svajonė gali ilgai neišsipildyti ir tautai gali tekti paba
dauti, išgyventi kitokių trūkumų periodą. Desperacijoje 
tauta gali grįžti į imperinį glėbį su didesnėm kančiom 
ir apsivylimais. 

Krašto ūkio reforma reiškia valstybės sąmoningą 
pastangą krašto ūkio pakeitimui. Tam tikslui reikia re
formuoti pagrindines krašto ūkio dalis. 

Žemės ūkio reforma 

Žemės ūkis — pagrindinis krašto turtas. Po sovietų 
sistemos sugriuvimo atsikuriančiose tautose žemės nuo
savybė perėjo į tų tautų rankas. Kraštų išsilaisvinimas 
pabudino žmonių norą turėti žemės ir taip išsivystė 
piliečių spaudimas privatizacijai. Susidarė proga per
svarstyti žemės ūkio vaidmenį valstybės atsistatyme ir 
kokios nuosavybės formos geriau tiktų tam vaidmeniui. 

Atsikuriančių tautų problema - kaip surasti 
galimai geriausią sprendimą žemės padalinimui. Iš 
vienos pusės, sovietiniai ūkiai gali būti palikti, nors jie 
pasižymėjo savo neproduktyvumu. Iš kitos pusės, galima 
žemę taip suskaldyti, kad kiekviena šeima gautų sklypą. 
jeigu to norėtų; turto suvalstybinime kiekviena Šeima 
prarado ką nors, o žemė buvo padaryta valstybės nuosa
vybe, kurią prie esamų aplinkybių galima padalinti. 
Tačiau nei vienas iš tų kraštutinumų nėra tinkamas 
aukštai žemės produkcijai, kuri reikalinga dabar ir 
paliks reikalinga ateityje. 

Našta, kurią žemės ūkis turėtų dalintis su miestais. 
Žemės ūkiui reikėtų perimti dalį miestų socialinės 
naštos. Reikėtų pagalvoti apie priskyrimą žemės ūkiui 
kai kurių socialinių tarnybų, kurios paprastai randamos 

miestuose. Tų tarnybų biudžetai yra menki, o dėl numa
tomų sunkumų jie gali pasidaryti dar mažesni. Jeigu 
kai kurie ūkiai būtų labai dideli, prisiimdami socialines 
tarnybas kartu su valstybės bendradarbiavimu, tokie 
ūkiai galėtų turėti naudos. 

Šios socialinės tarnybos būtų suderinamos su žemės 
ūkio aplinka: a. valstybės sienų apsauga ir vidinės 
apsaugos rezervai; b. pensininkai ir vyresnio amžiaus 
gyventojai; c. chroniškų ir nepagydomų ligų sanatorijos; 
d. valstiečių sveikatos aptarnavimų punktai; e. vaikų 
namai ir prieglaudos; f. gyvenviečių tinklas sezoniniams 
darbininkams; g. tinklas kaimiškų nakvynės namų ir 
svetainių. 

Didžiausi ūkiai, vėliau vadinami dvarais, natūraliai 
išaugintų dvarmiesčius, kaip praeityje. Socialinės tarny
bos galėtų būtų patalpinamos dvaruose ir dvarmiesčiuo-
se. 

Žemės ūkio struktūra. Žemės reforma turi išpildyti 
nemažai vilčių, pvz., žmonių norą turėti žemės, 
palinkimą ūkininkauti, praturtėti ūkininkavimu ir 
panašiai. Tokioms viltims išsipildyti reikia įvairių dy
džių ūkių. Tam tikslui siūloma žemės ūkio struktūra 
susideda iš keturių zonų ir trijų ūkių dydžių kategorijų. 

Žemės naudojimo intensyvumo zonos: a. urbaniza
cijos — grandinės miestų ir priemiesčių; b. užmiesčių — 
urbanizacijos praplėtimo zona; c. buferio — tarpinė zona; 
d. didelių ūkių — žemės ūkio plotai. 

Ūkių dydžių kategorijos: 
a. dvarai — du ar daugiau buvę kolūkiai, agrarinės 

įmonės didelių ūkių zonoje; 
b. šeimos ūkiai — šeimos apdirbami ūkiai, ūkininkų 

verslo ūkiai buferio zonoje; 
c. maži ūkiai — sodybos įvairiems verslams, žemdir

bių sodybos užmiesčių zonoje. 
Reikia manyti, kad didelė dalis atsikuriančių kraš

tų gyventojų tikisi ne tik padaryti pažangą, bet ir 

sumažinti skirtumą tarp išsivysčiusių ir atsikuriančių 
tautų. Gamybos pažanga išsivysčiusiose valstybėse 
tačiau vyksta greitai ir vis greitėja. 

Pakeitimui pasyvaus nusiteikimo į krašto ūkio 
kūrimą ši studija siūlo vesti energingą reformą žemės 
ūkyje, pramonėje ir kitose krašto ūkio sakose. Reformos 
pastangos parodytų, ką reikia privatizuoti, ką reorga
nizuoti ir ką sukurti naujai. 

Po padalinimo ir plotų pasiskirstymo, žemės nuo
savybė pasidarys sunkiai pakeičiama dėl įvairių 
suvaržymų. Maži ūkiai atsigaus tik tiek, kiek leis jų la
bai ribota technologija. Retai išdėstytas sodybas bus 
brangu aprūpinti komunaliniais įrengimais. Daug iš jų 
turės gyvuoti be jokių įrengimų. Dar svarbiau — išsivys
čiusių kraštų ūkių pažanga nebe ta. Aukštas mechaniza
cijos lygis pasiektas visose žemės ūkio srityse. Dabar 
siekiama pakelti produktyvumą genominės inžinerijos 
priemonėmis, pritaikant augalus prie gamtos savybių. 
Maži ūkiai gali tik toliau atsilikti nuo išsivysčiusių 
kraštų. 

Socialinių programų našta ateityje didės. Valstybės 
aprūpinamų senų žmonių skaičius augs greičiau, negu 
praeityje. Taip pat didesnis skaičius ligotų ir paliegusių 
žmonių sieks sveikatos institucijų pagalbos. Didesnis 
skaičius vaikų atsiras be šeimų; reikės jais pasirūpinti. 
Sistematinga ateities studija atrastų dar daugiau spau
dimų, kuriuos krašto ekonomija turės atlaikyti. 

Tarp išvardintų kategorijų žemės ūkio reformoje dva
rai būtų didžiausi ūkiai, arba agrarines įmonės. Pavyz
džiui, viščiukų ūkis, gaminantis viščiukų mėsą, turėtų 
auginti viščiukų pašarą, perinti ir auginti paukščius ir 
pagaliau paruošti, saldyti ir parduoti viščiukų mėsą 
maisto paskirstymo sandėliams. Tokios maisto įmonės 
galėtų išlaikyti specialistus ir mokėti aukštus atly
ginimus darbininkams. 

(Bus daugiau) 
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LANDSBERGIO VIEŠNAGĖ 
VAŠINGTONE 

Vasario mėn. pradžioje JAV 
sostinėje, Washington, DC lan
kėsi Lietuvos Respublikos Sei
mo opozicijos vadas prof. Vytau
tas Landsbergis. Kartu su LR 
seimo deputatu Vytautu Bub
niu, Vytautas Landsbergis da 
lyvavo National Prayer Break-
fast iškilmėse, kurios tęsėsi dvi 
dienas. National Prayer Break-
fast komitetas jau daugelį metų 
vasario mėnesį ruošia Vašingto
ne gausią programą, kuri duoda 
progą JAV valdininkams, poli
tikams bei religijų vadams 
susipažinti ir pasitarti. Pagrin
dinis įvykis, tai iškilmingi 
pusryčiai, kurie susilaukė net 
5,000 svečių jų tarpe JAV 
prezidento. Šiemet kartu su 
prezidentu Clinton dalyvavo ir 
profesorius Vytautas Lands
bergis, kuris turėjo progą pasi
dalinti su prezidentu mintimis 

Landsbergį. 
Prof. Landsbergis ilgai tarėsi 

su Hudson Instituto krašto sau
gumo studijų direktorium, 
buvusiu JAV kariuomenės 
generolu William Odom. Gene
rolas Odom jau keletą me
tų seka Lietuvo.- reikalus ir 
yra tvir tas Lietuvos nepri
klausomybės ir demokratijos 
jos rėmėjas. Paskutiniu metu 
generolas Odom JAV laikraš
čiuose ir savo Instituto studijose 
aprašė Rusijos imperializmo 
pavojų naujoms Rytų Europos 
demokrat i joms ir ragino 
dabartinę JAV vyriausybę kuo 
greič iau įjungti šias nau
jas demokratijas į NATO struk
tūras. 

Į Vašingtoną, susitikti su prof. 
Vytautu Landsbergiu atvažia
vo, JAV LB Krašto valdybos na
riai: pirm. Vytas Maciūnas, 

JAV politikas Jack Kemp Empovver America organizacijo- patalpose Va
šingtone š.m. vasario 4 d. su prof. Vytautu Landsbergiu (dešinėje). 

N'uotr. Astos Banionytės 

BET ATSIRADO ŽIRINOVSKIS... 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

vyk. vicepirmin. Regina Naru-
šienė ir vicepirm. mokslo 
reikalams Vitolis Vengris. J ie 
susitiko su svečiu ir labai il
game posėdyje svarstė ne tiktai 
JAV Lietuvių Bendruomenei 
įvairius santykių su Lietuva 
aspektus, bet ir politinę bei 
ekonominę krašto padėtį. Buvo 
prieita įdomių išvadų, kurios 
ateityje bus naudingos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir Lie
tuvos politiniam gyvenimui. 

Po susitikimo JAV LB KV at
stovais prof. Landsbergis šešta
dienį dar tarėsi su U.S. Baltic 
Foundation pirmininku Linu 
Kojelių ir savivaldybių pro
gramos direktore Audrone 
Pakštiene. Neužmiršdamas ir 
Amerikos Balso, davė pasikal
bėjimą lietuvių skyriaus virši
ninkui Romui Sakadolskiui. 

Prieš išvažiuodamas, prof. 

dėl Lietuvos nepriklausomybės VRT pirm. Algimantas Gečys, 
išsaugojimo. 

JAV LB VRT įstaigos direkto
rė Asta Banionytė dirbo su Na
tional Prayer Breakfast komite
tu sudaryti prof. Landsbergiui 
programą vasario mėn. 2-5 d. Be 
oficialių viešų susitikimų buvo 
paskirta laiko privatiems pasi
tarimams ir darbo posėdžiams. 
Tarp jų buvo pasimatymas su 
Tarptautinių Respublikonų in
stitutu (International Republi-
can Institute — IRI), kuris nuo 
š.m. kovo mėnesio tikisi atida
ryti įstaigą Vilniuje, kad skatin
tų ir tobulintų visų partijų veik
lą Lietuvoje, nes visuomenės 
apatijos ir nusivylimo nuotaika 
yra sudariusi tikrą pavojų Lie
tuvos demokratinės sistemos 
vystymui. Institute prof. Lands
bergis turėjo progą kalbėti 
visam susirinkusiam štabui, 
kuriame yra per 50 tarnautojų. 
dirbančių ne tik Rytų Europo
je, bet Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos šalyse. Bruce Mc-
Colm, Instituto direktorius, il
gametis Lietuvos nepriklauso
mybės šalininkas, įspūdingai 
savo štabui pristatė prof. Lands
bergį ir lietuvių tautos kovą už 
laisvę. 

Prof. Landsbergis taip pat 
aplankė visuomeninę organiza
ciją, „Empovver America", kuri 
skatina tris politines idėjas, t.y.: 
JAV turi ginti laisvės ir demo
kratinės santvarkos idealus pa
saulyje; ekonomikos sveikata 
gerėja ir dirbančių skaičius 
didėja, kai krašto valdžia ma
žiau reguliuoja ekonomiką; so
cialinės problemos geriausiai 
išsprendžiamos, tvirtinant pilie
čių savarankiškumą, o ne didi
nant valdžios biurokratiją. 
„Empovver America" organiza
cijoje dirba žinomi JAV politikai 
Jack Kemp. VVilliam Bennett ir 
Jeane Kirkpatrick. JAV laik
raščio „Wall Street Journal" 
apžvalgininkas Paul Gigot. yra 
apibūdinęs „Empower Ameri
ca" organizaciją, kaip ..tikrą 
Respublikonų šešėlinę vyriausy
bę". Prof. Landsbergis susipaži
no su organizacijos veikla ir il
gai kalbėjosi su Jack Kemp dėl 
politinės ir ekonominės padėties 
Lietuvoje. Prie JAV prez. Bush 
Jack Kemp ėjo „Housing and 
Urban Development" ministro 
pareigas ir susilaukė daug kri 
tikos iš prezidento, nes besąly
giniai rėmė Lietuvos nepriklau
somybės ir Landsbergio valdžios 
pripažinimo reikalus. J. Kemp 
šiuo metu su Švedijos ministru 
pirmininku Carl Bildt veda 
t a rp t au t inę konservatorių 
sąjungą (IDU). 

Buvo maloni staigmena, kai 
„Empovver America" įstaigoje 
prisistatė jauna JAV lietuvių 
kilmės studentė Sandą Simana
vičiūtė, kuri, studijuodama 
Georgetown universitete, laiki
nai dirba šioje visuomeninėje 
organizacijoje. Buvo matyti, kad 
ir jauni štabo nariai gerai infor
muoti apie Lietuvą, ir prof. 

Vėl sekame besikeičiančias 
pasaulio politikas. Štai. ramiai 
valgant vakarienę, paminėjau 
neseniai skaitytų žinių iškarpą, 
garsiai pasakydama: ..Kaip ge
rai, kad atsirado Žirinovskis!" 
Mano vyras nustebo mano tokiu 
galvojimu, todėl jaučiau reika
lą pasiaiškint i : ..Gal t a i 
sumažins tokią didelę Amerikos 
meilę Rusijai, padedant jai pe
reiti į imperijos padėtį ir išple
čiant savo įtaką mažose valsty
bėse". 

Iš tiesų vakaro naujienose jau 
buvo jaučiamas Amerikos val
džios suabejojimas savo politika, 
bet galutinai jos dar neatsisa
kant, nes kas gi galėjo būti 
gražiau tarp gerų draugų vienas 
visagalis vienoje vandenyno pu
sėje, o kitas Europos nykštukų 
žemyne! 

Panašią galvoseną radau 
vieno, dabar Maryland 
universitete esančio Maskvos 

Vytautas Landsbergis, lydimas 
JAV LB VRT įstaigos direkto
rės Astos Banionytės dar susi
tiko su vienu aukštu JAV Val
stybės departamento valdi
ninku. 

A. B. 

savaitraščio redaktoriaus, Jury 
Sigov straipsnyje, pasirodžiu
siame ..Christian Science Moni-
tor" laikraštyje Straipsnis 
pavadintas ,,Nepriklausomybė 
be chaoso*'. Čia autorius kiek 
paryškina ruso piliečio galvo
seną, kad dabar nuo Sovietų 
Rusijos atsiskyrusios valstybės 
neužsitarnauja palankaus elge
sio iš rusu pusės. Betgi buvo ma
loniausia skaityti tai. kad, na
grinėjant santykių su Rusija 
palaikančių valstybių skaičių, 
nebuvo Baltijos valstybių. Jis 
skaitė, kad normalūs prekybos 
ir diplomatijos santykiai būtų 
geras dalykas, nes daugiausia 
jos tebėra priklausomos nuo Ru
sijos ekonominiuose reikaluose 
— prekyboje ir energijoje, bet jas 
atstumia rusų galvosena, kad. 
laikui bėgant, jos vis vien liks 
Maskvos įtakos sferoje. Šis žur
nalistas mano, kad Rusija netu
rėtų grasinti karine jėga, o pa
silikti gerų diplomatinių san
tykiu ribose, nes kitaip tos šalys 
vis daugiau ieškos paramos Va
karuose. Blogio imperijos pa
veikslas tebėra neišblėsęs, ką 
rodo ir visų išsilaisvinusių 
valstybių pastangos pakliūti j 
NATO narių eiles. Tada Rusija 

vėl grįžta prie savo seno pasitei
sinimo, kad ji turinti teisę gin
ti tose atskilusiose valstybėse 
tebegyvenančius rusų kilmės 
žmones, nors tų žmonių skriau
dimo niekaip dar nepavyko įro
dyti. 

Taigi tokie vadai, kaip Žiri-
novskis, gali turėti didelę įtaką 
į dar sovietinio gėrio sapnuose 
skęstančius gyventojus, bet 
Vakarai tikrai turėtų suabejoti 
rusų imperijos didybės paveiks
lu. Jei tokie žurnalistai, kaip 
Jury Sigov, nejungia į rusų zoną 
Baltijos kraštų vardų, tai Vaka
rams irgi tas turėtų šį tą reikšti. 

Dabar dar norėčiau tarti porą 
žodžių apie mūsų gyvenvietę pa
lietusį žemės drebėjimą. Taip, ta 
baisioji gija ėjo ir per mūsų 
miestelį Valenciją, kur gyvena 
netoli vienos nuo kitų net sep
tynios lietuviškos šeimos, o 
dabar gal ir daugiau, nes kūrė 
šeimas jaunimas. Visus žiauriai 
palietė šis, kaip iš patrankų 
apačioje šaudymas. Vienus 
daugiau, kitus mažiau, bet jau 
lėkščių, stiklų visi netekome, 
iškrypo durys, nukrito paveiks
lai, statulos, pabiro nuo lentynų 
knygos ir virtuvės reikmenys 
bei maisto produktai. Dabar 
tebe tur ime dar po kelis 
pakratymus, vadinamus „after-
shocks", kurie taip pat stiprūs 
ir daro žalą, nors tęsiasi trum
piau, negu pagrindinis. Man tai 
trečias toks supurtymas nuo at
vykimo į Kaliforniją. Bet ban
dome tvarkytis. Vieno tautiečio 
namas ant kalnelio skilo pu
siau, visur tris dienas nebuvo 
vandens, elektros ir dujų. Dabar 
jau turime, bet ne visi. Atsidarė 
miesto krautuvės, dirbantieji 
jau bando vykti į darbovietes. 
Mūsų namuose paveikslai, ku
rie išliko, dar sustatyti prie 
sienų, bet viskas eis ramyn ir 
geryn — iki kito karto. Kaip 
mano daktaras mėgsta sakyti, 
kai nusiskundžiu: ,,Bėt"tu dar 
čia!" ' p 

CLASSIFIED GUIDE 

Making a big vvorld smaller. 

A passion for perfectiorv r* 

What difference does it make that Lufthansa fhes 
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smgie airiine9 O that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the vvorld7 The pomt is that over the 
years every expenence with every traveler. from 
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E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai. 

312.779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 
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PARDUODA 

ltE/MAX 
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1*312) 546-5959 
( 7 M ) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

II 

Ii 
REALMART, I N C 
6602 S. PuU*ci, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

Jono Aisčio ..Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika Leidinį 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno. 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge". 
4545 West 63rd Street. Chicago. L 
60629 Knygos kaina — 15dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3 50 dol.. 
Canada —5 dol.. kitur 5.50 aol. Ilh-
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių. 

BALYS BUDRAITIS 
,/ysrr.eniikai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, r*s\ 312-778*3971* 

IEŠKO BUTO 

Tvarkinga, vidutinio amžiaus 
šeima ieško buto Marquette Pk. 
apyl. Skambinti 8 v.v. -10 v.v. tel. 
312-778-1693. 

HELP VVANTED 

Amerikiečių še ima i reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 3V2 ir 
1 % metų. Šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb 
su ,.cable" TV. video ir tel. $250 
l * v ' Skambint i 

9 v. r. — 7 v .v . 
i'Philadeiphiaį 

Tel.: 215-66^-4727 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann Frank). vvhich begins m 1941 when 
a group of Uthuanians were loaded in cattle cars and dispatch-
ed to the vvastelands of Sibena. This diary is a record of a vvoman 
— a people-a nation. ravaged by a vicious occupying force. but 
resisting and surviving 

Translated by Raimonda K. Bartuška 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992 Book pnce $13.00 Shippmg and hand-
Img m USA $2 00. Canada — $3.00. Illinois residents add $1.14 
for sale tax. Send ordersto: Draugas, 4545 W 63rd St.. Chicago 
IL 60629-5589 

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI 
• kepame virš 30 metų 
• siunčiame į visas JAV valstijas 
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 sv 
• laikas užsisakyti Velykoms 

Skambinkite: 
Juozui Liūdžiu! (203) 223-2380 

PADĖKA 
Reiškiu širdingiausią padėką, sesėms ir broliams 

šauliams iš Čikagos, aplankiusiems mane ligoninėje š.m. 
vasario mėn. 6 d.: St. Juodžiui su žmona. M. Gudaitienei, 
Ramanauskienei. Taipogi pagarba ir tiems broliams ir 
sesėms, kurie norėjo, bet negalėjo atvykti, dėl blogo 
susisiekimo, bet atsiuntė širdingiausius linkėjimus pasveikti. 

Taipogi esu dėkingas mane aplankiusiam vietos 
pensininkų sekretoriui p. Surantui ir šauliams O. Pr. 
Joneliams, kurie mane ne tik lankė, bet daug širdies parodė, 
pagelbėdami mano žmonai. 

Visiems širdingas ačiū! 

Rockford, IL. 

Augustinas Pocius 



Lietuvos pogrindžio veikla 
JUOZAS NAVAKAS 

Su sovietinės okupacijos pra
džia Lietuvoje, prasidėjo ir anti-
sovietinis pasipriešinimas, 
kuris tęsėsi 45 m. Apie tai jau 
nemažai buvo spaudoje rašyta, 
bet gal dar ne viskas pasakyta. 
1993 m. pasirodė nauja kny
ga Lietuvoje „Nenugalėtoji 
Lietuva". Jos autorius, arba 
kaip jis pats save vadina — kny
gos sudarytojas — yra Algiman
tas Liekis. Šioje knygoje bando
ma atskleisti lietuvių tautos an-
tisovietinio pasipriešinimo 
raidą, remiantis dokumentine 
medžiaga — pogrindžio lei
diniais. Autorius yra gavęs me
džiagos iš lietuvių, buvusių po
grindžio veikėjų, jų rėmėjų ir 
politinių kalinių kovojusių prieš 
žiaurų okupantą. Be abejo, dar 
daug tokios medžiagos guli 
KGB ir teismų archyvuose. Pir
moji knyga apima laikotarpį 
nuo 1949 m. iki 1978 m. Knyga 
susideda iš dviejų dalių. Pirmoje 
dalyje yra „Antisovietinis po
grindis ir Lietuvos nepriklau
somybė" ir antrą dalį sudaro 
„Kalba dokumentai" — pogrin
džio leidiniai: „Lietuvos Kata
likų bažnyčios kronika", 
„Aušra", „Perspektyvos", 
„Dievas ir tėvynė" ir kiti. 

Sovietinei komunistinei oku
pacijai pasipriešinimo laiko
tarpiai buvę skirtingi. Nuo 1945 
m. iki 1953 m. vyko partizani
nės kovos, kai stalinistai 
stengėsi įkurti ir įtvirtinti ko
munistinę santvarką. Tai 
ginkluoto lietuvių tautos pasi
priešinimo prieš okupantą 
laikotarpis, kuris buvo vienas 
ilgiausių ir atkakliausių Rytų 
Europoje. Tada prieš lietuvių 
tautą kariavo dvi NKVD divi
zijos, joms talkininkavo pasie
nio, atvažiavusi iš Gudijos ir 
Karaliaučiaus kariuomenė. 
Gaila, kad nenurodoma, kiek 
lietuvių stribų dalyvavo kovoje 
prieš partizanus. Partizaninėse 
kovose žuvę per 30,000, nes 
partizaninis judėjimas Lietuvoje 
buvęs 6 kartus didesnis negu 
Lenkijoje ir 1,5*2 kartus dides
nis negu Latvyoje bei Estijoje. 
Partizanų sunaikinimui planas 
buvo paruoštas Maskvoje 1944 
m. lapkričio 11 d. ir jį vykdė, į 
Lietuvą atsiųstas, Suslovas. 

Okupanto tikslas buvo kiek 
galima greičiau palaužti gink
luotą pasipriešinimą ir suru
sinti Lietuvą. Suslovas išvažiuo
damas pasakė, kad Lietuva bus 
be lietuvių. Jau 1946 m. iš vals
tybinių įstaigų buvo atleista 
6,000 tarnautojų ir jų vietoje 
paskirti „specialistai" iš 
Maskvos ar kitų SSSR vietų. 
Dauguma ministrų, miestų ir 
apskričių bei rajonų vadovai 
buvo rusai. Patikimu okupacijos 
ir rusinimo įrankiu tapo komu
nistų partija ir NKVD. Kad 
neišsipildė Maskvos budelių 
pranašystės, tai tik dėka 
kovojusių partizanų, lietuvių 
patriotų, kurie aukojo savo 
gyvybę, tikėdami į Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Pirmo okupacijos dešimtmečio 
pradžioje daug lietuvių patrio
tų tikėjo greitu išsilaisvinimu 
ir žlugimu sovietinės imperijos 
valdžios. Kūrėsi miestuose ir 
kaimuose pogrindžio organiza
cijos, didesnės ar mažesnės, bet 
jos ilgai neišsilaikė. Iš jų plačiau 

' minima Lietuvos laisvės gynėjų 
sąjunga, įkurta Jurbarko 
gimnazijos mokytojo Petro Pau-
laičio, kuriam teko daug kentėti 
kalėjimuose, o Sibiro gulaguose 
net 32 m. 

Pralaimėjus partizaninį pasi
priešinimą, suprasta, kad oku
pacija bus ilga ir sunki, tuomet 
pereita į taikaus pasipriešinimo 
kovą. Po Stalino mirties, val
dant Chruščiovui, padėtis lyg 
„atšilo". Peržiūrėtos politinių 
pogrindžio kalinių ir tremtinių 
bylos, buvo leista daug kam 
grįžti iš Sibiro. Tarp 19541964 
m. vis daugiau lietuvių pradėjo 
stoti į LKP(b) ir užėmė vado

vaujamas vietas. Iš jų daug kas 
ėję talkininkauti okupantams, 
norėdami jiems įsiteikti, siek
dami karjeros. Buvę ir tokių, 
kurie ieškojo tuo padėti Lietu
vai, sušvelninti okupanto 
valdymą. Vilčių kėlė ir Chruš
čiovo reformos, bet tos viltys 
buvo greitai užslopintos. Pra
dėta pulti tuos, kurie nesutiko 
su Maskvos nurodymais, apkal
tinant juos, kad labiau 
rūpintųsi savos respublikos rei
kalais. Sustiprintas tikinčiųjų ir 
Katalikų Bažnyčios puolimas. 
Ji pasirodė esanti viena didžiau
sių kliūčių, partijai kuriant „ko
munistinę visuomenę", nes gy
nė religines laisves ir žmogaus 
teises. Už tai kentėjo vyskupai, 
kunigai ir tikintieji. Tikinčiųjų 
teisių gynimo komiteto nariai 
kunigai: A. Svarinskas, S. Tam-
kevičius, J. Zdebskis, J. Kaunec-
kis ir Valevičius, buvo areštuoti, 
kalinti ir ištremti į Sibirą. 

Nepaisant to, prieš valdžios 
spaudimą, sauvaliavimą pra
sidėjo protestai, demonstracijos 
Kaune, Vilniuje. Jose dalyvau
davo studentai, intelektualai, 
grįžę iš Sibiro kaliniai; gie
dodavę Lietuvos himną, „Mari
ja, Marija". Milicija ir sau
gumas puldavo demonstrantus 
ir kai kuriuos areštuodavo. 

Po Chruščiovo prasidėjo 
vadinamasis desidentinis judė
jimas. Žmonės pradėjo nebe
tikėti marksizmu leninizmu, 
išdrįsdavę atskleisti komunis
tinį melą, reikalavo, kad būtų 
laikomasi SSSR konstitucijos, 
kitų deklaruojamų teisių ir 
laisvių. Remiantis Jungtinių 
Tautų visuotine žmogaus teisių 
deklaracija, 1975 m. Helsinky
je 35 valstybių, tarp jų ir SSSR, 
pasižadėjo gerbti žmogaus 
teises. Tuo pasinaudojęs, Sacha
rovas pasiūlė steigti viešas 
grupes, kurios tirtų Helsinkio 
akto pažeidimus ir informuotų 
laisvąjį pasaulį. Tokia grupė 
buvo įsteigta ir Lietuvoje. Jai 
vadovavo: kun. K. Garuckas, L. 
Finkelšteinas, O. Lukauskai-
tė-Poškienė, V. Petkus ir T. 
Venclova. Komunistinė valdžia 
negalėjo to pakęsti ir grupė 
buvo likviduota. 

Antroje knygos dalyje — 
„Kalba dokumentai" — yra po
grindžio leidiniai, kurie aprašo 
svarbiausią pogrindžio veiklą, 
kai tuo laiku geležinė uždanga 
buvo stipriai saugoma. Pirmas 
ryškus tokios spaudos prasi
veržimas į Vakarus įvykęs 1948 
m.; kai Lietuvos partizanas 
Lukša atnešė Lietuvos katalikų 
laišką šventajam Tėvui Pijui 
XII. Laiškas buvo parašytas 
1947 m. rugsėjo 20 d. partizanų 
bunkeryje kun. Stankūno 
vyriausio pogrindžio kapeliono, 
kuris po to buvo areštuotas, iš
tremtas 25 m. į Sibirą, o grįžęs 
mirė. Laišką įteikė popiežiui 
kun. S. Yla, kan. F. Kapočius ir 
kun. A. Šidlauskas. Tačiau, 
kaip jau žinome, iš popiežiaus 
nesusilaukta jokio atsiliepimo ir 
Vakarų spauda beveik neparodė 
dėmesio. 

Pirmas lietuvių pogrindžio 
laikraštis, susilaukęs pasaulio 
dėmesio, buvo „Lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kronika", pradė
tas leisti 1972 m. Tai visų ti
kinčiųjų vilčių ir kovos už tikė
jimo laisvę ir žmogaus teises 
laikraštis, kuris slaptais keliais 
pasiekdavęs „Draugą" ir Lietu
vos religinės šalpos vedėją kun. 
K. Pugevičių. Jis išvertęs į 
anglų kalbą su savo talki
ninkais siuntinėjo JAV vysku
pams, laikraščių redaktoriams 
ir kitur. Apie Kronikos atsi
radimą, spausdinimą, plati
nimą, pavojus ir nukentėjusius 
veikėjus yra knygoje pateiktas 
pasakojimas buvusio Kronikos 
redaktoriaus Sigito Tam-
kevičiaus, dabar esančio 
vyskupo Kauno kunigų semina
rijos rektoriaus. Kronika skelbė 
tikinčiųjų persekiojimo faktus, 

LAIŠKAI 
VAIZDAJUOSTĖS 

Vasario 15 d. laiškų skyriuje 
užtikau labai naudingą laišką, 
kurį parašė Bernardas Brizgys 
lietuviškų vaizdajuosčių rei
kalu. Tai ne tik svarbus, bet 
ir degantis reikalas. Užsienio 
lietuvių tarpe lietuvių kalba la
bai silpnėja. Mokyklose dirbą 
jauni mokytojai jau nebepajėgia 
perduoti savo mokiniams gry
nos lietuvių kalbos — nebe ta 
tarsena, netaisyklingas kirtis, 
daug kitų nesklandumų... 

Tačiau yra dar žmonių, suge
bančių taisyklingai lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Juos 
reikia kviestis talkon, kad mūsų 
kalba būtų įrašyta į vaizdajuos
tes. Galima būtų nufilmuoti ir 
lituanistinių mokyklų pamokas. 
Vaizdajuostės juk nebrangios. 

Ne viskas čia tinka, kas 
pagaminta Lietuvoje. Gal jau 
laikas rimčiau susirūpinti mūsų 
tautiniais reikalais už Lietuvos 
sienų. Kadangi mūsų tauta yra 
negausi, kiekvieno lietuvio nu-
tautimas yra skaudus smūgis 
lietuviškumo išlikimui. Reikia 
manyti, kad pasirodys straips
nių tuo reikalu su konkrečiais 
pasiūlymais šio projekto įgy
vendinimui. 

Juozas Plačas 
Chicago, IL 

TAISYKLINGI 
ISSmEIŠKIMAI 

Jau mums pats laikas pakeis
ti „lituanistines mokyklas" į 
„lietuviškas mokyklas". 
Netaisyklingai išsireiškiame, 
sakydami: lituanistinis švie
timas, lituanistinės mokyklos, 
lituanistinis Pedagoginis ins
titutas ir 1.1. Nepadarome 
klaidos, sakydami: Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras, 

nes ir pats žodis — lituanistika 
reiškia lietuvių kultūros 
visumos mokslą. 

Lygiai taip pat visi suko 
galvas dėl „konteinerio" pakai
talo, o tiktai jo ieškoti nereikėjo. 
Dar senais laikais Lietuvoje 
buvo naudojami žodžiai: 
krovinys, kroviniai vagonai, 
krovininiai traukiniai. Kai mes 
parašėme i Lietuvą, kad pa
siuntėme jiems „tiek konteine
rių", tai jie, pataikaudami 
mums, atrašė, kad gavo „tiek 
konteinerių". Dabar parašome, 
kad išsiuntėme „tiek talpin-
tuvų" - atrašo, kad gavo „tiek 
talpintuvų, o juk „talpa" reiškia 
tūrį. Tad galėtume sakyti ne tik 
talpintuvas, bet ir tūrintuvas. 
Tiktai pirmiausia reikėtų 
pasakyti tūrio kiekį, nes be jo — 
tūris bereikšmis. 

Mes labai netaisyklingai 
aprašome net ir mokslus baigusį 
mūsų jaunimą. Dažnai spaudoje 
net mama, močiutė pasigiria, 
kad duktė (dukraitė) baigė 
slaugės mokslus. O juk tokių 
slaugės mokslų iš viso nėra. 
Vienas dalykas yra „slaugė", 
kitas — „gailestingoji sesuo". 

Nijolė Nausėdienė 
Lockport, IL 

TRUMPAI - DRŪTAI 

Ačiū už dienraštį, kuris yra 
mūsų gyvenimo dalis. Ištvermės 
redaktorėms! Atliekate puikų 
darbą. 
Liudas ir Aleksandra Sagiai 

Lyndhurst, OH 

SMAGU SUSIPAŽINTI 

Labai patinka „Drauge" sky
relis Susipažinkime. Seniai 
reikėjo dėmesį kreipti į išeivijos 
lietuvių jaunąją kartą, net ir 
tada, kai jie sukuria mišrias 
šeimas (jeigu tos šeimos ne
vengia lietuviško visuomeninio 
gyvenimo). Pastebėjome, kad į 
lietuvišką bendruomenę daž-

LABIAUSIAI 
SKAITOMAS DIENRAŠTIS 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
yra įtrauktas į Tarptautinės lei
dėjų sąjungos biuletinį, kuriame 
pateiktas 250 didžiausiųjų Eu
ropos dienraščių sąrašas. Jame 
„Lietuvos rytas" yra įrašytas 
102-ju. Tai vienintelis Lietuvos 
dienraštis sąraše. Įrašytas ir 
Latvijos dienraštis „Diena". 
„Lietuvos rytas" (pagal sausio 
4 d. duomenis) leidžiamas 
111,100 tiražu. Antrasis Lietu
voje didumu yra „Respublika" 
— 81,600 egz., „Lietuvos aidas" 
- 60,400, „Tiesa" - 29,600 
tiražu. 

Didžiausiu tiražu Europoje 
leidžiamas Rusijos dienraštis 
„Trud" — turįs per 10 mil. egz. 
tiražą; antroje vietoje Vokietijos 
„Bild" - 4,5 mil. 

prokurorų kaltinimus, teismų 
sprendimus, apkaltintųjų 
pasisakymus, skundus ir memo
randumus įvairioms komunis
tinės valdžios įstaigoms ar jų 
vadovams. Autorius, atrinkęs 
svarbiausias kronikos dalis, o 
taip pat ir iš kitų pogrindžio lei
dinių: „Perspektyvų", „Aušra", 
„Dievas ir tėvynė", be patai
symų pateikė šioje knygoje. 
Knygos pabaigoje yra Panevėžio 
ir Telšių vyskupijų kunigų 
kalintų, buvusių tremtinių ir 
kada mirusių sąrašas knygoje 
taip pat yra 85 svarbiausių 
Lietuvos pogrindžio veikėjų 
nuotraukos. Knyga turi 597 
puslapius, kietais viršeliais, 
išleista Vilniuje. 

Lietuvių išeivija, kuri atidžiai 
sekė pogrindžio veiklą, skaitė 
Kroniką ir kitus leidinius, gal 
ir nedaug ką naujo ras. Tačiau 
Lietuvoje „nenugalėtoji Lietu
va" gali daug kam atverti akis 
apie partizaninės kovos ir po
grindžio reikšmę, kad tauta 
išliktų gyva. 

niau įsijungia mišri šeima, kai 
vyras yra kitatautis, o žmona — 
lietuvė. Nereikia tokių šeimų 
atmesti, nes kartais jos į lietu
viškus reikalus įsijungia labai 
uoliai ir atlieka daug gero. 
Tikimės, kad daugiau tokių 
Susipažinkime skyrelių spaus
dinsite. 

Mykolas R. Širvinskas 
Stevensville, MI 

I 
KODĖL NERAŠOME I 
ANGLIŠKA SPAUDĄ? 

Skaitome labai daug politinių 
I straipsnių mūsų spaudoje. Ypač 
; visus pabaltiečius sujaudino 
i prezidentų Clinton ir Jelcino 
susitikimas ir apskritai Clinton 
administracijos kai kurių parei
gūnų pažiūros į buvusių Sovie
tų Rusijos valstybių tolimesnį 
Nepriklausomą valdymąsi. 
Išsikiša pataikavimas didžiajam 
kaimynui. 

Mūsų pasisakymai savoje 
spaudoje mažai ką reiškia ang
liškai kalbančiai visuomenei 
— jie lieka tik mūsų tarpe. Mes 
turime daug išsimokslinusių 
tautiečių, kurie lais\ ai kalba ir 
rašo angliškai. Kur jie yra, ko 
jie tyli? Rašykite į angliškos 
spaudos didžiuosius ir vietiniu:; 
laikraščius. Visi šie laikraščiai 
turi laiškų skyrius. Informuo
kite amerikiečių visuomenę ir 
pakreipkite jų galvojimą mūsų 
naudai. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, 111. 

PAGALBA REIKALINGA 

Gyvenime turėjau keletą 
draugų, patekusių į finansinius 
sunkumus. Vienus „suubagino" 
alkoholis, kitus moterys, o dar 
kitus — įvairios nesėkmės. 
Draugai prašė mano pagalbos. 

Dabar nustebau, kai paty
riau, kad ir mano mėgstamasis 
kasdieninis „Draugas" atsidūrė 
panašioje padėtyje. Nėra abejo
nės, kad „Draugas" didelių nuo-

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. vasario mėn. 22 d. 

Tu mylėjai, branginai Lietuvą, kaip 
savo gyvybę ir jai atidavei laisvės 
siekio duoklę. Ilsėkis Ramybėje. 

A.tA. 
Kpt. Andriaus Juškevičiaus 

mirties metinės 

Už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios š.m. 
vasario mėn. 26 d., 10 v.r. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Prašomi draugai, idėjiniai bendra
keleiviai išklausyti Mišių, pasimelsti 

Liūdinti š e i m a . 

Mūsų mielai mokytojai 
A.tA. 

VALERIJAI KURMAUSKAITEI 
KUNDROTIENEI 

mirus, jos giminėms, kolegoms ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia Kauno Marijos Pečkauskaitės 
vardo gimnazijos paruošiamosios pra
džios mokyklos buvusių II skyriaus 
mokinių vardu. 

Jurgis Gravrogkas 

dėmių neturi, yra katalikiškas 
ir už jo „sveikatą" nemažai 
maldų sukalbėta... 

Atrodo, kad padėtis gan rim
ta, pagalba „Draugui" reikal
inga. Galbūt, įstodamas nariu į 
Draugo fondą (nors ir nežymiai), 
prisidėsiu prie jo sveikatos 
pataisymo. Man mielesnis po
sakis yra: „Atsigauk ir gy
vuok", negu — „Ilsėkis 
ramybėje". 

Bronius Seliukas 
Rancho Palos Verdes, CA 

BUVUSIEMS MEMMINGENO 
STOVYKLOS DIEVO 

PAUKŠTELIAMS 

Vasario 8 d. „Drauge" „Iš ar
ti ir toli" skyriuje buvo žinutė 
apie dr. Vladą Miklių, kuris 
daug metų profesoriavo Havajų 
Valstybiniame universitete 
(Honolulu) ir buvo ekonominių 
mokslų katedros vedėju. Dabar 

jis išėjęs į pensiją, vasario 12 d. 
savanoriškai išvyko dėstyti 
Vilniaus universitete, eko
nomijos fakultete. 

Aš noriu atkreipti dėmesį, 
kad jo žmona yra Auksė Seš-
plaukytė, a.a. tėvų Igno Šeš-
plaukio (buvęs Lietuvos Karo 
Aviacijos pulk. ltn.) ir Sofijos 
dukra. Beveik prieš pusšimtį 
metų, kaip ir mes visi, buvo pri
siglaudę Memmingeno stovyk
loje, pietinėje Vokietijoje. Ten 
blondinukė mergytė Auksė 
(vadindavome Auksute) lankė 
stovyklos lietuvišką pradžios 
mokyklą. Emigravus į Kali
forniją, ji ten baigė mokslus ir 
ištekėjo už Vlado. Laikui bė
gant, jis atsidūrė Havajuose, ten 
išaugino ir išmokslino savo 
dukrą ir sūnų, kurie dabar yra 
sėkmingai įsikūrę ir gyvena 
Amerikos žemyne. Geriausios 
sėkmės jiems visiems! 

Donatas Stukas 
Daytona Beach Shores, FL 

1994 m. vasario 11d. Vašingtone, savo sūnaus namuose 
mirė pirmojo Lietuvos kariuomenės kūrėjo-savanorio ir pasku
ti, liojo prieškarinės Lietuvos ministro pirmininko Kazio 
Škirpos našlė 

A.tA. 
BRONĖ 

NENIŠKYTĖ 
ŠKIRPIENĖ 

Velionė gimė 1895 m. gruodžio 16 d. Alsetoje, Rokiškio 
apskr Baigė Liepojos Mergaičių gimnaziją, mokėsi Petrapilyje 
ir Medicinos Institute Kijeve. 1917 m. revoliucija ir pilietinis 
karas Rusijoje sutrukdė jos studijas. Į gimtąją Lietuvą teko 
grįžti pėsčiomis. Vėliau, ketverius metus tęsė mokslą Kauno 
universiteto Medicinos fakultete. 1924 m. ištekėjo už 
karininko Kazio Škirpos. Jam daugeli metų esant diploma
tinėje tarnyboje užsienyje, velionė gyveno Šveicarijoje, Lenki
joje, Vokietijoje. Pokario audrv, buvo nublokšta į Prancūziją, 
Airiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV, Vašingtone. 

Ištikimai lydėjusi ir rėmusi savo vyrą diplomatą jo 
nelengvame darbe. a.a. Bronė ištvermingai rūpinosi, kad 
mūsų nedidelei, ir tuo metu dar mažai žinomai, valstybei būtų 
tinkamai atstovaujama užsienyje. J i skaudžiai pergyveno 
Lietuvos valstybingumo netekimą ir buvo dėkinga likimui, 
leidusiam jai sulaukti nepriklausomybės atkūrimo. 

Šeima tikisi dar šiais metais perkelti pulkininko Kazio 
Škirpos ir jo žmonos Bronės Neniškytės-Škirpienės palaikus 
į jų karštai mylėtą tėvynę — Lietuvą. 

Nuliūdęs sūnus Kazys K. Škirpa su šeima. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m vasario 
men. 9 d., sulaukęs 92 m. amžiaus, mirė 

A.tA. 
Savanoris-kūrėjas 

Pulkininkas 
Prof. dr. JUOZAS VĖBRA 

Gyveno Durham. Connecticut. Gimė Lietuvoje. Gentynių 
kaime netoli Rokiškio. 

Paliko Amerikoje žmona dr. Genovaitė Židonytė-Vėbrienė, 
duktė Vaiva Vėbraitė-Gustienė. žentas James Gust, keturi 
anūkai: Aras. Liepa. Lokys ir Sirvydas, svainė Lijolė Židonytė 
ir uošvis Mykolas Židonis. Taip pat Lietuvoje sesuo Teresė 
Račiūnienė, duktė Silvija Lipnickienė. žentas Alfonsas, sūnus 
Evaldas ir marti Nijolė, sūnus Aristidas ir marti Regina su 
šeimomis, septyni anūkai ir keturiolika proanūku bei daug 
kitu giminių. 

Atsisveikinimas ir gedulingos šv. Mišios įvyko vasario 
men. 12 d. New Haven, Connecticut. Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Velionis buvo palaidotas vasario mėn. 21 d. Antakalnio 
kapinėse Vilniuje. 

A. a. prof. dr. Juozas Vėbra gynė Lietuvą 1918 m., gynė 
ją ir 1941 m. lietuvių tautos sukilime prieš sovietus. Nacių 
okupacijoje įsijungė į antinacinę rezistenciją. Iš Tėvynės buvo 
ištremtas 1944 m. pavasari. Naujus laikinuosius namus 
atradęs JAV. dr. Vėbra dalyvavo lietuviškoje veikloje, taip 
pat dirbo chemijos tyrimuose ir patentavo eilę atradimų. 
Lietuvai atgavus laisvę, ją lankė — dabar grįžta Amžinam 
Poilsiui. 

Šeima dėkoja visiems, ištiesusiems ranką nuliūdimo 
valandoje. Ypač dėkojame kunigams Karaliui ir Bitinui, 
atlaikiusiems šv. Mišias, ir p. T. Strimaitienei, padėjusiai 
įveikti sniego pusnis prie bažnyčios. Dėkojame visiems bičiu
liams, kurie aukojo arba aukos a.a. Vėbros atminimo 
stipendijų fondui per APPLE draugiją. Stipendijos bus ski
riamos nepasiturintiems tiksliųjų mokslų studentams 
Lietuvoje. 

Liūdinti šeima 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
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A m e r i k o s L ie tuv ių Tauti
n ė s sąjungos valdyba, vado
vaujant dr. L. Kriaučeliūnui, 
r eng ia Lietuvos Nepriklau
somybės ats tatymo — kovo 11 
dienos paskelbimo minėjimą. 

Minėjimas įvyks š.m. kovo 
m ė n . 13 d. ( sekmadienį ) 
J aun imo centre. Programoje 
n u m a t y t a : 11:15 vai . ryto 
p a m a l d o s Tėvų Jėzu i tų 
koplyčioje. 12:15 vai. žuvusių 
dėl Lietuvos laisvės pagerbimas 
prie laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje ir 12:30 
vai. akademinė bei meninė dalis 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

Čikagos ir tolimesnių vietovių 
lietuviai yra kviečiami rezer
vuoti šią datą ir dalyvauti mūsų 
v a l s t y b ė s a t s t a t y m o — 
paskelbimo minėjimo šventėje. 

J A V L B Vidur io vaka rų 
apygardos XIV-sios Tarybos 
Rinkimų komisija jau gavo 8 
Tarybos kandidatų sutikimus 
kandidatuoti į Tarybą ir 4-rios 
apyl inkių valdybos pristatė 
apylinkių Rinkimų komisijas. 
LB XIV Tarybos kandidatų 
sutikimo ir siūlymo rašto prista
tymo terminas baigiasi vasario 
28 d. 

Kovo 26 d., šeš tadieni , jau 
28-tą kartą Balzeko lietuvių 
k u l t ū r o s muziejuje įvyks 
kasmetinės velykinių margučių 
dažymo pamokos, kurias praves 
liaudies menininkė iš Grand 
Rapids, MI. Uršulė Astriene ir 
jos sūnus Don Astras. Bus dvi 
pamokos: 10:30 - 12 vai. ryto ir 
1 -2:30 vai. p.p. Jūs būsite supa
žindinti su visais margučių mar
ginimo etapais — nuo kiaušinio 
paruošimo iki saugojimo. Tuo 
pat metu bus galima apžiūrėti 
Uršu lės As t r ienės unikalių 
margučių ir šiaudinukų parodą. 
Ši paroda tęsis iki balandžio 30 
d. Taip pat įvyks vienintelės 
pasaulyje knygos apie velyki
nius margučius pristatymas. 
Knygą p a r a š ė Pat r ic ia 
Bakunas , o išleido Balzeko 
l ietuvių ku l tū ros muziejus. 
Prašome rezervuoti vietas tele
fonu (312) 582-6500. 

Ak t . I r e n a Leonav ič iū t ė -
B r a t k a u s k i e n ė iš Vilniaus ir 
toliau darbuojasi su Čikagos 
lietuvių „Vaidilutės" teatru. 
J a u pradėtas repetuoti naujas 
sceninis veikalas, kurio prem
jera numatoma rudenį. Taip pat 
tuoj bus pradėtos repeticijos per
nai pas ta ty to „Nuodėmingo 
angelo", nes jį norima pakartoti 
kovo 26 d., Čikagoje ir su juo 
pasirodyti Clevelande balandžio 
9 d. 

x M y k o l a s D r a n g a , ilgalai
kis „Laisvosios Europos Radijo'* 
redakc i jos n a r y s , skai tys 
paskaitą „Šiandieninė Mažosios 
Lietuvos padėtis arba Karą 
l iaučius š iandien ir rytoj", 
penktadienį, v a s a r i o 25 d. 7:30 
v.v. Jaun imo centro kavinėje. 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke
l i o n ė m s į L ie tuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis . Skambin t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , T rave lCen t r e , 
Ltd . , te l . 70*52*0773 . 

(sk) 

Lie tuvos vyčių — Vidur io 
Amerikos apygardos — pavasa
rinis susirinkimas b u s sekma
dienį, kovo 6 d. K a r t u pami
nėsime ir šv. Kazimierą, vyčių 
globėją, Mišiomis ir procesija 
Ali Saints-St. Anthony 's bažny
čioje, 518 W. 28th Place, Chica-
go(Bridgeporte). Mišios prasidės 
lygiai 8:30 vai. ryto. Po Mišių 
bus pusryčiai parapijos salėje ir 
susirinkimas, kurio šeimininkai 
yra Lietuvos vyčių 16 kuopa. 
Rezervacijas reikia padaryt i iki 
kovo 2 d., skambinant Agnės 
Rainis, 312-847-0356. Visos Vi
durio Amerikos apygardos vyčių 
kuopos raginamos da lyvaut i . 

Alice S tephens ir „Li ros" 
dainininkių pastangomis su
ruošto Alice Stephens Vokalinio 
stipendijų fondo konkurso daly
viai atl iks programą kovo 13 d., 
3 vai. po pietų Marijos aukš
tesniosios mokyklos aud i to 
rijoje, p r i s i m e n a n t A l i ce 
S t ephens 10 metų m i r t i e s 
sukaktį. 

„ S e p t y n i Kr i s taus ž o d ž i a i " 
— tradicinis religinis koncertas, 
ruošiamas muz. Fausto Strolios. 
šiemet bus Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Br ighton 
Parke kovo 13 d., 4 vai. po pietų. 
Bilietus galima įsigyti mokyk
los raštinėje darbo dienomis . 
Koncertas — gera proga paki l t i 
nuo kasdieninių rūpesčių ir 
susikaupti Gavėnios r imčiai , 
todėl visuomenė rag inamajame 
gausiai dalyvauti. 

L ie tuv ių fondo leidinio re 
dakcinę kolegiją sudaro: Anta
nas Juodvalkis — vyr iaus ias 
redaktorius; nariai — Vaclovas 
Momkus, dr. An tanas Razma. 
Marija Remienė, Alė Stepona
vičienė. Ramoną Steponavičiū
tė ir Juozas Žygas. Leidinys šiuo 
metu spausdinamas „Draugo" 
spaustuvėje. 

P a v a s a r i o sau lė meiliai pra
švis visiems, o dailūs modeliuo
tojai nuteiks l inksmai , jeigu 
atsilankysite į Montessori mo
kyklėlių madų parodą, pavadin
tą „Skambėk, pavasarė l i" . Pa
roda vyks sekmadienį, kovo 13 
d.. 12 vai . p.p., Lex ing ton 
House. Vietas į šią pavasar išką 
šventę galima rezervuoti pas V. 
Slapšiene 'Žiburėlio atstovė).tel. 
708-968-3057. a rba J. Žukaus
kienė (Vaikų nameliai) , 7 0 8 -
771-8617). 

x „Lie tuvos N a š l a i č i ų Glo
bos" komitetui a.a. Aldonos Da
gienės mirusios š.m. sausio 29 
d. atminimui, s iunčiame auką 
Lietuvos našlaičiams: $100 — 
Ona ir Stasys Budėjai, po $50 — 
Vanda Šerkšnienė, Edmundas 
Tunkūnas , Edna ir Stasys Vaš
keliai: $25 — Valeria ir Vladas 
Plepiai. Komite tas Lietuvos 
našlaičių vardu dėkoja. Komi
teto adresas; 2711 Wes t 71 St . , 
Ch icago , IL 60629. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
T R A N S P A K siunčiami kas sa
vaitę. Skubius s iunt in ius siun
čiame A I R C A R G O . Pinigai 
pervedami do le r i a i s . T R A N S 
PAK, 2638 W. 69 S t„ C h i c a g o , 
IL 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

SUPLASNOJO „LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES" PAUKŠTELIAI 

„Lietuvos Vaikų viltis" atsisveikino su Kęstučiu MeiStininku, jo mama Danute, Virgiu Cibulskiu 
ir jo tėvu Jonu. Berniukai po sėkmingų operacijų Shriners ligoninėje grižo Lietuvon. 

T ik p r i m e n a m e , kad kovo 
2 0 d. pop ie t ė Čikagoje i r 
a p y l i n k ė s e y ra r e z e r v u o t a 
v i e n i n t e l i a m išeivijos dien
r a š č i u i , , D r a u g u i " ir vie
n in te l iam išeivijos t au t in i am 
ansambl iu i , .Dainavai" . Tą 
popietę Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje įvyks „Daina
vos*" ansamblio koncertas, kurio 
pe lnas s k i r i a m a s „ D r a u g o " 
pa ramai . K a r t u su ansambl iu 
dainuos viešnia iš Houston, 
Texas, sol. Birutė Vizgirdienė. 
B i l i e tus j a u ga l ima įs igyt i 
, ,Draugo" administracijoje, J . 
Vaznelio prekyboje Marąuet te 
Parke ir Cicere po lietuviškų šv. 
Mišių pas Kostą Dočkų. 

R ū t a i r F e l i k s a s D a u k a i iš 
Čikagos, mūsų vieninte l iam 
dienraščiui padėti , sumažinant 
jo leidimo išlaidas, su prenume
ra tos mokesčiu kar tu a t s iun tė 
da r ir 200 dol. auką. J i ems 
t a r i ame nuoširdų ačiū. 

Sol . J u o z e D a u g ė l i e n ė , ra
šydama Daytona Beach „Siety
n o " ansamblio vardu, a t s iuntė 
100 dol. dienraščio leidimui pa
dėti . ,.Ta pačia proga Draugo 
l e i d ė j a m s ir r e d a k t o r ė m s 
l inkime sėkmės išlaikyti dar il
gus metus dienraštį. „Draugas" 
y ra t ik ras mūsų draugas . Kar
tais jo ilgai laukiame, o sulaukę 
labai apsidžiaugiame. Nuošir
d u s ač iū , . S i e t y n u i " už 

pris iminimą ir auką. 

D a n i e l i r V i d a M a r k s , čia 
g i m ę A m e r i k o s l i e t u v i a i , 
supranta sunkią žmonių, o ypač 
našlaičių padėtį Lietuvoje. J ie 
įsijungė į „Lietuvos Našlaičių 
globos" komiteto globėjų eiles ir 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
Pasaul io lietuvių centre Le-

monte Lietuvos nepriklausomy
bės šventė buvo iškilmingai 
švęsta kovo 20 d. Minėjimas 
prasidėjo pamaldomis, daly vau-
j a n t a t e i t i n i n k ų skau tų , 
skaučių, jūrų skautų, JAV bei 
Lietuvos vėliavoms. Šventei 
pr i ta ikytą pamokslą pasakė 
svečias evangelikų-liuteronų 
Ziono parapijos klebonas kun. 
Jonas Jozupait is . Šv. Mišių 
auką nešė Maironio lituanis
t inės mokyklos mokiniai, o 
bažnyčia skambėjo nuo solistės 
Danos Stankai ty tės giesmių. 

Minėjimą didžiojoje salėje pra
dėjo JAV LB Lemonto apylinkės 
pirm. Gediminas Kazėnas, pra-
vedimui pakviesdamas Kęstutį 
Sušinską, buvusį apylinkės 
pirmininką. Įnešus vėliavas, 
buvo pagiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai ir perskaitytas Vasario 
16 Aktas. 

Tarp gausia i susirinkusių 
dalyvavo ir ke le tas garbės 
svečių, su kur ia is supažindino 
programos vedėjas. Jų tarpe 
buvo prof. Mečys Mackevičius, 
Lietuvos Respublikos garbės 
generalinis konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, PLB pirm. 
Bronius Nainys, PLB vicepirm. 
Rimas Česonis, JAV LB Švie
t imo tarybos p i rm. Regina 
Kučienė, Lietuvių fondo atsto
vas dr. Antanas Razma, Pasau
lio Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Pau l ius Mickus ir 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirm. Kazys Laukaitis. 
Buvo pakviesti ir amerikiečiai. 
JAV Atstovų r ū m ų narys Har-
ris Fawell t rumpai visus pa
sveikino, prisimindamas atsi
lankymą Lietuvoje. Sveikino ir 
valstijos atstovas James Meiers, 
konstatuodamas, kad Lietuvai 
išsilaisvinus iš Sovietų okupa
cijos dabar reikalingas ekonomi
n ė s l a i svės i švys tymas . 
Minėjime dalyvavo Illinois vals
tijos s e n a t o r i u s Pa t r ic , J. 
O'Malley. Mary Ann Braški, 
Robert Porter, Pa t Throvvbridge 
ir Pat Michalski, kur i įteikė Il
linois gubernatoriaus proklama
ciją. 

Minėjimo pagrindiniam kal
bėtojui Lietuvos ambasadoriui 
W a s h i n g t o n e dr . Alfonsui 
Eidintui dar šeštadienį staiga 
išvykus į Lietuvą dėl tėvo mir
ties jo pareigas labai sėkmingai 
a t l i k o k o n s u l a s Vaclovas 
Kleiza. Jis priminė, „Drauge" 
spausdintus, prof. P . Zundės 
aprašytus , Kazio Bizausko iš
gyvenimus, nuotaikas, netgi 
r ie tenas , j am kaip Lietuvos 
atstovui, anuomet atvykus į 
JAV. Mes iš istorijos nesimo
kome. Į Lietuvą žiūrime per 
tamsius akinius į ten vykstantį 
sunkų atsistatymo laikotarpį ir 
nebematome šviesių prošvais
čių. O jų yra. Dėl to mes pra
randame dėmesį tolimesniam 
Lietuvos likimui. O Lietuvai 
dar esame labai reikalingi ir 
negalime likti tik pasyviais ste
bėtojais. 

Minėjimo proga Lietuvių fon
do atstovai dr. A. Razma ir 
Ramoną Steponavičiūtė įteikė 
6,000 dolerių Maironio lituanis
tinei mokyklai Lemonte ir 1,500 
dolerių Montessori „Žiburėlio"' 
mokyklėlei. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
l i tuanist inės mokyklos moki
niai , deklamuodami, dainuo
dami ir šokdami. Minėjimas 
buvo užbaigtas giesme „Lietuva 
brangi" . 

Br . J . 

D A R B O K O N F E R E N C I J A 

Mokslų metų laikotarpyje kai 
kurie lituanistinių mokyklų 
mokytojai gali jaust is beveik 
vieniši, kad dirba lyg saloje su 
savo klase. Jų mokiniai — tai 
jaunuoliai , kurie ne visada nori 
mokytis savo tėvų kalbos. Rei
kia turėt i energijos ir noro juos 
ragint i , truputį apibarti, inspi
ruoti . 

K i t i mokytojai norė tų 
apsikeisti mintimis su kitais 
mokytojais, bet mokytojų posė
džiuose tam laiko ne visada 
užtenka. Dar kiti mokytojai 
norėtų susipažinti su nauja 
mokomąja medžiaga, kur ia 
galėtų papildyti savo pamokas, 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 VV. 63rd S\., Chicago, IL. 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesč 10 

Č i k a g o j e y ra dvi vietos, k u r 
kasdien gal ima pamiršti žiemą 
ir visus, su j a susietus, nepato
gumus. Tai du atogrąžinių ir ki
tokių retų augalų š i l tnamiai 
(conservatories) — Garfield ir 
Lincoln parke . Iš jų didesnis ir 
senesnis y ra Garfield Park, ati
darytas 1907 m., užimantis bent 
4 ak rus žemės plotą ir tu r in t i s 
apie 5,000 skir t ingų augalų 
rūšių, maždaug 2 mil. dol. ver
tės . Š i l tnamis yra vienas iš ži
nomiausių Čikagos miesto įžy
mybių, j a m e kasmet vyksta 
kelios žydinčių, sezoninių gėlių 
parodos ir apskri tai a ts i lanko 
daug žmonių kone iš viso pasau
lio. 

Pastarųjų šalčių metu daug 
r e t ų a u g a l u pas ta to viduje 
sušalo dėl išdaužytų stiklų ir 
pras ta i veikiančio apšildymo. 
Kai kuriuose skyriuose prarasta 
iki 90% augalų, kuriuos bus 
nelengva ir nepigu pakeisti. Kai 
kur ie prarastieji paparčiai buvo 
daugiau ka ip 100 metų senumo 
(ši l tnamis didžiuojasi bent 100 
rūšių paparčiais). Kad likusieji 
a u g a l a i b ū t ų išgelbėt i n u o 
to l imesnio išnykimo, P a r k ų 
t v a r k y m o b i u r a s p a s k y r ė 
200,000 dol. greit iems ir būti
n iems pa ta i symams. Ateinan
čiais metais numatoma skirti di
desnę sumą, kad būtų gal ima 
a t l ik t i daugia i pagerinimų ir 
pata isymų. Garfield parko šilt
namis y ra 300 N. Centra l P a r k 
A ve. Gaila, kad apylinkė dabar c . . . . . , « ' 
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T r ink t e l i vieno Seklyčios 
an t ro jo a u k š t o miegamojo 
durys . Koridoriuje sus ta ty t i 
lagaminai . Rankoje a ts i randa 
palikto kambario rakta i . Salo
nas pilnas žmonių — savanorių, 
svečių — jų tarpe keturi vaikai , 
t rys mamos ir vienas tėvas. 
Išleistuvės. 

Kęstutis Meištininkas (11 m.) 
tiesiog skrajoja, laksto iš vieno 
kambar io kampo į kitą; net 
n e g a l i v a i k a s n u s ė d ė t i , 
paskutini kartą ramiai pasigar
džiuoti savo mėgs tamiaus iu 
„cheeseburger". Džiaugiamės jo 
s ava rank i šku j u d r u m u , nes 
prieš devynis mėnesius ber
niukas be ramentų nevaikščiojo, 
nelakstė po Seklyčios antrąjį 

bet aplinkraščiuose ar spaudoje 
aprašoma informacija neparodo 
medžiagos. 

JAV LB Švietimo t a r y b a 
stengsis užpildyti šias spragas, 
a r šiaip duoti švietimo darbuo
tojams progos atsikvėpti vienos 
dienos darbo konferencijoj , 
vasario 27 d. Vasaros metu 
Da inavo je o rgan izuo jamoje 
Mokytojų savaitėje susirenka 
gražus būrys mokytojų, švie
timo rėmėjų ir jų šeimos narių. 
Šiemet stovyklos savaitė vyks 
liepos 17-24 d. Savaitės metu 
dalyviams suteikiama proga 
išklausyti paskaitų, dalyvauti 
diskusijų būreliuose, išmokti 
naujų liaudies dainų ir užtenka 
laiko net truputį pailsėti Daina
voje. Darbo konferencija yra 
vienos dienos suvažiavimas, 
kuris per trumpą laiką stengsis 
pateikti mokytojams informa-
ciįos bei progos išsikalbėti. 

Šv ie t imo t a rybos o rgan i 
zuojama mokytojų darbo kon
ferencija vyks sekmadien į , 
vasario 27 d. Bočių salėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Švietimo taryba t ikisi or
ganizuoti kitą vienos dienos 
konferenciją Rytų pakraštyje šį 
pavasarį. 

Konferencija prasidės 9 v.r. 
šv. Mišiomis. Numatytoje pro
gramoje bus paskaitų ir prista
tymų, kuriuos pateiks patyru-
sieji pedagogai, o prakt iškas 
informacijas pate iks įvairūs 
specialistai: 

Janina Juknevičienė supa
žindins su savo knyga „Pa
tar imai dirbantiems su iki
mokyklinio amžiaus vaikais"; 

Irena Vilimienė pristatys ir 
dalyvius supažindins su Lietu
voje i š l e i s t u v a d o v ė l i u II 
skyriui, „Šaltinėlis"; 

Erika Brooks kalbės t e m a 
„Ka ip d i rb t i su nor inč ia i s 
išmokti l ie tuviškai , d i rban t 
vienoje amžiaus grupėje 6-60 
m."; 

Titus Antanai t is kalbės apie 
vaikų paruošimą būt i savo mo
kyklos „žurnal is tais" — kaip 
aprašyt i mokyklos įvykius , 
renginius ir pan.; 

Nijolė Gieršt ikienė ka lbės 
apie pozityvią discipliną klasėje; 

ses. Margar i t a Bare ika i tė 
kalbės apie tikybos dėstymo 
reikalingumą; 

Vida Braza i ty tė p r i s t a tys 
Švietimo tarybos naujai išleis
t u s vadovėlius ar vadovėlius iš 
Lietuvos, kurie t i nka šių dienų 
li tuanistinėse mokyklose. 

Konferencijoje kviečiami daly
vauti Čikagos ir apylinkių litu
anistinių mokyklų darbuotojai 
bei švietimo rėmėjai. Būtų labai 
puiku, jei dalyvautų mokytojai 
ir iš kitų miestų. Tolimesnę 
informaciją te ik ia Švie t imo 
ta rybos p i rmin inkė Reg ina 
Kučienė, tel . 708-301-6410. 

Ramunė Kubiliūtė 

Austė ir Mindaugas Vy
gantai iš VVinnetka, IL, pra
tęsdami laikraščio prenumera
tą, jo išlaikymui pridėjo ir 210 
dol. auką. J iems tariame nuošir
džiausią padėką už paramą 
kasdieninių išlaidų sumaži
nimui. 

aukštą . Kęs tu t i s su m a m a 
Danute š iandien išvažiuoja 
namo, į Kauną — be ramentų. 

Kęstučiui, kaip ir visiems 
„Lietuvos Vaikų vil t ies" at
vež t iems į J A V S h r i n e r s 
l igonines gydyt i s va ikams , 
nebuvo įmanoma padėti Lietu
voje. Gimus, pastebėta, kad kai
rioji pėdutė kreiva, nukrypusi , 
kad koja t rumpesnė už deši
niąją. Bandė tėvai vaiką gydyti 
Lietuvoje. Tačiau po skaudžių 
operacijų liko t ik baimė gydy
tojams, kreiva pėdutė, 11 cm 
t rumpesnė kai r io j i koja ir 
ramentai . 

Shriners chi rurgai a t s ta tė 
pėdukę į v ie tą , s k a u d ž i a i 
praleisti mėnesiai tempimo apa
rate ištiesino, ištempė kojytę 7 
cm, pastatė Kęstutį ant savų 
kojų (nors ir su paaukština
muoju bateliu). Po poros, treje-
tos metų, stipriai ir tvir tai su
gijus kojos kau lams , kairiąją 
koją vėl reikės tempti, kad likęs 
4 cm sk i r tumas išnyktų. 

Grįžo K ę s t u t i s į K a u n ą 
vasario 14 d., k u r jo laukė tėtė, 
sesutės Alma ir Vilma. Liko 
Čikagoje, Seklyčios spintoje, 
seni, gramėzdiški ramentai. J ie 
Kęstučiui nereikalingi. 

Trinkteli antrosios miegamo
jo kambario durys. Dar vieni 
raktai rankose. Koridoriuje su
s t a t y t ų l a g a m i n ų ska ič ius 
didėja. 

Ne vien Kęstutis išvažiuoja. 
Kartu namo Čikagoje išbuvusį 
t ik ketur is mėnesius , išlei
džiame ir Virginijų Cibulską su 
tėvu Jonu. 

Atsistoja šalia — aukštas , 
tiesus septyniolikmetis vyru
kas. Rodos, atvažiavo vaikas, 
žymiai ūgiu mažesnis, sukrypęs. 
Tylus, tačiau veidą puošia 
šypsena — tik tokia, kuri gali 
spindėti laimingo ir sveiko 
vaiko akyse. 

Virgiui nustatyta diagnozė 
buvo „scoliosis" — stuburo/nu
garkaulio iškrypimas, gimdymo 

traumos rezultatas. St. Peter
burge (buvusiame anais laikais 
Leningrade) Virgiui padarytos 
penkios operacijos. Įstatytas ati
t inkamas nugarkaulio tiesini
mo aparatas. Tačiau aparato 
kabliukai atsikabino, s tuburas 
krypo tolyn, išsikišo men
tikaulis. 

Nors Virgio dienos J A V 
nebuvo palyginti ilgos, tačiau 
daugumą jų praleido Shriners 
ligoninėje. Pirmosios operacijos 
metu dr. John P . Lubicky išpjo
vė rusiškąjį aparatą, kurį po 
operaci jos a p i b ū d i n o j a u 
lietuviškai, bet viešai nekar-
totinais žodžiais. Kur tik apara
t a s ar jo dalys buvo prisilietę, 
visos sausgyslės, raumenys , 
kaulai buvo pajuodę. Virgiui 
a n t galvos buvo p r i t a i sy ta 
„ka rūna" su svoriais, pradėtas 
nugarkaulio tempimas. Po šešių 
skaudžių savaičių — antroji 
operacija. Stuburas sutvirtintas 
dviem stripais, išsikišęs menti
kaulis ištiesintas, pri taikyta 
devynių mėnesių nešiojimui 
l ange tė ( „ b r a c e " — va ikų 
vadinamas gorsetu). 

Virgis, suvalgęs mėgstamiau
sią patiekalą — picą, velkasi 
švarką ir leidžiasi Seklyčios 
laiptais. Grįžta į Vilnių pas 
mamą ir brolį Donatą. 

Nuvažiuoja didžioji savanorio 
A. HofTmano mašina. Skirstosi 
savanoriai, svečiai. 

Lipu stačiais Seklyčios laip
t a i s . Žiba nauja i išdažytos 
sienos, o tyla tiesiog apčiuo
piama. Nukrenta ašara — ir vėl 
išleistuvės, ir vėl, rytoj atėjusi, 
ieškosiu priprastų veidų, o jų 
j a u nebus; liks t ik prisiminimai 
kar tu praleistų valandų, dienų, 
mėnesių ir švytinti sveiko vaiko 
džiugi šypsena. 

Jūratė Budrienė 

• Vaikai, nustebinkite savo 
tėvus, užprenumeruokite (arba 
pratęskite) jiems „Draugą". 

• f 


