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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusijos tranzitui 
būtinas teisinis 

pagrindas 
Vilnius, vasario 28 d. (Elta) -

Prezidentas Algirdas Brazą u s 
kas, pirmadieni spaudos konfe
rencijoje kalbėdamas apie san
tykius su Rusija, pažymėjo, kad 
kai kurios politinės jėgos Lie
tuvoje pernelyg aštrina rusiš
kojo „tranzito koridoriaus" 
klausimą, skambina dėl to 
visais varpais. 

„Jungtinių Tautų Generali
nėje asamblėjoje, kitose tarp
tautinėse institucijose esu ne 
kartą pabrėžęs būtinumą demi
litarizuoti Kaliningrado sritį", 
pasakė A. Brazauskas. „Būtų 
paradoksalu reikalauti demili-
tarizacijos ir tuo pat metu ne
leisti traukinių. Tik reikia su
formuoti Europoje pripažintą 
teisini tranzito pagrindą, tuo 
labiau, kad transporto srautas 
per Lietuvą vyksta ne tik j 
Rusiją, bet ir į Skandinavijos, 
Baltijos šalis, Vokietiją,Rytų ir 
Vidurio Europą. 

A. Brazauskas nusistebėjo 
Rusijos parlamento paskelbta 
amnestija šios šalies 1991 ir 
1993 metų pučistams. „Tai 
Rusijos vidaus reikalas", pa
sakė jis, „tačiau negalima 
nepaisyti teisingumo reikalavi
mų — nusikaltimas turėjo būti 
įvardintas". 

Be to, pažymėjo Lietuvos pre
zidentas, kad rinkimai, kiti šios 
šalies gyvenimo įvykiai kol kas 
neturėjo įtakos santykiams su 
Lietuva. Vyriausybės ir minis
terijų lygiu pasirašyti susita
rimai tebeveikia. Tačiau Rusi
ja vis delsia ratifikuoti sutartį 
su Lietuva dėl didžiausio pa
lankumo prekyboje. 

Prezidentas atmetė 
kaltinimus Lietuvių tautai 

Pirmadieni spaudos konfe
rencijoje prezidentas Algirdas 
Brazauskas pripažino, kad jo 
metiniame pranešime per 
klaidą buvo paminėtas žodis 
„sionizmas", kontekste su 
neigiamomis jėgomis. Artimiau
siu metu, matyt, bus paskelbtas 
pareiškimas dėl santykių su Iz
raeliu ir žydų bendruomene. 

Prezidentas atmetė kai ku
riuose privačiuose Izraelio leidi
niuose pateikiamus kaltinimus 
lietuvių tautai ir Lietuvai dėl 
žydų genocido. „Tuo metu, kai 
jį vykdė, Lietuva buvo okupuo
ta, žydų atžvilgiu buvo vykdo
mas ne Lietuvos, o hitlerinės 
Vokietijos politika, įtraukiant į 
šiuos veiksmus tam tikrus Lie
tuvos gyventojus. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiasis Teis 
mas peržiūrėjo apie 50,000 rea
bilitacijos bylų. Beveik tūks
tančiui asmenų, tarp jų ir šau
džiusių žydus, reabilitacija 
nepatvirtina. Tyrimų reikia ir 
stalininiu laikotarpiu Lietuvo
je vykdytam genocidui, į kurį 
taip pat buvo įtraukti Lietuvos 
gyventojai — lietuviai, žydai ir 
kitų tautybių asmenys". 

Prezidentas pritarė Seimo 
sprendimui genocido centro va
dovu paskirti sąžiningą ir kom
petentingą, daug metų sovietų 
kalėjimuose ir lageriuose išken-
tėjusį Vytautą Skuodį. Prieš 
tuos, kurie dabar yra užėmė pa
talpas buvusiuose KGB rūmuo
se, jėga nebus naudojama, sakė 
prezidentas. Šie žmonės ir patys 

nukentėjo stalininiu ir posta-
lininiu laikotarpiu, tačiau bū
tina rūpintis Čia esančių archy
vų saugumu. Tai valstybės, o ne 
visuomeninių organizacijų kom
petencija. 

Šią vasarą vyks Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventė 

Šįmet pirmą kartą rengiama 
bendra tėvynėje ir išeivijoje 
gyvenančių lietuvių dainų 
šventė. Ji vyks Vilniuje ir 
kaune nuo liepos 6 iki 11 dienos. 

Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventė skiriama švenčių ren
gimo Lietuvoje 70-mečio jubilie
jui. Joje dalyvaus apie 26,000 
atlikėjų. Maždaug tūkstantis 
šokėjų ir daininkų, folkloro an
samblių dalyvių atvyks iš kitų 
kraštų: Kanados, JAV, Austra
lijos, Argentinos, Vokietijos, 
Lenkijos, Latvijos, Ukrainos, 
Baltarusijos. 

Be tradicinių dainų ir šokių 
dienų, bei ansamblių vakaro, 
Vilniaus universiteto šv. JOno 
bažnyčioje numatyta surengti 
Laisvės aukų, valstybės ir kul
tūros veikėjų atminimo valan-, 
dą. „In memoriam". 

Kaune, J. Vileišio aikštėje, 
kur 1924 m. vyko pirmoji dainų 
šventė, bus atidengta pamink
linė skulptūrinė kompozicija. 
Jubiliejinei dainų šventei nu
matyta išleisti specialų pašto 
ženklą ir proginę dešimteis litų 
monetą. Apie visą tai praneša 
šiandien surengtoje spaudos 
konferencijoje. 

Lietuviai, pasibaigus 
Olimpinėms 
žaidynėms 

Lillehammer, vasario 28 d. 
(AGEP) — Žiemos olimpinėse 
žaidynėse iš lietuvių geriausiai 
sekėsi dailiojo čiuožimo porai 
Margaritai Drobiazko ir Povilui 
Vanagui. Jie, aplenkę čiuožėjų 
porą iš Uzbekijos bei JAV čem
pionus, užėmė 12-tą vietą. Tokio 
rezultato jie ir tikėjosi, važiuo
dami į žaidynes. 

Biatlonininkams Kazimierai 
Strolienei ir Gintarui Jasinskui 
nesisekė šaudyti, tad jie užėmė 
vietas penktajame ir šeštajame 
dešimtuke. 

Ričardas Panavas yra aplen
kęs daugiausiai varžovų — 10 
km slidinėjimo laisvu stiliumi 
varžybose iš 88 sportininkų jis 
buvo 38-as. Ketvirtadienį Vida 
Vencienė dalyvavo paskutinėje 
savo rungtyje — 30 km slidi
nėjimo lenktynėse. Vida Vencie
nė finišą pasiekė 25-oji, ap
lenkusi daugiau kaip pusę var
žovių. 

Sekmadienį Ričardas Panavas 
lenktyniavo olimpiniame slidi
ninkų 50 km maratone. Jis 
baigė 32-as iš 73 varžovų. 

Rusų traukiniai 
važiavo be leidimų 
Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 

— Rusijos karinis sąstatas su 
26 šarvuočiais ir 18 ginkluotų 
kareivių kirto Lietuvos sieną 
vasario 19 dieną. Pasieniečiai 

Vienas pučo prieš Rusijos prezidentą Boris Jelciną vadovų Ruslan Chasbulatov, tuo metu buvęs 
Rusijos parlamento kalbėtojas, šeštadienį paleistas iš kalėjimo, grįžo į namus Maskvoje. Kartu 
su juo buvo paleistas ir jo bendrininkas, buvęs Rusijos viceprezidentas Aleksandr Ruckoj. Porą 
valandų prieš jų ir kitų šešių pučistų paleidimą vienas stipriausių Jelcino rėmėjų, Rusijos 
vyriausias prokuroras Aleksei Kazannik atsistatydino iš pareigų, pareikšdamas, kad teisiškai 
jam neįmanoma įvykdyti prezidento paskutiniu momentu paduoto prašymo sustabdyti 
amnestuotojų paleidimą. 

Latvija sieks tarptautinio 
okupacijos fakto patvirtinimo 

Vilnius, vasario 17 d. — 
Viena iš Latvijos Seimo komi
sijų skubiai rengia svarbų 
dokumentą Jungtinėms Tau
toms, rašo „Lietuvos aidas". 
Gegužės mėnesį dokumentą 
apsvarstys Baltijos Tarppar
lamentinė Asamblėja, o po to 
trijų Baltijos valstybių vardu į 
Jungtines Tautas bus nusiųstas 
kreipimasis, prašant pripažinti 
Baltijos šalių okupacijos ir 
aneksijos 1940 metais faktą. 

Latvijos Seimo nariai nėra įsi
tikinę, kad jų pastangos bus 
vaisingos, kadangi pasaulyje 
mažai kas žino apie tai, kas 
prieš pusę šimtmečio dėjosi prie 
Baltijos jūros. Todėl siūloma ar
timiausiu metu parengti istori
nę apžvalgą ir iš anksto išsiunti
nėti ją daugelio šalių pasiun
tinybėms ir vadovams. 

Kodėl Latvijai svarbi oficiali 
JT pozicija? Į šį klausimą atsako 
jos Seimo nariai, įvairių frakcijų 
atstovai. 

Pasikeis Latvijos pozicija 
kariuomenės išvedimo 

derybose 

Užsienio reikalų ministro ir 
„Latvijos kelio" frakcijos depu
tato Georgs Andrejevs nuomo
ne, šis žingsnis susijęs su pasi
rengimu balandžio konferenci
jai Paryžiuje. Ten gali kilti 
klausimas: kas istoriniu ir 
dabartiniu aspektu sunkina 
Latvijos santykius su kaimy
nais? Tokio dokumento priėmi-

traukinį pastebėjo tik tada, kai 
jis įvažiavo į Kybartus. Atitin
kamos Rusijos žinybos Lietuvos 
pasieniečių iš anksto neperspėjo 
apie traukinį su pavojingu kro
viniu. Užsienio reikalų minis
tras Povilas Gylys iškvietė Rusi
jos ambasadorių Lietuvoje ir 
paprašė ambasadoriaus, kad šis 
kreiptųsi į Rusijos valdžią, kad 
panašūs atvejai daugiau nepasi
kartotų. 

Nežiūrint to, antradienį vėlai 
vakare, Lietuvos pareigūnai su-

! laikė dar tris Rusijos karinius 
sąstatus, lydimus ginkluotų ka
reivių ir neturinčius leidimų 
vykti per Lietuvos teritoriją. Du 
traukiniai, vykstantys iš Vokie-
tijos, sulaikyti Klaipėdos jūrų 
perkėloje; vienas stovi Tilžėje. 

mas teisiškai įtvirtintų praei
ties tikrovę ir tuo leistų pagerin
ti santykius su Rusija. 

Andrejevs atmeta tokio doku
mento panaudojimo Jungtinėse 
Tautose galimybę tam, kad Lat
vija įgytų teisirį pagrindą 
nesuteikti buvusiems Sovietų 
Sąjungos piliečiams Latvijos 
pilietybės. „Mes visada sakome 
užsienio valstybėms iš Sovietų 
Sąjungos pusės žmonių perkėli
mas j Latviją buvo nelegalus, 
nusikalstamas aktas, tačiau 
patys žmonės už tai nėra atsa 
k ingi. Todėl šiandien jau vien 
humaniškai? sumetimais, rei
kia sutikti su tuo. kad daliai jų, 
tiems, kurie šito panorės, būtina 
suteikti galimybę integruotis. 
Ar greitai — priklauso nuo ap
linkybių, demografijos ir taip 
toliau", sako Andrejevs. Be to, 
jo nuomone, „okupacijos ir 
aneksijos" samprata turi būti 
įtvirtinta, norint „paaiškinti 
pasauliui mūsų sunkumus". 

Atkreips dėmesį, kad 
Latvijoje yra okupacinė 

kariuomenė 

Jo frakcijos kolega Indulis 
Derzinis įsitikinęs, kad vien jau 
kreipimosi į Jungtines Tautas 
projekto svarstymas Seime, be 
abejonės, atkreips pasaulio 
visuomenės dėmesį į tą faktą, 
kad „Latvijoje yra okupacinė 
kariuomenė". 

Radikaliosios „Tėvynės ir lais
vės" frakcijos vadovas Maris 
Grinblats mano: „Mes neturime 
kitos galimybės šaukti apie tai 
tarptautinėse organizacijose". 
Grinblats priminė, jog pasiūly-
mą „belstis į Jungtinių Tautų 
duris" jo vienminčiai kelia jau 
seniai. „Pasiekę okupacijos 
fakto pripažinimą" pasakė jis 
Rusuos žinių agentūros ITAR-
TASS korespondentui, „mes ga
lėsime pabrėžti, kad Latvija — 
tai ne nauja, ką tik sukurta 
valstybė, o šalis, atkūrusi savo 
nepriklausomybę, ir ji neprivalo 
suteikti pilietybę visiems, atva
žiavusiems čionai okupacijos 
metais". 

Judėjimo už nacionalinę ne
priklausomybę frakcijos depu
tatas Aleksandras Kiršteins 
apgailestavo, kad iki iiol Jung
tinėse Tautose dar nėra tokio 
dokumento, nes jei toks būtų, 

Karaliaučiaus 
demilitarizavimu 

rūpinasi opozicija 

„derybose su Rusija turėtume 
kitą teisinę bazę". Pasak jo, 
vienas dalykas, kai Rusija 
teigia, kad Latvija atsiskyrė 
nuo Sovietų Sąjungos ir todėl 
reikia dalytis bendrą turtą, kar
tu spręsti armijos problemas. Ir 
visai kitaip į šią problemą rei
kia žiūrėti pripažinus okupa
cijos faktą: „Tada Latvija nepri
valo suteikti socialines garan
tijas buvusiems okupacinės ka
riuomenės karininkams". 

Kiršteins sako, .Jog pripa
žinus okupacijos faktą, mums 
jau nereikės ginčytis su Rusijos 
delegacija dėl tų 3.500 karinin
kų, kurie demobilizavosi per 
pastaruosius dvejus metus ir 
kuriuos norima mums primesti. 
Jungtiniu Tautu dokumentas 
leis išspręsti ir kiausimą dėl 
dešimčių tūkstančių karo pensi
ninkų — jie galėtų individualiai 
gauti leidimą gyventi Latvijo-
je". 

Žinoma, kreipimosi į Jungti
nes Tautas idėja patiko ne vi
siems Seimo nariams. „Lygy
bės" frakcijos (jai priklauso ir 
kalėjime sėdintis pučistas Rubi-
kas) vadovas Filip Stroganov 
yra įsitikinęs, kad toks doku
mentas tik „pablogins santy
kius su Rusija kaip su Sovietų 
Sąjungos teisių paveldėtoja", ir 
Rusijoje „didelei gyventojų da
liai" šis aktas reikš „savo 
kaimynų negeranoriškumo ges
tą". 

Pasibaigė 
Lietuvos-Lenkijos 
sutarties derybos 
Vilnius, vasario 25 d. (AGEP) 

— Lietuvos užsienio ministro 
pavaduotojas Vladislavas Do
markas spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį pasakojo apie 
pasibaigusias Lietuvos-Lenkijos 
derybas. 

Per visą derybų laiką Lietuva 
buvo parengusi keletą sutarties 
projektų ir deklaraciją dėl pra
eities įvykių vertinimo. Dabar 
Lietuvos delegacijos iniciatyva 
atsisakyta deklaracijos. Sutar
ties projekte rašoma, kad abi 
šalys apgailestauja dėl praeities 
įvykių. Kovo mėnesį Varšuvoje 
sutartį turėtų parafuoti užsienio 
reikalų ministrai, o pasirašyti — 
prezidentai Vilniuje. Deklaraci
jos nutarta atsisakyti po Lenki
jos prezidento atstovo A. Zak 
rzewskio vizito į Vilnių vasario 
2 dieną. 

Vilnios, vasario 28 d. — 
Opozicijos spaudos konfrencijoje 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 

Landsbergis pasakė, kad dide
lis Rusijos kariuomenės su
telkimas Kaliningrado srity
je kelia grėsme Baltijos vals
tybių ir Lenkijos saugumui. 
Kaip praneša Seimo opozicijos 
atstovė spaudai Rasa Rastaus-
kienė, Landsbergis sakė, kad 
Karaliaučiaus srities problema 
yra labai aiškus tarptautinio 
saugumo klausimas, jo vienas iš 
aspektų yra karinis tranzitas 
per Lietuvą. Ypač tai pavojinga 
chaoso Rusijoje atveju. Dar 
vienas šios problemos aspektas 
yra tai, kad demilitarizavimas, 
t.y. armijos išvedimas iš Kara
liaučiaus srities, skatintų 
natūralų dekolonizacijos proce
są ir Lietuvai būtų naudinga 
turėti kaimynystėje nedidelę ir 
draugišką valstybę, vietoj mil
žiniškos armijos. 

Karaliaučiaus statuso 
klausimas nėra baigtas 

Karaliaučiaus srities „statuso 
klausimas taip pat yra ir buvo, 
ir kai kada ir tebėra keliamas 
Lietuvos politikų", pasakė 
Landsbergis, tačiau dabar jį 
kelia ne vyriausybinės jėgos, o 
opozicinės. Kartais visai be rei
kalo Karaliaučiaus srities sta
tuso klausimas tapatinamas lyg 
Lietuva jau reikštų teritorines 
pretenzijas. Pavadinimas „Ma
žoji Lietuva" yra istorinis, ke
letą šimtmečių buvo vartojamas 
terminas „Prūsų Lietuva", 
kuris ir dabar būtų politiškai 
prisimintinas. Prisimenant šia 
tėvonystės teisę, o tai nereiškia 
teritorinių pretenzijų, bet yra 
papildomi argumentai, kad to 
krašto klausimas negali būti 

Vasario 16-oji 
Vokietijoje 

Bona, Vokietija, vasario 23 d. 
(AGEP) - Schleswig-Holstein 
valstijos atstovybės rūmuose 
Bonoje buvo iškilmingai pami
nėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Į iškilmingą 
vakarą atvyko JAV, Rusijos 
Japonijos, Vokietijos, Anglijos, 
Italijos, taip pat Albanijos, 
Saudi Arabijos, Azerbaidžano 
atstovai. Dalyvavo bankų, vi
suomeninių organizacijų, fondų 
atstovai. Iš viso buvo apie 200 
svečių, iš kurių apie 60 buvo 
diplomatai. 

Svečiai grožėjosi Lietuvos me
nininkų — Stanislovo Kuzmos. 
Irenos Daukšaitės-Guobienės. 
Lidos Kuzmienės — darbais. 
Šiuos darbus į Vokietįją atskrai
dino „Lietuvos avialinijos". Pa
sak Lietuvos ambasados atsto
vo, visas iškilmių išlaidas apmo
kėjo Schleswig-Holstein vals
tijos valdžia, kuri Lietuvai rodo 
didelį palankumą. Šiaip šio 
vakaro iškilmes būtų kainavu
sios apie 15,000 markių. 

— I s p a n i j o s Katalonijos 
kultūros ir literatūros akademi
ja ir Katalonįjos Kultūros Kong
reso Fondas Vytautui Landsber
giui paskyrė tarptautinę Ramon 
Lull premiją. Prenuja Vytautui 
Landsbergiui paskirta „atsi
žvelgiant į vertingą įnašą, at
kuriant nepriklausomos Lietu
vos valstybes statusą ir po to 
pavyzdingai įtvirtinant demo
kratine* nuostatas". 

sprendžiamas be Lietuvos, sakė 
V. Landsbergis. 

Vyriausybei reikėtų turėti 
aiškią nuostatą, kad statuso 
klausimas nėra baigtas. Gaila. 
kad kol kas oficialios Lietuvos 
valdžios politiniai interesai, net 
savo pačių tautiečių atžvilgiu 
tame krašte, yra labai nykūs. 
Statuso klausimas — tai ateities 
prognozavimas, tai mūsų atei
tie ir nacionaliniai interesai, 
įdomios formuiės yra Europos 
Parlamento dokumentuose, ten 
konstatuojama, kad tai regionas 
Rusijos jurisdikcijoje, kad jo 
ateitis yra Rusijos, kaimyninių 
šalių ir Europos Sąjungos rūpes
tis, ir iš tikrųjų tai yra tarp
tautinio rūpesčio objektas. 

Kalbėdamas apie karinio 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
klausimą, V. Landsbergis 
pasakė, jog kurį laiką atrodė, 
kad mes patys skatinam karinį 
tranzitą, kad kuo greičiau būtų 
ruošiama sutartis. Paradoksa
lus dalykas yra militarizavimo 
stiprinimas Karaliaučiuje, todėl 
gerai, kad Lietuva oficialiai 
pasisakė už srities demilitari-
zavimą. Dėl žodžio „korido
riaus" vartojimo ruošiant 
sutartį, V. Landsbergis siūlė 
politikams pagalvoti, ar visoms 
valstybėms vienodai reiktų 
suteikti teises, nepriklausomai 
nuo to, kaip jos traktuoja patį 
Lietuvos suverenitetą ir kiek su 
tuo gali būti susiję pavojų. 

Rusijoje prasidėjo Jelcino 
epochos pabaiga 

Rusijos Dūmos sprendimą 
suteikti amnestiją pučistams 
Vytautas Landsbergis pavadino 
„Rusijos prezidento pažemi
nimu, amnestuojant jo tiesio
ginius priešus, norėjusius jį 
ginklu nuversti". Tai yra „Jel
cino epochos pabaiga", pasakė 
opozicijos vadas, nes nėra 
abejonių, kad šios naujos jėgos 
eis į Rusijos prezidento rinki
mus. 

„Buldozerinis" metodas dėl 
KGB archyvų kelia 

susirūpinimą 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimą dėl KGB archyvų, Vy
tautas Landsbergis pasakė, kad 
jį stebina prezidento nein-
formuoturnas šiuo klausimu. 
LDDP, pakeisdama Seimo 
sprendimą, jog Genocido centro 
vadovo kandidatūra turi būti 
derinama su politinių kalimų ir 
tremtinių organizacijomis, liko 
visiškai izoliuota Seime, nes 
visos partijos ir frakcijos balsavo 
prieš. 

Toks valdančios partijos „bul
dozerinis" .it (.odas. atsisakant 
susitarimo, santarvės principo, 
turėtų kelti susirūpinimą 
prezidentui, sakė Landsbergis. 
LDDP eina jėgos keliu, tam 
tikru provokuojančiu keliu. Tai, 
kas dabar vyksta KGB rūmuose 
yra išprovokuota, to neturėtų 
būti valstybėj, kurios valdančios 
jėgos nori santarvės. „Tuo stip
resnė valstybė, kuo platesne 
žmonių nuomone, sutarimu re
miasi esamoji valdžia". 

KALENDORIUS 

Kovo 1 du Albinas, Antanina, 
Tulgaudas, Rusnė. 

Kovo 2 du Simplicįjus, Elena, 
Marcelinas, Eitautas, Naida. 

' 
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PROSTATOS VEZYS 
D. DEGESYS, M.D. 

Paskutinių penkerių metų 
trukmėje prostatos vėžiu 
susirgimų skaičius smarkiai 
padidėjo. 1993 metais buvo diag
nozuota apie 165,000 naujų vė
žio susirgimų ir užregistruota 
35,000 nuo jo mirimų. Viena 
priežasčių, kad prostatos vėžiu 
susirgimų skaičius didėja, yra 
ta, jog žmonės ilgiau gyvena, ir 
dėl to, kad diagnostinės prie
monės gerėja. Prostatos vėžys 
jaunesniame negu 60 metų am
žiuje, pasitaiko retai. Ši liga 
dažniausiai prasideda tarp 
60-80 metų. 

Prostatą galima užčiuopti 
pirštu per išeinamą angą. 
Sveika prostata , maždaug 
kaštano dydžio, būna apvali ir 
lygi, tuo tarpu vėžiu serganti, 
būna kieta ir gumbuota. Tikri
nant šlapimą, jame dažnai ran
dama kraujo. Tikslesnis būdas 
prostatos vėžio nustatymui yra 
cistoskopija. Neseniai pradėtas 
vartoti naujas diagnozavimo 
būdas, būtent, egzaminavimas 
trumpų garso bangų aparatu. 
Naudojant šį būdą, galima 
anksti ir gana tiksliai nustatyti 
vėžio pradžią, bet tiksliausias 
būdas vėžiui diagnozuoti, tai 
biopsija. Laboratorinis tyrimas, 
vadinamas PSA (prostatic speci-
fic antigen) taip pat parodo 
ankstyvą vėžio pradžią. Statis
tiniais duomenimis remiantis, 
iš 100 padidėjusių prostatų, 
dešimtyje randama vėžio ląste
lių, bet tik keturiose prostatose 
išsivysto visiška vėžio liga. 

Prostatos vėžio augliai ne visi 
vienodai greitai auga. Kai kurie 
auga labai lėtai, kiti gi gana 
greitai. Todėl jų gydymas būna 
skir t ingas. Prostatos vėžį 
galima gydyti, paša l inant 
prostatą operatyviniu būdu, ar-
D a ją gydant rentgeno spindu
liais bei radioaktyviom adatom, 
kurios būna susmaigstomos į 
vėžiu apimtus prostatos audi
nius. 

Šiuo metu dėl prostatos vėžio 
gydymo yra dvi skirtingos nuo
monės. Vieni prostatos vėžio 
ekspertai sako, kad prostatą 
reikia šalinti tuč tuojau, tik ką 
diagnozavus joje vėžį. Kiti gi 
sako, kad nėra reikalo skubiai 
operuoti. Jie pataria operuoti 
tik tuos, kurių biopsija rodo, kad 
vėžys yra greitai augantis. 
Diagnozavus, kad vėžio auglys 
auga lėtai, jie sako, kad geriau 
yra ligonį stebėti, bet ne ope
ruoti. 

1992 metais Švedijoje buvo pa
skelbta senesnių žmonių, turė
jusių prostatos vėžį, studija. Toje 
studijoje dalyvavo 223 senesnio 
amžiaus žmonės. Jie visi turėjo 
anksti diagnozuotus prostatos 
vėžius. Dešimties metų truk
mėje jie buvo stebimi be jokio 
gydymo. Po dešimties metų 19 
jų mirė nuo vėžio metastazų ir 
kiti 105 mirė nuo kitų ligų. 
Taigi, negydant vėžio, bet tik 
stebint jo augimą, daug daugiau 
žmonių mirė nuo kitų ligų, negu 
nuo prostatos vėžio. 

Harvardo universiteto medici
nos mokyklos vėžio ligų eksper
tai sako, kad daugelio kompe
tentingų klinikų statistikos 
rodo, jog lyginant gyvenimo ilgį 
tų pacientų, kurie turėjo pros
tatos vėžį, bet nebuvo gydomi, 
ir tų, kurie buvo gydomi chirur
giniu būdu pasalinant prostatą 
arba švitinant rentgenu, neran
dama įrodymų, kad ankstyvas 
prostatos vėžio gydymas prail
gintų paciento gyvenimą. Jie 
taip pat sako, kad radikalus pro
statos vėžio gydymas vyresnia
me negu 70 metų amžiuje, yra 
ne tik nereikalingas, bet net ir 
nepageidautinas. Po radikalios 

prostatektomijos daugelis pa
cientų skundžiasi įvairiomis 
komplikacijomis. Jungt in ių 
Amerikos Valstijų valdžios 
finansuojama prostatos ligoms 
tirti ekspertų grupė, surinkusi 
daugelio klinikų rezultatus, 
nustatė, kad po radikalios pro
statektomijos apie 85% vyrų 
skundžiasi impotencija ir apie 
ketvirtis jų didesniu arba ma
žesniu šlapimo nesulaikymu. Po 
švitinimo rentgenu impotencija 
nusiskundžia 40% ir šlapimo ne
sulaikymu 6%. 

Agresyvaus vėžio atveju, jeigu 
vėžys pereina iš prostatos į 
gretimus audinius, arba PSA 
rodo daugiau negu 20 vienetų, 
tai nepaisnt, kokį lokalinį pro
statos gydymą bevartotum, vė
žio nepagydysi. Tokiu atveju 
gydymas hormonais kartais gali 
kontroliuoti vėžio plėtimąsi, bet 
jo nepagydo. Gydymas hormo
nais gali pratęsti paciento gy
venimą, bet hormonai duoda pa
šalinį veikimą, kaip seksualinę 
impotenciją ir karščio pylimą. 

Kyla klausimas, kaip reikėtų 
gydyti 60 metų vyro vidutinio 
agresyvumo prostatos vėžį. Pa
gal statistinius duomenis, toks 
vyras gali gyventi 16.1 metų be 
jokio gydymo, bet jeigu jis būtų 
operuotas, arba gydytas rent
genu, jis galėtų gyventi vienais 
metais ilgiau. Turint galvoje 
operacijos riziką ir poopera-
tybines įvairias komplikacijas, 
toks žmogus, pasirinkęs neagre-
sy vinį gydymo būdą, bet tik ste
bėjimą, nedaug nustotų. Todėl 
patarti ligoniui, kokį gydymo 
metodą jis turėtų pasirinkti, 
reikia naudotis sveiko proto 
išmintimi. Logiškai galvojant, 
senesnis žmogus, turintis mažą 
ir lėtai augantį vėžio auglį, gali 
t ikėtis išgyventi ilgiau be 
radikalios prostatos operacijos 
arba rentgeno gydymo. Žmogus, 
turėdamas širdies bei kitokią 
ligą, kuris greičiausiai neiš
gyvens 10 metų, laimės daugiau 
nesioperuodamas. Viena tik yra 
aišku, kad žmogus, 75 metų ar
ba senesnis, tikriausiai nieko 
nelaimės, pasirinkęs rentgeno 
terapiją arba radikalią prosta-
tektomiją, lyginant su laukimu 
ir stebėjimu. O tie, kurie ypa
tingai bijo žodžio „vėžys" ir 
negali gyventi, žinodami, kad jų 
kūne vėžys auga, gal ir jausis 
ramiau po operacijos, todėl 
jiems tokį gydymą gal ir yra 
verta pasirinkti. 

Vyrų Dėmesiui 

Valstybinis Vėžio institutas 
ieško 18)000 sveikų vyrų 55 me
tų arba ir vyresnių, kurie sutik
tų būti stebimi 7 metus, studi
juojant apsaugą nuo prostatos 
vėžio. Suinteresuoti gali gauti 
daugiau informacijos, skambin
dami 1-800-4-CANCER. 

GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ MOKSLO 

REIKALAIS 
Praeitą vasarą į Vilnių iš 

Amerikos atvyko delegacija 
susipažinti su gailestingųjų 
seserų paruošimu Lietuvoje. De
legacijoje buvo James Jennings, 
Ph.D., tarp Vilniaus ir Illinois 
universitetų pasirašytos su
t a r t i e s koordinator ius , B. 
McElmurry, R.N., Ph.D, Pasau
lio banko konsultantė ir PAHO 
• Pan American Sveikatos ap
saugos narė. Visi trys turi labai 
plačią patirtį tarptautiniais 
sveikatos reikalais. 

Vieną savaitę lankėme įvai
rias ligonines, klinikas Vilnių-

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai savo rėmėjams ir geradariams suruošė 
kalėdini pobūvį Lemonte gruodžio mėn. Iš kairės: Aleksas Lauraitis 
t American Travel Service), Bob Zabka (Amber Marine International) ir Chuck 
Bartach (Scandinavian Airlines). 

je ir apylinkėse. Man pirmą kar
tą teko aplankyti ir psichiatrinę 
ligoninę. 

Viešnagės metu kalbėjomės 
su medicinos seserimis, kad 
galėtume susidaryti tikslesnį 
vaizdą, koks yra jų darbas, kaip 
jos norėtų savo pareigas geriau 
atlikti ir dėl aukštesnio mokslo 
reikalingumo. Visos turėjo pro
gos pas i sakyt i , pasiskųst i , 
išreikšti savo nuomonę. 

Atsakymas aiškus: visos me
dicinos seserys norėtų veiks
mingiau atlikti savo darbą, 
turėti glaudesnį ryšį su pacien
tais. Jos nori ir daugiau mokslo, 
ypač humanitarinėje, sociologi
jos ir psichologijos srityje. 

Ne kiekvienoje ligoninėje mus 
taip šiltai sutiko ir priėmė. 
Buvo ir nuomonių, kad mes be 
reikalo visur „nosis kišame". Iš
siaiškinome, pasikalbėjome. 
Viskas baigėsi draugiškai. 

Po ilgų ir sunkių darbo 
valandų, vakarais mes, keturi 
atvykėliai, susėsdavome ir su
sumuodavome įspūdžius bei 
duomenis. Tą pačią savaitę 
Vilniuje vyko Danijos med. 
seserų seminaras, suorganizuo
tas Pasaulio sveikatos organi
zacijos kartu su Lietuvos Svei

katos apsaugos ministerija. Iš 
ministerijos gavau pakvietimą 
dalyvauti kaip Lithuanian Mer
cy Lift atstovė, nors gailestin
goji seselė nesu. 

Atidarymo metu prieina prie 
manęs vyriausioji organizatorė 
(iš Danijos) ir paaiškina, kad se
minare nebėra vietos, kad jau 
turėjo atsakyti vietas ir lietu
vėms seserims. Vėl išaiškinau, 
kad mums labai naudinga susi
pažinti su Europos medicinos 
seserų mokslu. Sutikom, jog 
ateityje būtų labai naudinga 
dirbti kartu, pasidalinti rūpi
mais klausimais ir kartu spręsti 
problemas. Jdomu pastebėti, 
kad auditorijoje dar buvo vietų 
bent 200 dalyvių... 

Grįžę į Čikagą, padarėme iš
vadas, kad Vilniaus universite
to medicinos fakultetas turėtų 
susipažinti su Illinois univer
siteto Čikagoje mokomais slau
gos pagrindais. Tam tikslui 
Lietuvoje reikia rasti vadovus, 
kurie galėtų dalyvauti seselių 
seminaruose Amerikoje. Taip 
pat reikia rasti bent penkias 
jaunas kandidates, kurios galė
tų ruoštis magistro ir net dak
taro laipsniui Amerikoje, o tuo 
pačiu pradėti ruošti medicinos 

dėstytojus Vilniuje pagal UIC 
programą, duodant jiems kredi
tus iš Illinois universiteto 
Čikagoje. 

JAV valdžios biurokratai 
mokslui Lietuvoje neskiria jo
kios paramos. Labai būtų nau
dinga Vilniaus medicinos fakul
tete įsteigti Medicinos seserų 
katedrą, kuri atneštų ir pajamų 
šiam dideliam bei labai naudin
gam projektui įgyvendinti. 

P r a n ė Šlutienė 

NORI PARDUOTI INKSTUS 

Lietuvos laikraščiuose laikas 
nuo laiko pasirodo skelbimai: 
parduodu inkstą. Šalia dulkių 
sirblių, skalbimo mašinų, baldų, 
automobilių, butų reklamuoja
ma ši prekė sudomino žurnalis
tus. Buvo paskambinta: vieni 
prašė už inkstą 12,000, kiti — 
8,000 dolerių. Vienas iš inksto 
pardavėjų sakėsi, kad jo drau
gas Vokietijoje pardavęs savo 
inkstą u i 40,000 dolerių, tačiau 
Lietuvoje jis ir už keturis kart 
mažesnę sumą pirkėjų neran
dąs. Važiuoti į Vokietiją neturįs 
už ką. 

Vilniaus universiteto pro
fesorius Balys Dainys, kurio va 
dovaujamoje klinikoje vieninte
lėje Lietuvoje atliekamos inkstų 
persodinimo operacijos, sako, 
kad Lietuvoje nėra padaryta nė 
vieno inksto pirkimo pardavimo 
sandėrio. Kasmet atliekama be 
veik po 50 transplantacijų. 20 
proc. panaudojami gyvų auko 
tojų — šeimos narių inkstai, kiti 
— žuvusiųjų. Labdaringai nusi
teikę ir svetimi žmonės galėtų 
paaukoti savo inkstą beviltiškai 
sergančiam, tačiau apie pinigus 
negali būti nė kalbos. Trans-
plantologas B. Dainys — katego
riškai prieš prekybą žmogaus 
organais. Labai stebisi, kad par
duoti inkstus siūlosi jauni, svei
ki vaikinai, jie puikiausiai 
galėtų užsidirbti pinigų kitaip 
— imtis verslo. 

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

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

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

Kalno* yra abipusinės. 

$725.00 MIAMI $850.00 
$750.00 DALLAS $850.00 
$750.00 HOUSTON $850.00 
$750.00 LOS ANGELES $925.00 
$825.00 SAN FRANCISCO $925.00 
$850.00 VANCOUVER $950.00 
$850.00 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m 
kovo 31 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti naraikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kolone po Pabaltą „B" 16 rugpjūčio Hcl 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus rastinė — jūsų paslaugoms! 

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

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

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų rastinėse. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TM A V I N U I 
HtCKOftY HILLS, ILLINOIS 
•9487 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELIFAK: (708)430.8783 

Member 

AmtrteMSodtfy 
ofTravtIASMts 

'•'.*• CNV Contor OT«i 
GIDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELBPAX (370) 2-223-14S 
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nesiunčiami Ant DRAL'GO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAL'GO p renumera ta mokama iš anks tu 

metams : - metu 3 men. 
JAV $90.00 $50 00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.SJ $10000 $55 00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35 00 $25 00 
Kanadoje ir kitur <U S > $55.00 $35.00 $30.00 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35 00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra N'esunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos gražina 
nedirba. t,k įg anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo UŽ skelbimu turim neatsako. 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. Skelbimu kanos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

• 1943 m. sausio 27 d. ame 
rikiečių lėktuvai pirmą kartą 
bombardavo Vokietija. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Ridgo Med. Center 

9830 S. Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

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

312-735-7709 
Chicago, IL 

• Anglijos ka ra l i enė Viktori
ja 1857 m. gruodžio 31 d. parin
ko Ottavva miestą Kanados sos
tine. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Superior. Suito 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1285 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4S47 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
labai žemą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol . 708-422-8260 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
""") DANTŲ GYDYTOJA 
, \ 7915 W. 171st 

/ V Tinley Park. IL 60477 
(708)614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. to l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z i o A v o . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Olagnosls, Ltd. 
Marquetta Medlcal Butlding 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antre! 12 30-3 v p p 
tredd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir SeStd. 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave . Chicago 
(312) 778-6999 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
563S S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

T'knna akes. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susi'anmą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Pales Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 l 9 t Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Roz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir kptv 12 4 

6 9 antr 126. penkt 10 12 1 h 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center. 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 80563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

« 



v • Kur einama mažais 
žingsneliais — į 

Vakarus ar į Rytus? 

SU MIRTIES 
„AUKSO AMŽIAUS" 

NAŠTA 
ONA VOVERIENĖ 

Yra sakoma, kad: „Miško 
paukštis į mišką žiūri". Taip ir 
tie, kurie dabar Lietuvos laivą 
vairuoja, yra įvairių Maskvos 
inst i tutų auklėtiniai , tad 
Maskva yra jiems beveik savi 
namai. Žinoma, jie patys atvirai 
tai nepasako, bet mažytė nuolai
da čia, nutylėta nuolaida ten, ir 
tokiu būdu iš Maskvos orbitos 
nenutolstama. Nors mums ir 
yra pakartotinai sakoma, kad 
nereikia negerovių į viešumą 
kelti, bet laiškuose iš Lietuvos 
ragina tai daryti. Dabar Lietu
voje , ,Draugo" skaitytojų padau
gėjo, tad jie pageidauja, kad ne
geroves mes į viešumą iškeltu
me. 

Būtų labai malonu, jeigu galė
tume tik geras žinias minėti. 
Kuomet buvo Lietuvos at
gimimo periodas, tai mes jokių 
negerovių ir net komunistų 
neieškojome, o matėme tik 
tautą didvyriškai, laisvės 
siekiančią, kuri ne tik mus, bet 
ir visą pasaulį stebino. Bet 
dabar, kuomet ,,mažais 
žingsneliais" trepsenama į 
Rytus, tai negalime to nepaste
bėti. I daugelį smulkmenų 
dažnai nė dėmesio nekreipiame, 
o tuo ir pasinaudoja tie, kurie 
laivą Rytų kryptimi vairuoja. 
Paskutinis toks ,,mažas 
žingsnelis", tai pradėjimas su
grąžinti buvusias sovietines 
šventes. Paskutiniu metu spau
doje buvo taip rašoma: LDDP 
atkūrė sovietinę šventę (mano 
pabraukta J. Ž.) Vasario 15 d. 
Lietuvos Seimas priėmė nuta
rimą į minėtų dienų sąrašą 
įtraukti kovo 8-tąją, oficialiuose 
kalendoriuose vadinamą „Tarp
tautine Moters diena". Tarptau
tinė Moters diena Lietuvoje 
pradėta minėti sovietmečio lai
kais. Pagal tuometinius įsta
tymus, beveik 40 metų ji buvo 
oficiali valstybinė šventė. Ji, 
kaip šventė, buvo panaikinta 
1990 metais, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę („Draugas" 
1994.11.17). 

Kuomet Petkevičius ir kiti 
stribai (ir buvę KGB-istai) yra 
Seime ir valdžioje, jeigu nebus 
visuotinio pasipiktinimo, tai ne
reikėtų stebėtis, jeigu bus 
sugrąžinta ir liepos 23-ji, apie 
kurią buvo taip rašoma: „Liau
dies seimas VTI. 21-23 nutarė 
paskelbti Tarybų valdžią, 
sukurti LTSR, prašyti TSRS 
AT, kad LTSR būtų priimta į 
TSRS (Tarybų Lietuvos encik
lopedija psl. 578)". Jau pačioje 

nepriklausomo gyvenimo pra
džioje, kuomet dar nebuvo laiko 
sovietinius įstatymus pakeisti, 
tačiau surado laiko sudarkyti 
Vytį, kuris dabar beveik niekuo 
nuo gudiško nesiskiria. Ka
dangi buvo buvusių sovietinių 
„ekspertų" ir istorikų paklausy
ta, kurie, atrodo, istorinių 
šaltinių nė matę nebuvo. Lietu
vių enciklopedijoje XXII psl. 164 
yra pavaizduotos „Lietuvos 
patrankos, nulietos 1655, 
užrašas su Vyčiu", kuris yra 
šoliuojantis (ne piestu stovintis) 
ir raitelis be barzdos. 

Jeigu kas manytų, kad Vyčio 
ir švenčių klausimai nėra esmi
niai, tai: „Kur krypsta Lietuvos 
užsienio politika? Sutartys, 
kurias dabartinė valdžia pasi
rašė su Vakarų Europos šalimis 
— tai dar V. Landsbergio pradė
tos ir plėtotos užsienio politikos 
rezultatas. Su rytais — ten 
dabar tiesiog įbestos mūsų 
užsienio politikos akys — kur 
kas paprasčiau: nespėjai gerai 
apsižiūrėti — ir sutartis! Tačiau 
kojos vertos? („Lietuvos aidas", 
1993.XI.26)". Dabar reiškiamas 
didelis susirūpinimas dėl ka
riuomenės transportų per 
Lietuvą. Nors LDDP kalbėtojai 
bando žmones raminti, kad 
viskas yra kontrolėje, bet šiaip 
ar taip, tokie kariniai transpor
tai yra „Trojos arklys". Suve
reni valstybė neprivalo nei sve
timos kariuomenės savo teri
torijoje, nei karinių transportų 
toleruoti! 

Žmonių susirūpinimas yra su
prantamas ir pateisinamas, 
kadangi dabartinė vyriausybė 
pasitikėjimo nėra įsigijusi. 
Karinių transportų negalima 
maišyti su tarptautiniu susi
siekimu, o šiuo atveju yra rusiš
kojo imperializmo rėmimas. 
Kadangi rusai Karaliaučiaus 
srityje yra įsibrovėliai, tai yra 
šašas baltiškoje erdvėje. Jeigu 
atsisako Sovietų sąjungos 
padarytus nuostolius apmokėti, 
tad turėtų ir sovietų grobį 
paleisti. Su pagrindu galime 
manyti, kad dabartiniai Lietu
vos vadovai su Mažosios Lietu
vos sąvoka, jos istorija ir 
reikšme nėra visai susipažinę. 
„Nepamirškime, kad Karaliau
čiaus sritis nėra izoliuotas 
žemės lopas. Jis atsiremia į Bal
tijos jūrą. O ten pakanka vietos 
ir kariniam jūrų transportui, ir 
karinėms oro pajėgoms manev
ruoti. Civiliniams irgi. Tad ar 
ne dviveidiškumas, kad žodžiais 

Dažnam šiandien nelengva 
suprasti, kas atsitiko su mumis 
per tuos penkis sovietmečio de
šimtmečius. Kodėl tauta, pa
budusi po siaubingos represijų 
nakties, vėl taip lengvai pa
tikėjo tais, kurie kūrė ir rikia
vo tų dešimtmečių šėtonišką 
mirties šokį. Ypač sunku per
prasti paradoksalius mūsų dva
sios vingius tiems, kurie buvo 
toliau nuo to tragiško lietuvių 
tautai istorinio vyksmo ir iki 
šiol kartais neapčiuopia to pro
ceso gilumo bei sudėtingumo. 

Nors dar nepadėjome taško, 
matyt, nepabaigiamame mūsų 
tautos martirologe, vienok jau 
žinome, kad tie dešimtmečiai 
kainavo mūsų tautai šimtus 
tūkstančių NKVD kalėjimuose, 
lageriuose, Sibiro badu ir Ledjū-
rio šalčiu nukankintų, pamiš
kėse nužudytų, turgavietėse, 
žvyrduobėse išniekintų; žinome, 
kad tie dešimtmečiai okupantui 
pajungė mūsų ekonomiką, su
naikino tradicinę tautos atramą 
— kaimą. 

Bet sunkiausia skaičiais pa
vaizduoti bei žodžiais nusakyti 
tą dvasinį suluošinimą, kurį 
atnešė mums sistema, sukūrusi 
žmonijos istorijoje dar negirdė
tą neregėtą socialinį, ekonomi
nį, moralinį, psichologinį, etni
nį tipažą — homo sovieticus. 
Taiklią jo psichologinę charak
teristiką Ezopo kalba paraše 
kirgizų rašytojas Č. Aitmatovas 
apysakoje „Ilga kaip šimtmečiai 
diena". Tai dvasios vergas — 
mankurtas, praradęs savo at
mintį, tautinį, kultūrinį ir dva
sinį identitetą, sugebąs vykdy
ti tik vergvaldžio paliepimus. 
Su tokia jausena ir mąstysena 
žmonių, tarytum prieš tūkstant
mečius praslinkęs ledynas 
akmenų, gausiai pasėjo bolše
vikmetis ne tik Kirgizijoje, viso
je buvusioje sovietų imperijoje, 
Rytų, o ir Vakarų Europoje, net 
ir visame pasaulyje. Tie žmonės, 
tarsi kupros, negali nusimesti 
vakarykštės vertybių sampra
tos, vis dar tebemato per sovie
tinį lęšį — aukštyn kojomis. 

kalbama apie Karaliaučiaus sri
ties demilitarizavimą, o faktiš
kai vos ne vos savo iniciatyva 
dabartiniai Lietuvos vadai su
darinėja sąlygas utilitariz
mui, kad geriau ir ilgiau funk
cionuotų („Lietuvos aidas", 
1993.Xn.8). 

Juozas Žygas 

Ir negalvokime, kad tų ana
chronizmų galima rasti vien al
koholiu patvinusiuose mūsų 
tėviškėlių laukuose bei sody
bose. Tų dvidešimtojo amžiaus 
ledynmečio riedulių užtiksime 
dar visur. Bene reljefiškiausias 
šiuo metu savo mąstymo kon-
traversiškumu yra A. Juozaitis, 
spėjęs pelnyti ne itin entuzias
tingų epitetų ir Čikagos lietuvių 
bendruomenės, bet vis atkakliai 
siekiąs teoretiko laurų. Atro
dytų, „teorinį epogėjų", jis jau 
pasiekė paskutiniame savo sen
sacingame straipsnyje „Tautos 
„aukso amžius", kurį išspaus
dino sensacijas mėgstantis 
Lietuvos dienraštis. Sukrečia 
šitas opusas begėdišku įžūlumu 
teisinti ir netgi aukštinti tai, 
kas tautos apraudota, ašaromis 
laistyta. Skaitytojas tik galvą 
susiima patyręs, ką autorius 
vadina tautos aukso amžiumi. 
Ta metafora, normalių žmonių 
kalboje suvokiama kaip gėrio, 
kūrybos, kultūros, dvasinio 
pakilimo laikmetis, autorius 
apibūdina... ką? Reikia neribo
tos fantazijos, kad įspraustumė-
te tikrąjį turinį į tą sąvoką. 
Taigi šitas „aukso amžius", 
anot jo, yra sovietinis penkias
dešimtmetis. Todėl didelis nu
sikaltimas esąs (griovimas) tą 
siaubo laikmetį vadinti sovie
tiniu — tai „patriotinė" karvė. 
Labai jau erzina autorių šis be
veik visame pasauly vartotas ir 
vartojamas implantantas, atėjęs 
kartu su savo importuotu bai
siuoju turiniu ir jį išreiškiantis. 
Bet filosofui artimesnis, nežinia 
ką reiškiantis, nuolankių kola
borantų pagamintas vertinys 
„tarybinis", o vartoti „sovie
tinis" tai tolygu „kiršinimui, be 
jokios atodairos" kirsti, griauti 
„paskutiniųjų dešimtmečių 
gyvenimą". Matote, kokia tai 
tragedija. Tiesiog suglumsti 
pagalvojęs, kaip aukštyn kojo
mis tų žmonių sąmonėje atsi
spindi visame pasaulyje pagar
sėjęs mūsų tautos taikus ėjimas 
į Nepriklausomybę, kodėl šitų 
„filosofų" ir „rašytojų" galvose 
gimė ir paukščiu išskrido pikti 
to mūsų ėjimo keiksmažodžiai: 
„psichologinis teroras", „tau
tinis agresyvumas", „kultūros 
pražūtis", griovimas, badas. 
Tokios baisybės knibždėte 
knibžda mūsų nepriklausomy
bės kelyje. 

O ir Nepriklausomybės tarpu
karis, anot jų, buvęs pažymėtas 

„mirties šešėliu". Vienintelis jų 
pasigėrėjimą keliantis „kūrybiš
kumas" tada — tik „inteli
gentijos opozicija tautininkų 
režimui". Atleisk jiems, Vieš
patie, jeigu tie žmonės nemato 
nieko šviesesnio tame tautos 
Prisikėlimo dvidešimtmetyje, 
jeigu jie iki šiol dar nežino, kad 
toji „opozicija", buvusioje Sovie
tų sąjungos ambasadoje Kaune 
gausiai laistoma gruzinišku 
konjakėliu, patepama auksi
niais rubliukais, savo ir tautos 
nelaimei galų gale atsidūrė oku
pantų talkininkų gretose, ati
tolo nuo tautos ir tapo jai 
svetima. Tai gal tokie „aukso 
amžiaus" laimėjimai kelia nos
talgiją? 

Tai kas gi gera buvo tame 
„aukso amžiuje'? 

Tiesa, buvo žmonių, puolamų 
ir nukentėjusių, ypač iš moks
linės lituanistikos sferų, už 
vadinamąjį tada nacionalizmą 
(tuo pačiu kaltina ir danartiniai 
„aukso amžiaus" apologetai). 
Tai, žinoma, buvo tuo metu ne
menka drąsa. Ir mes visi jiems 
lenkiame galvas. Tačiau toji 
drąsa neatsirado tuščioje vie
toje, kaip norėtų pateikti auto
rius. Jos pradžia, pirmieji daigai 
išdygo ant dvidešimties tūks
tančių jaunų Lietuvos vyrų, 
nužudytų pamiškėse ar tėviškės 
sodybose, kapo; toji drąsa 
sulapojo ir išaugo dideliu dva
sinio pasipriešinimo medžiu, pa
laistyta atminties ašaromis, 
kančia ir krauju šimtų tūkstan
čių mūsų tautiečių, atsidūrusių 
KGB urvuose, lageriuose 
Vorkutoje, Magadane, Trofi-
movske prie Ledjūrio, išbars
tytų po visą pasaulį. Bet auto
rius apie tai net užsiminti 
nemato reikalo, nes netinka 
išankstiniam užsibrėžimui — 
bet kokia kaina grąžinti tąjį 
„aukso amžių". Ar tai ne aki
vaizdus to legendinio atmintį 
praradusio vergo sindromas,-
paklauskim. 

Tiesa ir tai, kad šiuo laiko
tarpiu net už Lietuvos ribų buvo 
prašnekta apie mūsų teatrą, 
literatūrinius ieškojimus, 
skulptūrą, vitražą, kai kurių 
mokslininkų darbus, atlikėjus, 
sporto laimėjimus. Garbė tiems 
žmonėms, kurie, širdies balso ir 
tautinių aspiracijų vedini, o ne 
okupanto užsakymu tai darė. 
Bet tai tik viena medalio pusė. 
O kokiai sričiai — materialinei, 
dvasinei ar kultūrinei — tenka 
priskirti lygiagrečiai pasiektus 
ir kitokius „laimėjimus", tik 
šiandien konkrečiai įvardija
mus — šimtą tūkstančių alko
holikų, kone europinius savižu
džių ir skyrybų rekordus, bemaž 
nulinį gyventojų prieaugį? Tai 
tik keletas tautos mirties vardų. 
Kaip atrodo anie laimėjimai šių 

Danutė Bindokienė 

Ne tik patikėsim, bet 
ir pritarsim 

Amerikos žiniasklaida išsi-
reiškia, kad tai, kas įvyko pra
ėjusią savaitę Rusijoje, yra tary
tum pats baisiausias Boris 
Jelcino sapnas, kurį jis sapnuo
ja, net akių nesumerkęs. Kitais 
žodžiais tariant, Rusijos Seimas 
(arba Durna, kaip kartais pava
diname) aiškiai pasisakė prieš 
savo krašto prezidentą, vasario 
23 dieną nubalsavęs paskelbti 
amnestiją spalio revoliucijos va
dams. 

Verta pastebėti, kad balsų 
persvara Seime buvo labai ryš
ki: 253 už amnestiją, tik 67 — 
prieš. Jelcino aršiausių priešų, 
ypač Aleksandro Ruckoj, palei
dimas iš kalėjimo, dovanojus 
„visas kaltes", nepaisant, kad 
riaušių metu žuvo bent 140 
žmonių ir buvo padaryta daug 
medžiaginių nuostolių, kerta 
skaudų antausį prezidentui, 
kuris netolimoje ateityje gali 
tikėtis naujų neramumų krašte 
ir kurstymų prieš reformų 
politiką. 

Be abejo, šis Rusijos Seimo 
mostas ne tik nustebino, bet 
sukėlė ir naują nerimą vaka
riečių sostinėse, nespėjusiose 
atsigauti po Vladimiro Žirinovs-
kio „išdaigų". Tačiau per daug 
stebėtis nėra ko, nes du ankstes
niojo pučo vadai yra jau išrinkti 
į Seimą. Anatolijus Lukijanovas 
ir Vasily Starodubčiovas buvo 
du iš dvylikos vadų, 1991 m. 
rugpjūčio mėn. planavę pervers
mą, kurio metu buvo pašalintas 
Gorbačiovas. Kai pučas nepa
vyko, sovietų Vidaus reikalų 
ministras Boris Pugo nusižudė, 
o kiti vadai buvo sugaudyti ir 
.uždaryti kalėjime. Gorbačiovo 
pašalinimas netrukus atnešė ir 
Sovietų sąjungos pabaigą. 
Vadinasi, kas buvo raudona, 
tapo balta. Bet ar iš tikrųjų? 

Seimo atstovas Ivan Ribkin 
pateisino amnestijos reikšmę, 
sakydamas, kad ..tai buvo 
būtina, norint sustabdyti įta
rinėjimus, kaltinimus, sąskai
tų suvedinėjimą ir vyriausybės 
(atseit, prez. Jelcino) per didelį 
pasitikėjimą greitomis reformo
mis". 

Lietuvių patarlė sako, kad 
„varnas varnui akies nekerta". 
Perversmas iš komunizmo į 
demokratiją įvyko per staiga ir 
per lengvai. Buvę partijos nariai 
per naktį nepranyko nuo žemės 
paviršiaus, bet prisitaikė prie 
naujų sąlygų ir situacijų. Ko
munistinės mokyklos įkaltos 
pamokos davė pasigėrėtinus 
vaisius: vieni „persikrikštijo" 
naujais vardais, kiti perėjo 
veikti į pogrindį, o dar kiti su
gebėjo įtikinti liaudį, kad visos 
blogybės krašte išnyktų, jeigu į 
valdžią grįžtų ankstesnieji 
žmonės. įtikinti pavyko, nes 
gruodžio mėn. rinkimuose ir 
buvo išrinkti tie „gailestingie
ji" Seimo nariai, paskubėję su
teikti „kalčių atleidimą" savo 
bičiuliams. Amerikiečiai 
neturėtų stebėtis, nes ir čia pre
zidentai mėgsta atleisti visas 
kaltes savo pirmtakams, nepai
sant, ką jie bebūtų padare (tik 
prisiminkime Richard Nixon!). 

Ir ne vien Rusijoje matome 
vaidinant šią tragikomediją. 
Lietuva, pirmoji grakščiai iš
sisukusi iš sovietinės sistemos, 
pirmoji į valdžią susigrąžino 
tuos pačius asmenis, nors pasi
vadinusius kitais vardais. Čia 
tiktų dar vienas posakis ta 
pačia, ankstyvesne tema: 
„Varną prausk — neprausk, ji 
vis tiek juoda..." 

Jau ne kartą girdėjome pasi
aiškinimus, kad Lietuvos ko
munistai buvo „iš kitos medžia
gos sukirpti" — jie pirmiausia 
lietuviai, tarnavo savo tėvynei, 
o ne Maskvai, gelbėjo savo 
kalbą, kultūrą, siekė mokslo, 
gerovės visiems Lietuvos gyven
tojams... Jeigu nebūtų priklausę 
partijai ir tariamai linkčioję į 
Rytų pusę, šiandien Lietuvos 
vardas būtų užmirštas. Saky
kim (tik — sakykim), kad tai 
tiesa. Tačiau dabar lankstytis 
Maskvai juk niekas neverčia. 
Tegul jie įrodo, kad visi tie 
kilnūs tėvynės meilės ir gerovės 
šūkiai nėra tik tušti burbulai, 
tuomet ir mes patikėsime jų 
gera valia. Patikėsime ir net 
pritarsime! 

pralaimėjimų fone? Ar kada dėl 
to susimąstė „aukso amžiaus" 
patriotai? O reikėtų, nes jau 
bent kiek blaivesniam vyrui 
aišku, kad tas „aukso amžius" 
vedė ne į tautos kūrybą, o tik j 
mirtį. Ir bandymas tą „amžių" 
baltinti — tai dar vienas mirties 
vardas. Juo daugiau jį stengsis 

baltinti tie liūdno likimo „teo
retikai", tuo ryškesni bus jame 
kraujo, ašarų, kančių pėdsakai. 
Ne kūrybingą žmogų, tautą, o 
prasigėrusią beprotybę tas 
„amžius" pirmiausia puoselėjo 
ir išpuoselėjo. 

Kaip nusimesti šitą sunkiau
sią to mirties amžiaus naštą? 

REQUIEM TĖVUI IR JO 
DRAUGAMS 

DALIA SADZEVIČIŪTĖ-VABALIENĖ 

Savo tėvo neprisimenu. Paskutinį kartą matėmės, 
kai man buvo vienuolika mėnesių. Jo, labai jauno 
žvalaus vyro karine uniforma, padidintas portretas puoš
niuose rėmuose visada kabojo mūsų bute. Dar nemokė
dama rašyti, ant skiautelių popieriaus „rašydavau 
laiškus" tėveliui į Rusiją, o vakarais melsdavausi: 
„Dievuli, duok, kad tėvelis sugrįžtų". 

Bet jis negrįžo. 1941 metais mano tėvą, Lietuvos 
kariuomenės leitenrjitą Juozą Sadzevičių ir septynis jo 
bendražygius išvežė ir sušaudė Gorkio kalėjime. Jie visi 
buvo Lietuvių aktyvistų fronto organizatoriai Lietuvoje. 

Lietuvių aktyvistų frontas 
Tai pirmoji rezistencinė organizacija, kurios veikla 

buvo nukreipta prieš sovietinę okupacijų, siekiant at
statyti Lietuvos nepriklausomybe. Ji veikė 1940-1941 
metais. Galima išskirti tris tos veiklos etapus: organiza
vimasis bei pasiruošimas sukilimui; sukilimas; veikimas 
po sukilimo, atstačius Lietuvos nepriklausomybe, jau 
vokiečių okupacijos sąlygomis. 

Pirmieji slapti, gaivališkai besikuriantys būreliai, 
atsirado tuoj po bolševikų okupacijos 1940 metais („Kar
das", 1991, Nr. 4 , 5 , 0 . Žadvydo prisiminimai). Po slap
to Kauno ir Vilniaus atstovų pasitarimo Kaune 1940 
m. spalio 9 d. buvo numatyta šiuos būrelius sujungti, 

kūrimosi iniciatorius, tuometinis Lietuvos atstovas pa
siuntinys gen. št. pik. Kazys Škirpa. Organizacija pasi
vadino Lietuvių aktyvistų frontas (toliau LAF). Vėliau 
šį vardą perėmė visa centralizuota pogrindžio organiza
cija Lietuvoje (tuo metu Lietuvoje dar veikė ir kitos po
grindinės organizacijos, pvz., Tauragės apskr. Lietuvos 
apsaugos gvardija, Šakių — „Geležinis vilkas", Šiaulių 
— Lietuvos laisvės armija, Žemaitijoje vokiečių įtakoje 
— „Juodoji svastika"). 

LAF Lietuvoje turėjo du štabus — Kaune ir Vilniu
je. Kauno stabas tvarkė organizacinius reikalus, ryšius 
su provincija; Vilniaus — politinius reikalus ir ryšius 
su užsieniu, su LAF. Kontaktus palaikė specialūs ryši
ninkai, kurių dalis žuvo, einant per sovietų pasieniečių 
griežtai saugomą sieną. 1940 m. gruodžio 5 d. išleista 
brošiūra „Iš bolševikinės vergijos į naują Lietuvą" buvo 
atgabenta į Lietuvą. Joje informuojama apie būsimo 
karo pradžią tarp Rusijos ir Vokietijos (apytikriai), 
sukilimo organizavimą. Lietuvos vyriausybės sudėties 
paskelbimą, prasidėjus karui ir įvykus sukilimui. Tuo 
metu Berlyne LAF veikė viešai, palaikė kontaktus su 
Vokietijos kariniais sluoksniais. 

1941 m. gegulės • birželio mėnesiais suimamas 
Vilniaus štabas. To paties mėnesio 14 dieną masinis 
Lietuvos žmonių genocidas stipriai apardė LAF tinklą 
Lietuvoje. Teko sudaryti vieną sukilimo stabą Kaune. 
Jis sėkmingai organizavo 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimą, sukeldamas ant kojų visos Lietuvos sukilėlius, 
paskatines imtis ginklo prieš raudonuosius okupantus, 
laiku paskelbdamas Lietuvos Laikinąją vyriausybę, kuri 
patvirtino Lietuvos vyriausybės atkūrimą, Lietuvos 
valstybingumo tęstinumą. 

Po sukilimo LAF veikė viešai. Leido savo laikraštį 
o kur jų nėra — įsteigti. 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne ,4 laisve"; provincijoje: Kėdainiuose — „Laisvą žodį", 
susikūrė to paties tikslo siekianti organizacija. Jos Biržuose — „Naująsias žinias", Šiauliuose — „Tėvynę", 

Telšiuose — „Žemaičių žemę". LAF buvo tvirtas užnuga
ris tuometinei vyriausybei, ji savomis priemonėmis 
palaikė ryšius su visa respublika. 

Nacinės okupacijos metu pačioje LAF organizacijoje 
pasirodė jėgos, kurios norėjo tarnauti naujiems okupan
tams („Kardas", 1992 m. Nr. 3). Tačiau pagrindinės LAF 
štabo jėgos nepasidavė jokiems gestapo gundymams ir 
grasinimams. įsteigtas nacių okupantų „civilfer-
valtungas" paėmė valdžią ir privertė Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę nutraukti savo veiklą (1941.VIII.5). 

Kauno LAF štabo likimą nulėmė jo paruoštas ir kelių 
dešimčių veikėjų pasirašytas memorandumas Vokietijos 
Reicho vyriausybei dėl Lietuvos Laikinosios vyriausybės 
veikimo nutraukimo ir Lietuvos nepriklausomybės 
nepripažinimo. 

Hitlerinės Vokietijos režimo saugotojai į tai opera
tyviai reagavo: jau 1941 m. rugsėjo 21 d. (memo
randumas į Berlyną buvo išsiųstas 20 d.) areštavo LAF 
įgaliotinį L. Prapuolenį ir išvežė į Dachau konclagerį 
(tai pirmoji nacių deportacijos auka), o 22 d. uždarė LAF, 
konfiskavo jo turtą. Tada dauguma LAF narių vėl perėjo 
į pogrindį ir veikė per naujas rezistencines organizacijas 
(apie jų veiklą rašysime šių metų „Kardo'* numeriuose). 

Užmiršti vardai 

1941 m. birželio 23-25 d. sukilimas aplaistytas nar
sių vyrų krauju. Tačiau apie pasipriešinimo organiza
torius, jų auką savo gyvybės kaina dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės iki šiolei mažai rašyta. Šių žmonių 
vardai neleistinai užmiršti, neįamžinti. Tiesa, apie LAF 
Vilniaus štabo veiklą, jo vadų areštus, suminėdamas net 
ir jų pavardes, rašo buvęs sovietinės Lietuvos saugumie
tis Jonas Vildžiūnas savo knygoje „Kova be atvangos". 
Suprantama, iš savo pozicijų. 

0 kokia istorinė tiesa? Kokia buvo Lietuvių aktyvis
tų fronto veikla ir planai pačioje organizacijos užuomaz
goje? Koks Vilniaus štabo ir kitų narių likimas? Pra
ėjus pusei šimtmečio, išmirus daugeliui liudininkų, at
statyti praeitį su visomis smulkmenomis yra sunku. 
Tačiau į daugelį šių klausimų atsako keturių storų tomų 
byla Nr. 34229 iš KGB archyvų. 

Ilgą laiką apie mano tėvo, leitenanto J. Sadzevičiaus 
likimą nieko nežinojome. Motina siuntinėjo laiškus į 
įvairias įstaigas, kariškių tremties vietas, teiraudama
si apie jį, vis laukdama sugrįžtančio. Laukė visą 
gyvenimą, net ir sužinojusi, kad nebegris, trisdešimt 
vienerių metų tapusi našle. 

Kartą 1947 metais ją pakvietė į Panevėžio saugumą 
(tada gyvenome Panevėžyje). Uniformuotas rusas sau
gumietis perskaitė kažkokį dokumentą apie tėvą ir lie
pė pasirašyti. Vertėjo nebuvo. Mama rusiškai mokėjo 
menkai, bet suprato, kad tėvo gyvųjų tarpe nebėra, kad 
jis karinio tribunolo nuteistas. Daugiau apie ji viešai 
buvo baisu užsiminti. Daugelį metų jautėmės tarsi po 
Damoklo kardu: „Išveš! Atleis mamą iš darbo!". Bet 
Dievas mus globojo. Aišku, per penkiasdešimt metų 
daug kartų teko pajusti, kad budri sovietinio saugumo 
akis niekada neleis pakelti galvos. 

1957 metais iš tremties grįžo teisininkas Vladas 
Nasevičius, kurį su tėvu siejo bendra byla. Juos drauge 
tame pačiame vagone vežė į Rusiją, tame pačiame 
Gorkio kalėjime iki teismo kalino vienoje kameroje, 
drauge teisė. Dar prieš teismą kameros vyrai pasižadėjo, 
kad tas, kuris liks gyvas ir grįš į Lietuvą, stengsis 
pranešti šeimoms apie jų artimo žmogaus likimą. Atėjės 
į mūsų namus, V. Nasevičius pirmiausia atsiklaupė 
prieš tėvo portretą, pasimeldė, o paskui pasakė: 

(Bus daugiau) 
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APMĄSTYMAI IŠ TURNIŠKIŲ 
(Nuotrupos iš dienoraščio: 

vasario 16, trečiadienis) 
Nežinau, kodėl taip dažnai per 

Vasario 16-ąją aš susergu. Taip 
ir šiais metais, kai visa Lietuva 
šventė, aš prigriebtas gripo ir bi
jodamas daugiau peršalti, sėdė
jau bute Turniškėse ir spokso
jau i televiziją, sekdamas iš
kilmes. 

Nesujungė ši šventė Lietuvos, 
o ypač jos vadovų. Kad nesujun
gė, tai buvo lengva pastebėti ir 
televizijos ekrane. V. Landsber
gio kalboje, Pilies gatvėje prie 
signatarų namo, netrūko vano-
jimų valdžioje sėdintiems, paly
ginant juos su senosios Lietuvos 
bajorais, puotaujančiais ir lau
kiančiais malonių iš Rytų. Net 
ir Rasų kapinėse, pagerbti: Ne
žinomojo kareivio, J. Basanavi
čiaus, M. K. Čiurlionio, Vileišių 
šeimos koplyčios, ryte atvyko A. 
Brazauskas su A. Šleževičium, 
o vėliau tą patį atliko ir V. 
Landsbergis, atvykęs su palyda. 
Iškilmingas Vasario 16-osios 
minėjimas įvyko vakare Operos 
ir Baleto teatre. Jau antradienį 
Seime girdėjau kai kuriuos deši
niuosius tariant, kad tame mi
nėjime jie nedalyvausią, nes tai 
Vasario 16-osios išniekinimas. 
Pagal juos, kaip galima ten eiti 
ir klausyti žmogaus, kalbančio 
apie tą šventę, kai tik prieš 
keletą metų jis per savo pakali
kus baudė kiekvieną vien tik už 
užsiminimą apie Vasario 16-ąją. 
O Lietuvos Sąjūdžio Taryba 
išplatino šitokio turinio atsišau
kimą: „Prieš 76 metus pate
kėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės saulė. Jau ketvirti metai ši 
saulė šviečia Lietuvos žemei, pa
kilusi virš sovietinės okupacijos 
griuvėsių, žadindama viltį, kad 
bus įveiktas žmonių skurdas, 
vienpartinės valdžios diktatas, 
mafijos viešpatystė". 

Ir taip, buvusiuose KGB rū
muose bebadaujant buvusiems 
politiniams kaliniams ir trem
tiniams, kad čia esantis Lietu
vos genocido archyvas nepatek
tų į jiems nepageidaujamo as
mens rankas, Operos ir Baleto 
teatre buvo minima Vasario 
16-oji. Minėjime prez. A. Bra
zauskas kvietė prisiminti visus 
kankinius, tremtinius, karo ir 
okupacijos aukas. Ilgiau jis savo 
kalboje sustojo prie buvusių pre
zidentų — A. Smetonos, A. Stul
ginskio ir K. Griniaus, pabrėž
damas, kad dar nėra viskas pa
daryta jiems pakankamai pa
gerbti. Priminė, kad jau pasira
šytas dekretas dėl K. Griniaus 
palaikų perlaidojimo tėviškėje. 
Girdėjosi taip pat jo kalboje 
niuansai dėl susiskaldymo vadi
nant tai „įkaitintom nuomonių 
įvairovėm". 

Nebūtų minėjimas, jeigu ne
būtų pažerta medalių, pažymė
jimų, premijų. Jų įteikimas 
kultūrininkams įvyko Vasario 
16-iosios išvakarėse Lietuvos 
dailės muziejuje ir dabar tai 
stebėjau televizijoje. Po muziki
nės dalies, kurią atliko M. K. 
Čiurlionio kvartetas, atidaro
mąjį žodį tarė ir Valstybinių 
kultūros ir meninių premijų 
laureatus pristatė premijų 
skyrimo komiteto pirm. Marce
lijus Martinaitis. Jo kalba tik
rai galėjo glostyti kiekvieno 
mūsų santariečio-šviesiečio 
krūtinę. Teko išgirsti, kokią 
didžiulę reikšmę išeivijai turėję 
A. Škėma, A. J. Greimas. Kaip 
didžiausios įtakos išeivijos 
savivokai turėjusių knygų auto
riui Vytautui Kavoliui buvo 
įteikta premija už knygą „Epo
chų Signatūros". Kita premija 
buvo (teikta literatūrologei Vik
torijai Daujotytei, kuri savo 
ilgoką kalbą skyrė Marijos 
Gimbutienės atminčiai, taip pat 
neuimiršdama A. J. Greimo. 
Premija taip pat buvo paskirta 
išeivijos skulptoriui Vytautui 
Kašubai, bet jam iš JAV neat

vykus, jo padėkos žodis buvo 
perduotas iš juostos. Kiti du 
laureatai buvo: aktorius Laimo
nas Noreika ir choro dirigentas 
Petras Bingelis. Premijas ir 
medalius įteikė p. iz. A. Bra
zauskas, o puokštes gėlių — 
mergaitės tautiniais drabužiais. 

Prez. A. Brazauskas ne tik 
įteikė premijas kultūrininkams. 
bet taip pat prezidentūroje ap
dovanojo ordinais ir kitus. 
Aukščiausias apdovanojimas: II 
laipsnio Gedimino ordinas, teko 
dabar Vilniuje gyvenančiam 
diplomatui St. Bačkiui. Šian
dieną sekiau televizijoje an
trąjį pasikalbėjimą su St. Bač-
kiu. Pirmajame pokalby St. 
Bačkis, pasisakė prieš tuos. 
kurie kaltina vyriausybę, netu
rinčią užsienio politikos. AnoL 
jo, tokie kaltinimai yra neteis
ingi, nes pasikeitimas diploma
tais, atstovybių steigimas, dery
bos ir sutarčių su kaimyninėmis 
valstybėmis pasirašymas ir yra 
užsienio reikalų politika. Neslė
pė jis nepasitenkinimo opozici
ja dabartinei vyriausybei ir aiš
kiai jautėsi, kaip jis išgyvena 
išpuolius prieš sūnų — arkivys
kupą Audrį Bačkį, pasiguosda-
mas, kad tai turbūt kiekvieno, 
Vilniuje reziduojančio, pareiški
mai iššaukė nepasitenkinimą ir 
net pyktį, kurį pajutau, kalbė
damas su dešiniaisiais Seimo 
nariais. Pirmadienį, dalyvau 
jant svečiu Piliečių chartijos 
susirinkime, teko išgirsti karčiu 
žodžių išeivijos adresu. Nuvylė 
juos ir papiktino ne tik išgarsin
tas išeivijos veikėjas, tapęs 
Seimo nariu, bet ir Šviesos — 
Santaros sąjūdis, arkivyskupas 
A. Bačkis ir štai dabar buv. 

diplomatinės tarnybos atstovas. 
Su St. Bačkio aiškinimais, kas 
yra užsienio reikalų politika, 
nesutikau ir aš, nes tai , ką jis 
minėjo, yra ne užsienio politika, 
bet tik būdai siekti ir įgyvendin
ti iš anksto suplanuotą krašto 
užsienio politiką. Mano aiškini
mai, kad arkivyskupas A. Bač
kis yra teisus, neleisdamas 
kunigams politikuoti, neįtikino 
Piliečių chartijos narių. Anot jų. 
dar neseniai kunigą, dirbantį ar 
pasisakantį prieš komunistinį 
ateizmą, persekiojo komunisti
nė valdžia, šiandieną gi, už pa
tarimą nebalsuoti už buvusį 
stribą ar kegebistą, jis baudžia
mas bažnytinės vyriausybės. 

Šio vakaro televizijos pokalby 
St. Bačkis apibūdino savo kelią 
Lietuvos diplomatinėje tarnybo

je. Tarp reikšmingesnių įvykiu 
Lietuvos laisvės byloje jis laikė 
karo metu, Amerikos Lietuvių 
Tarybos išgautą iš prez. Roose-
velto pareiškimą, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra tik laiki
nai nutraukta ir ji bus vėl atsta
tyta. Pokario metais, anot St. 
Bačkio, vienas iš reikšmingiau
sių įvykių buvo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės įsteigimas ir 
jos veikla. Maloniai nustebino, 
kad buvo prisiminta PLB ir jos 
indėlis, deja, to neišgirsdavome 
Amerikoje. Net ir iš JAV išvyk
damas, S. Lozoraitis nei savo at
sisveikinime, nei pasikalbėjime 
„Pasaulio Lietuvyje" nerado 
reikalo pareikšti padėkos Lietu
vių Bendruomenei. O dėkoti 
tikrai buvo už ką. 

Juozas G a i l a 

LIETUVIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

..Baltijos valstybės bendradar
biavimo ir draugystės sutartį su 
NATO priėmė nedidel iu 
džiaugsmu, tačiau laukiamasis 
kambarys yra geriau kaip nie
ko" — rašo Miuncheno dienraš
tis. 

Tiesa, Lietuva yra geresnėse 
sąlygose už Latviją ir Estiją, 
kadangi joje rusiška mažuma 
sudaro nedidelį nuošimtį, joje 
nėra Rusijos kar iuomenės . 
Tačiau kas varžo Lietuvą? Tai 
rusiškos kariuomenės tranzitas 
į Karaliaučių, kuriame yra be
veik 250.000 karių. Toks pats 
skaičius yra ir Gudijoje. Taigi. 
tik valandos klausimas vėl 
įkelti koją j Lietuvą. 

Dienraštis toliau pažymi, kad 
šiandieną grėsmė Balt i jos 
valstybėms yra didesnė už 
Lenkijos. Vengrijos, Slovakijos 
ir Čekijos. Kodėl? Prieš 300 
metų atidarytą langą i Vakarų 
Europą, Maskva nenori vėl 

uždaryti. Tad ugnimi žaidžiąs 
V. Žirinovskis ir, tiesdamas 
ranką ne tik į Baltijos valstybes, 
bet ir į Suomija, Lenkiją, įkai
tino ir visą Rusijos vyriausybę, 
kurios vardu A. Kozyrevas taip 
pat kalba apie artimą užsienį. 
Ne kitaip galvoja krašto apsau
gos min. Gračiovas, iškeldamas 
šūkį, kad NSV yra rusiškos 
taikos misijos kraštas, o Balti
jos valstybės labai svarbi stra
teginė Rusijos saugumo zona. 
Taigi intervencijos yra galimos. 
Tačiau didžiausias pavojus 
Baltijos valstybėms ateina ne iš 
imperialistines Rusijos, bet 
Vakarų pasaulio elgsenos su jo
mis ir tiek ilgai, kol amerikie-
tiškas politinis bendradarbia
vimas su Rusija bus statomas 
aukščiau visu kitų reikalų. 

Mafija veikia visose trijose 
Baltijos valstybėse. Net dešimt 
„brigadų" randama pačiame 
Vilniuje. Vokiečių spauda pri

mena nužudytą žurnalistą Lin
gį, iš Švedyos atvežamas, Vokie
tijoje vogtos, automašinas. Nar
kotikų centrais tranzitui į 
Vakarų pasauli laikoma Klai
pėda, Ryga ir Talinas. 

Daug vietos Lietuvos žinioms 
skiria Rytprūsių vokiečių 
savaitraštis „Das Ostpreussen-
blatt". Vienas jo skaitytojų 
laiške redakcijai rašo, kad netoli 
Vilniaus yra Europos centras, 
tad Lietuvą reikia laikyti ne 
Rytų Europos dalimi, bet Vidu
rio Europos, kartu su Gudija, 
Ukraina, Lenkija. Tačiau tas 
pats savaitraštis jau sausio 29 
d. gan piktokai rašo (redakcijos 
narys Peter Fisher), kad Lietu
va reiškia pretenzijas j Kara
l iaučiaus apygardą. Tai 
nacionalistinės grupės, vad. 
Valdemaro Simeano (Šimėno?), 
reikalaujant apygardos pri
jungimo prie Lietuvos. Geriau 
Lietuva susirūpintų savo 
gyventojų gerovės pagerinimu, 
o ne siekdama tų žemių, kurios 
jai nepriklauso. Ir Bonna turė
tų atkreipti į tai dėmesį, rem-
dama Lietuvos ekonominį 
gyvenimą — rašo Fisher. 

Po Madrido „Real" komandos 
laimėtų Europos krepšinio lygos 
pirmenybių rungtynių prieš 
Vokietijos meisterį Leverkussen 
83:67 visi sporto laikraščiai 
pripažino, kad geriausias Eu 
ropos krepšininkas yra lietuvis 
Arvydas Sabonis. Gal jis galėtų 
žaisti Amerikos NBA eilėse, 
tačiau vargu, ar lietuvis įsijung
tų į amerikietiško krepšinio žai
dimą, kadang Sabonis yra sovie
tinės krepšinio mokyklos auklė
tinis. Jis turi JAV klubų pasiū
lymus. Tačiau Arvydas dar vie
niems metams pasirašė sutartį 
su Madridu. Išgauti Sabonį iš 
ispanų rankų, amerikiečiai 
turėtų „pakloti" 10 mil. dol. Be 
to, žmona nelinkusi palikti 
Europą. Ispanijoje Sabonis 
nusipirko namą, augina du 
vaikus. 

CLASSIFIED GUIDE 

Making a big world smaller. 

\ m 
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A passion for perfection.' 

What difference does it make that Lufthansa flies 
to more mternational destmations than any otner 
smgle airlme"? Or that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the vvorld9 The pomt «s that over the 
years overy expenence with every traveler. from 
every corner of the world has helped us 
understand you We ve come to know cuftures 
and customs from around the globė Ali the better 
to help you feel at home everyvvhere. on the 
ground. and m the air Even m many cities we 
don t fly to. you II find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Expenence that's woridwide 
and worldwise lt s a difference thats helped us 
make ?nends with a world full of travelers 
And that can make this big vvorld feel very 
smali irnJeed 

Lufthansa 
For r t M t « M M « l oe informalion call 1 MO M V M N o r » • * 
your Travol Af*nt. Lu»th»n»» is a paMiopant m tha i w w t | > 
programa oi Uml«o\ Oolt* and OSAir 

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

Pirksiu senesnĮ, bet labai ge
rame stovyje ir nebrangų automo
bili. Kreipti* po 7 v.v. tel. 
312-776-6313. 

10%—20%—3(Wfcpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOU8 
3208 Va West t t t h Street 

Tel. - (70t) 424-8894 
(312)8814884 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAU0IJU8 PUMPUTIS 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5859 
(708) 429-7181 

RIMAS L. STANKUS 

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

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

M. Decfcys 
Tel. 585-8824 • 

-&BF C£*? 
t 

2! 
REAtMART. INC 
6602 S. PuUiii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATCRA 
1945-1990 

BALYS BUDRAITIS 
.ĄsmeniSkai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfemies£iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRA1ČIUI 
Bus. 312-585-6100/ re* 312-778-3971 

• ^ 

Parduodamas 5 mieg. namas 
ant 3 akrų žemės su prūdu; 5 min. 
iki Pas. Liet. centro; puiki aplinka 
ir privatumas. Kreiptis: t a i . 
815-838-5071. 

Kauno Žaliakalnyje skubiai 
parduodamas 2 a. namas, 2 
atskiri butai, didelė darbo studija 
šalia. Teirautis: (Detroit) t e l . 
313-822-1169. 

H E L P VrVANTED 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge'*, 
4545 West 63rd Stree, Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50 
'Ilinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

ieškau geros siuvėjos suge
bančios profesionaliai ir visapu
siškai atlikti darbą. Teirautis tel.: 
(312) 829-4740 darbo dieno
mis nuo 10 v.r. - 6 v.v. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

- • _ 
. -: .y .w .-AI 

\ puh l k servke <»t this ni 'v\\papt'r 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE* :»» 

PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 197 psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, kelionių reportažai. A. Vilainis. 132 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lotynų Amerikos rašytojų 

novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. 480 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORIJA, romanas. Migelis Unamuno. 

157 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, metmenys. Jurgis Gliaudą. 216 psl. 
TRYS ŽODŽIAI, arba gyvenimo magija. Juozas Švaistas. 176 

psl. 
AUKSO KIPVIS, rinktinės pasakos. Juozas Švaistas. 224 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. Jonas Balys. 210 psl. 
KRIKŠTO VANDUO. Lietuvos krikšto trilogija. Anatolijus 

Kairys. 277 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk V Brizgys. 140 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. 

Antanas Alekna. 300 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, literatūriniai reportažai. A. Vilianis. 173 

psl. 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. Kun. Kazimieras Barauskas. 221 

psl. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $275 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 
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DAUGIAU DĖMESIO 
LIETUVIU SPAUDAI 

Spauda, radijo valandėlės yra 
mūsų pagrindiniai tautinio gy
v a s t i n g u m o š a l t i n i a i : mus 
apšviečia, informuoja, primena. 
Šiuo metu j iems labiau, negu 
anksčiau, reikalinga parama. 
Lietuvių fondo valdyba, įvertin
dama lietuviškos spaudos bei 
radijo reikšmę, savo posėdyje, 
vasario 15 d., nutarė rekomen
duoti LF Tarybai padidint i 
šioms institucijoms finansinę 
paramą, kurios jos netenka, 
nykstant išeivijos skaitytojų bei 
klausytojų skaičiui. 

Posėdžio pradžioje valdybos 
pirmininkas Stasys Baras padė
kojo praeitos valdybos nar iams 
už jų darbo įnašą Lietuvių fon
dui ir linkėjo likusiems tą darbą 
tęsti toliau. J is taip pat pristatė 
ir naujai į fondą įsijungusius 
valdybos narius: Liną Žliobienę, 
Saulių Čyvą, Juozą Končių ir 
Vytą Narutį . Malonu matyti , 
kad didžioji naujai į valdybą 
įeinančių asmenų dalis yra jau
nesn ios ios k a r t o s žmonės . 
Linkėkime, kad šiuo keliu L. 
fondas eitų ir toliau. 

L. fondo pirmininkas Stasys 
Baras paryškino šių metų biu
džetinę sąmatą, kurią fondo 
Taryba buvo jau anksčiau pa
tvirtinusi. L. fondo Taryba šiais 
metais nu ta rė paskirt i 230,000 
dolerių pelno įvairiems lietuvy
bės reikalams. Šią sumą pelno 
skirstymo komisijos skirstys 
vėliau fondo nustatyta tvarka. 
Jis ta ip pat apibūdino, kokie 
turėtų būti L. fondo valdybos siu 
metų pagrindiniai tikslai bei 
veiklos planai. J ie daugmaž su
tampa ir su L. fondo Tarybos 
pirmininkės Marijos Remienės 
parengtomis 1994 metams Lie
tuvių fondo veiklos gairėmis, tik 
gal valdybos planai yra kon
kretesni. 

Vienas pagrindinių fondo val
dybos pi rmininko paminėtų 
tikslų yra sutelkti šiais metais 
7 milijonų dolerių pagrindinį 
kapitalą, o naujų narių surasti 
bent 120, po 10 į mėnesį. Ar tai 
įmanoma? Priklausys nuo mūsų 
visų. Norint šį tikslą pasiekti, 
visiems Lietuvių fondo reikalais 
bes i rūp inan t i ems asmenims 
teks parodyti daugiau iniciaty
vos ir energingiau padirbėti. 

Daugumos Lietuvių fondo na
rių pageidavimu, pelną skirs
tant, bus atsižvelgiama daugiau 
į išeivijos veiklos poreikius. 
Pagrindinis Lietuvių fondo ka
pitalas šiuo metu yra pasiekęs 
jau per 6 su puse milijono, o 
narių skaičius 6,666. Tenka pa 
stebėti, kad iš šios sumos vienas 
milijonas dolerių yra paskirtas 
Lietuvai, iš kurio yra finansuo
jami įvairūs konkretūs pro
jektai bei mokslo priemonės Lie
tuvoje. Jį rūpestingai tvarko 
patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma. 

Vyresniajai lietuvių kartai vis 
re tė jan t , naujų nar ių ver
bavimas turė tų būti ta ip pat 
vienas svarbiausių L. fondo 
tikslų. Šiuo klausimu posėdžio 
dalyvių buvo daug pasisakyta, 
bet, kaip konkrečiai pri traukti 

į fondą jaunąją kar tą , iš kur ių 
ne vienas yra n e t ir ankstyves
nis LF s t ipendin inkas , yra ne
paprastai sunku: baigę studijas, 
jaunieji apleidžia tėvų namus , 
išklysta, ieškodami palankesnių 
įs ikūrimo bei darbo sąlygų po 
plačiąją Amer iką ir dingsta iš 
l ietuviško horizonto. 

Palikimai sudaro didelę fondo 
įplaukų dalį. Pa l ik imų būna 
įvairių: nuo nekilnojamo tur to 
iki kilniųjų meta lų — platinos. 
Vertėtų paminė t i vieną paliki
mą, kuris įdomus tuo, jog tai yra 
buvus i t u r t i n g a rezidencija 
dailininko Mykolo Žilinsko. Jis , 
gyvendamas Vokietijoje, sukau
pė nemažai t u r t o , ypač daug 
vert ingų meninių vertybių, pa
ve iks lų . V i s k ą j i s a t i d a v ė 
Lietuvai. Kaune y ra pastatytas, 
jo va rdu p a v a d i n t a s , dailės 
muziejus, kur laikomos jo su
kauptos meno vertybės, o taip 
pat t en rengiamos ir įvairios 
meno parodos . B e s i l a n k a n t 
Kaune , t ikr iaus ia i ne vienam 
teks šį muziejų ir aplankyt i . 
Vilą Berlyne, Vokietijoje, kurią 
j is paliko Lietuvių fondui, nors 
ir labai ver t inga, bet jos remon
ta i pare ika laus nemažai lėšų, 
kol ji bus pelninga. Tačiau jos 
vertė labai kyla , nes j i stovi 
p ieškar iniame ambasadų ra
jone. J ą norima panaudot i Lie
tuvos ambasada i ir trečio, ke
tvirto aukšto butus-ambasados 
tarnautojams. 

Trumpai pasisakė ir kiti val
dybos nariai apie jų vykdomus 
projektus. Kostas Dočkus šiuo 
metu rūpinasi ūkinio pastato 
Wisconsine remontu . J aun imo 
reikalų tvarkytoja Ramoną Ste
ponavičiūtė ap t a r ė keletą jos 
tvarkomų projektų. Daugiausia 
laiko ir darbo pa re ika laus jos 
ruošiamas anglų kalba lanksti
n u k a s apie L i e t u v i ų fondo 
veiklą. 

Arvydas Tamulis tvarko kom
piuterio įrašus: įvairius sąrašus 
bei adresus. Naujai įsijungęs į 
LF, Saulius Čy vas panaudos sa
vo profesinius-finansinius suge
bėjimus, t va rkan t , daug įžval
gumo pare ika laujant į , fondo 
iždą. 

Advokatas Algirdas Ostis ir 
toliau teiks teisinius pa tar imus 
bei tvarkys pal ikimų reikalus , 
o jų a ts i randa ir t ik imasi , kad 
ats i ras daugiau. 

Vaclovas Momkus rūpinasi 
Lietuvių fondo knygos-vardyno 
antrosios laidos pasirodymu. 
Šios knygos vyriausias redakto
r ius yra i lgametis Lietuvių fon
do darbuotojas A n t a n a s Juod
valkis. Metinio fondo pokylio 
bei kitų renginių metu irgi ne
bus apsieita be s um anaus Vaclo
vo Momkaus vadovavimo. 

Bronius Juodelis tvarko infor
macijos re ikalus su spauda ir 
radiju, o taip pa t pasirūpina, 
kad nestokotų medžiagos ir mė
nesiniam Lietuvių fondo skyriui 
„Drauge" . J is paprašė , kad 
spaudai Lietuvių fondas šiais 
metais paski r tų 30% didesnę 
paramą, negu anksč iau . 

Alė Steponavičienė rūpinasi 

LAIŠKAI 
BUVO GERA ATKARPA 

Kai pamačiau kun. V. Rimše
lio straipsnį atkarpoje, pagalvo
jau , kad tokia tema man „per 
daug neįkandama" ir geriau 
n e p r a d ė t i ska i ty t i . V ieną 
vakarą vis dėlto permečiau 
akimis ir atsitiko nelauktas 
dalykas: susiradau pirmąsias 
skil t is , perskaičiau viską su 
didžiausiu dėmesiu, o paskui 
laukiau tolimesnių tęsiniu. Kai 
pasibaigė, beveik gailėjausi ir 
dar kartą viską iš eilės per
skaičiau. Noriu padėkoti redak
torei, kad spausdinote. Nieko 
nekenktų , kad kartas nuo kar
to ga lė tume skaityti daugiau 
tokių gilių, įžvalgių minčių. 

Sa lomė ja Kaz lausk ienė 
Dovvners Grove, IL 

MIELI GERADARIAI 

J ū s , kur ie dirbate labdaroj, 
kur i padeda Lietuvos vaikams, 
be abejo atliekat gerą ir svarbų 
darbą. Tikimės, jog tie vaikučiai 
užaugs sveiki ir prisimins, kad 
j iem svetimi padėjo. Tas j iem 
padės tapti gerais ir atsakingais 
žmonėmis. Daug jaunimo Mark
so filosofijos pasekmės sunkiai 
sužalojo. Tiktai, gelbėdami vai
kus, mes prisidėsim atnaujinti 
ir ugdyti padoresnes kartas. Tik 
Jūs tu r i t galimybę ir pareigą 
paneigt arba patikslint kalbų 
tiesą.kurios kenkia šiam darbui. 
Girdėt.kad daugumas tu vaiku
čių y r a iš pasiturinčių ar bu
vusių ir esančių partiečių šei
mų. O tik retas pasitaiko, kurio 
tėvai skurdžioj padėty, ir negali 
net prieit paprašyti pagalbos. 
Tų vargšų niekas nenori, nes jų 

visais kitais reikalais, kas lieka 
kitų nepadaryta: nuo balionų su 
fondo vardu dalinimo vaiku
čiams lituanistinėse mokyklose, 
iki Lietuvių fondo narių suva
žiavimo detalių sutvarkymo. 

Metinis Lietuvių fondo narių 
suvažiavimas šiemet įvyks šeš
tadienį, kovo 26 dieną, Jaunimo 
centro Čikagoje, apatinėje salė
je. Nar ių registracija prasidės 
8:30 vai. ryto, o posėdžiai - 9:30 
vai. ryto. Tikimasi ir laukiama, 
kad i r šiais metais į šį labai 
svarbų Lietuvių fondo metinį 
įvykį atsil ieps ir atsilankys, ne 
tik viet iniai , bet ir tolėliau nuo 
Čikagos gyvenantys LF nariai . 

Juozas K o n č i u s 

visuomet per daug yra. 
Kas atkreipė daug dėmesio, 

t a i neseniai atvykęs vaikutis į 
Philadelphiją, pasiturinčių ir 
į takingų tėvų, abiejų daktarų 
sūnelis. Kad jie nėra neturtin
gi, seniai galėjo atvežt ir pagy
dyt iš savo lėšų. Negalvokit, kad 
raginu diskriminaciją prieš pa
si tur inčius ar įtakingus. Visų 
nesveiki vaikučiai tiek pat ken
čia ir vert i pagalbos. Bet lab
dara iš esmės turi būti skiria
m a tiems, kuriems ji sunkiau
siai prieinama ir daugiausia rei
kalinga. Jei nesilaikoma šios pir
mos taisyklės, tai tokia labdara 
never ta vardo, ir tik sukelia 
pasipiktinimą žmonėse, iš ku
rių dosnumo galite šį darbą vyk
dyt. Neleiskit šitokiai kliūčiai 
pakenkt tokiam svarbiam rei
kalui . Užtenka, kad Lietuvoj 
daug mūsų pastangų nueina 
niekais. Saugokimės, kad nenu-
t rauktumėm ar sumažintumėm 
šios gyvybiškai svarbios ir rei
kalingos pagalbos mus silpniau-

! šiem vaikučiam. 
J .P . S a b a s 

Burbank.IL 

REIKĖTŲ PASKELBTI 

Jau kelintą šeštadienį mato
me Draugo fondo narių sąrašus 
ir džiaugiamės, kad fondas 
auga. Būtų įdomu sužinoti, kiek 
j au į jį sudėta? Iš sąrašų maty
ti , kad reikalai eina gana gerai. 

V ida Andr i jausk ienė 
Chicago, IL 

KOKIA JAM IŠ TO NAUDA? 

Reikia sveikinti Romą Pukštį 
ir jo siuntinių siuntimo agen
tūrą Transpak už tokį įdomų 
sumanymą: padovanoti Draugo 
fondo nariams 10 dovanų, ku
r ias gali laimėti. Taip ir kyla 
klausimas: kokia p. Pukščiui iš 
to nauda? Negalime sakyti, kad 
jo agentūrai bus daugiau pelno, 
nes nekviečia siuntinius siųsti, 
o tik Draugo fondui aukoti. Vis 
dėlto yra nesavanaudiškų žmo
nių. 

Jeigu daugiau mūsų versli
ninkų pasektų Transpak pavyz
džiu, Draugo fondas t ikrai ne
t ruktų milijoną pasiekti! 
V i d m a n t a s ir Birutė L u n g i a i 

Lakeside, MI 

TURBŪT PROTESTAI 
PADĖJO 

Kai vyko vasaros olimpiados 
atidarymas, buvome visi nusi
vylę ir pikti, kad neparodė 
žygiuojančių lietuvių komandų. 
Tada lietuviai pirmą kartą, j au 
iš laisvos tėvynės, su savo 
vėliava galėjo dalyvauti olim
piadoje. Su kuo tik kalbėjausi, 
visi buvo nutarę protestuoti 
televizijos kanalui, kuris rodė 
atidarymo paradą ir kitus olim
piados įvykius. Žinoma, kai 
buvo žaidžiamas krepšinis, ma
tėme ir lietuvius, bet turbūt tik 
dėl to, kad žaidė su amerikie
čiais ir kitais, daug rungtynių 
laimėdami. 

Nežinau, kiek žmonių iš tik
rųjų rašė protesto laiškus tele
vizijos kanalui, bet šį kar tą 
buvo kitaip: parodė ir lietuvius, 
išdidžiai plevėsuojančius mažo
mis trispalvėlėmis, einančius 
paskui gražią mūsų vėliavą. 
Tiesa, jie nieko vėliau nelai
mėjo, bet mūsų tautinę savigar
bą paglostė ir ta trumputė ei
sena atidarymo parade. 

Vytau tas R. Pe t roš ius 
Darien, IL 

KARALIAUČIAUS 
KLAUSIMAS 

Karo grobio principu Rusijai 
at iduota Lietuvos „pažasty" 
esanti Karal iaučiaus sritis y ra 
dižiausia geografinė, politinė ir 
ekonominė nesąmonė. Jos pa
sekmėje Lietuva tapo ne t i l tu į 
Vakarų Europą, bet Rusijos til
t u į okupuoto Karaliaučiaus ka
rinę bazę. Je igu Kremlius skel
biasi, jog Rytprūsiai jau šimt
mečiais priklausę Rusijai, ta i , 
be abejo, tą patį galvoja ir apie 
Baltijos kraštus, o 150,000 armi
ja Karaliaučiuje aiškiai kalba, 
kokie yra rusų t ikslai . 

Stasys Lozoraitis buvo teisin
gai pareiškęs, kad Rytprūsių 
klausimą reikia peržiūrėti. Iš 
tikrųjų tą klausimą reikia iš
kelti Europos ir Jungtinių Tau
tų saugumo institucijose, nes 
didžiulė Rusijos bazė ir Europai 
yra pavojinga, nekalbant apie 
Lietuvą, kurią, dėl bet kokios 
provokacijos, iš Karal iaučiaus 
srities gali užplūsti Rusijos 
kariuomenė. 

Kad išvengtų šios nelaimės, 
t iek Lietuvos valdžia, t i ek 
užsienio lietuviai tur i dėti visas 
pastangas įtaigoti Vakarų vals
tybes, kad paveiktų Rusiją ati
t raukt i iš Rytprūsių. Tada t as 
kraštas galėtų tapti bent neu
tralia, autonomine, laisvos pre
kybos ir ekonomijos zona, o ne 
Rusijos kolonija. 

A lg i rda s Ši lba jor i s 
Ormond Beach, FL 

PASIRODO, JIS IR RAŠYTI 
GALI 

„Draugas" turi daug nuola
t i n ių b e n d r a d a r b i ų , k u r i ų 
straipsnius su malonumu skai
tau. Ypač visuomet pat inka 
įžvalgūs Igno Medžiuko, Kazio 
Barono ir kai kurių kitų straips
niai. Tuos žmones j a u mes visi 
gerai pažįstame ir jų stilių 
žinome. Buvau maloniai nuste
binta, perskaičiusi Jurgio Lend-
raičio mintis apie Vasario 16-ją. 
Vadinasi, tur ime ir j aunų raš
tingų žmonių! Iki šiol apie J. 
Lendraitį daugiausia girdėjome 
tik iš Lithuanian Mercy Lift 
veiklos, pasirodo, kad ir rašyti 
gali. 

Tikiuosi, kad tai nebus pasku
tinis J. Lendraičio straipsnis. 

Monika Ž e m a i t a i t i e n ė 
Muncie, IN 
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VARDAN TIESOS 

Leonidas Ragas Laiškų sky
riuje (1994.11.25) tvir t ina, kad, 
beklausant Lemonte kalbos, 
pasakytos Lietuvos gen. garbės 
k o n s u l o Vaclovo Kleizos 
Vasario Šešioliktosios proga, 
jam pasirodė, kad „mano min
tys būtų buvę tarsi paimtos iš 

„Draugo", vasario 15-18 d. iš
spausdintų laiškų ar s t ra ipsnių 
ir pakartotos konsulo lūpomis". 
Man regis, kad tokią pr ie laidą 
galėtų daryti pats konsulas, nes 
jis tą kalbą p i rmąkar t p a s a k ė 
vasa r io 6 tą d ieną C i c e r o 
miestelyje. 

L e o n a s N a r b u t i s 
Clarendon Hills, IL 

„Ne čia norėjau atsigulti 
Po svetimu medžiu... 
Regėt gimtinę nors iš tolo 
Leisk, Viešpatie, meldžiu. 

Norėjau Lietuvoje ilsėtis, 
Su protėviais, tėvais, 
Šventuos kapeliuos Žemaitijos 
Po šlamančiais klevais''. 

A.tA. 
ANDRIUS VAITKUS 

1994 m. kovo 6 dieną, sueina penkeri metai, kai žiauraus 
plėšiko sunkiai sužeistas, mirė mūsų brangus Vyras, Tėvelis 
ir Senelis Andrius Vaitkus. Jo atminimui tą dieną bus auko
jamos šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje, East 
St. Louis, IL. 

Nuolankiai prašome prietelius ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Andrių savo maldoje. 

Žmona Marija, dukros Gražina ir Živilė su šeimomis 
ir sesuo Pelagija Lietuvoje. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

CONSTANCE LAIKŪNAS 
RUSHIS 

Mirė 1994 m. vasario 11 d., palaidota vasario 14 d.lŠv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams, pažįs
tamiems už išreikštą užuojautą, užprašytas šv. Mišias ir 
palydėjimą j Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kuni
gams — kan. Vaclovui Zakarauskui, Jonui Kuzinskui už 
maldas koplyčioje. Kun. Jonui Kuzinskui už šv. Mišių 
atnašavimą bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

Nuliūdę artimieji giminės ir draugai. 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI. NEŽIŪRINT NUOTOLIU? 

..Žiburėlio" mokyklėlė* Lemonte 10 metu sukaktį Švenčiant (i* kairėtO: Daino 
ra Stelinjrytė, Danutė Dirvonienė direktore ir Violeta Karaliene 

KA DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji rrurtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų... ? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime joms padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiem> — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

C H I C A G O P A L O S H I L L S 

PETKUS & SON 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., fc DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J A V L B Vidur io V a k a r ų 
apygardos Rinkimų komisija, 
kovo 13 d., sekmadienį, 12:30 
vai. po šv. Mišių PL centre. 
Lemonte, ruošia apygardos XIV 
Tarybos kandidatų pristatymą 
visuomenei. Prieš kandidatų 
pristatymą bus t rumpas Lietu
vos Nepriklausomybės, Kovo 11 
dienos, paskelbimo paminė
jimas. 

Gen . T. D a u k a n t o J ū r ų 
šau l ių k u o p o s visuotinis-me-
tinis narių susirinkimas, kuria
me bus i š k l a u s y t i kuopos 
valdybos pareigūnų veiklos apy-
skaitiniai pranešimai, 1994-95 
metų kadencijai renkama kuo
pos vadovybė, aptartos ateit ies 
veiklos g a i r ė s i r r e n k a m i 
kuopos atstovai į LŠS išeivijoje 
dalinių atstovų suvažiavimą, 
šaukiamą š m. kovo 13 d., sek
madienį. 2 vai. p.p., Šaulių 
namuose. Visiems kuopos na
riams susirinkime dalyvavimas 
yra būtinas. Po susirinkimo — 
bendri sus i r ink imo dalyvių 
užkandžiai. 

Kęstučio K o r p . konventas 
įvyks kovo 6 d., 12:30 vai. p.p., 
Rosewood West r e s to r ane . 
Svečiai iš Lietuvos, kęstutiečiai 
Kazys Pabedinskas ir prof. 
Feliksas Palubinskas padarys 
pranešimus. Konvento mecena
tas, Korp! Kęstutis garbės narys 
inž. Antanas Rudis. 

LB C ice ro apy l inkės visuo
tinis narių susirinkimas įvyks 
kovo 6 d., sekmadienį, tuoj po 11 
vai. ryto šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos salėje. Ta proga bus 
priimamas solidarumo įnašas. 
Kvieč iami da lyvau t i visi 
apylinkės lietuviai. 

Šv. A n t a n o parapi jos bažny
čioje, Cicero, IL. Gavėnios metu 
susikaupimas lietuvių kalba 
prasidės pirmadienį, kovo 7 d. ir 
tęsis iki kovo 10 d. Kiekvieną 
vakarą misijos prasidės 6:30 
vai. Paskutinį vakarą išpa
žinčių bus klausoma lietuviškai 
Misijoms vadovaus kun. Vik
toras Skilandžiūnas iš Ottawa. 
Canada. 

K r y ž i a u s k e l i a i l ie tuvių 
kalba vyksta Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicere, kiekvieną 
ketvirtadienį, 6:30 vai. vak. 

Vincas Klova, Bell Gardens. 
CA, užsakė ..Draugą" dviem 
savo artimiesiem Plungėje ir 
Neringoje, Lietuvoje. Anksčiau 
j is dar a ts iuntė ir 200 dol. auka 
„Draugo" leidimo išlaidoms 
sumažinti. Nuoširdžiai dėko
jame jam už šią visokeriopą 
paramą lietuviškam išeivijos 
dienraščiui. 

x „ P i l ė n ų " o p e r o s spėk 
taklio, kuris bus b a l a n d ž i o 17 
d., 3 va i . pop ie t , Mortono mo
kyklos salėje, bilietai jau gau
nami Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st. St., Chicago, IL 60629. 
Telefonas (312) 471-1424. Bilie-
taų kainos 35 , 25. 20 ir 12 dol. 
Vaznelių — Gifts International 
krautuvė atidaryta tik antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. popiet. Bilietus galima 
užsisakyti i r paštu, tik reikia 
pas iųs t i a t i t i n k a m a i sumai 
čekį: L i t h u a n i a n Ope ra Co., 
I n c . 

(sk) 

„ T r a n s p a k " s iun t in ių ištai
gos l a imėj imai skiriami t ik 
tiems Draugo fondo nariams (ne 
rėmėjams), kurie į Draugo fondą 
įstojo po 1994 m. vasario 16 
dienos ar įstos iki 1994 kovo 31 
dienos. Penki laimėjimai yra 
100 dolerių vertės maisto siun
tiniai į Lietuvą ir 5 laimėjimai 
yra po 100 dolerių asmeniškų 
siuntų persiuntimo išlaidoms 
p a d e n g t i . L a i m ė t o j a i ga l i 
perleisti savo laimėjimą ki tam 
asmeniui ar institucijai. 

„Transpak" skirti laimėjimai 
yra naujų narių paskat inimui 
įstoti į Draugo fondą, kur is yra 
labai s v a r b u s t o l i m e s n i a m 
vieninteliam Vakarų pasaulyje 
dienraščio . .Draugo" leidimui. 
Laimėjimų kandidatų registrą 
cija vedama Draugo fondo raš
tinėje. 

Kaziuko mugė je , j au šį sek
madienį, kovo 6 d., vyksiančioje 
J a u n i m o c e n t r e , Čikagoje , 
laukiama gausaus visuomenės 
atsilankymo. Mugės atidarymas 
bus 10:15 vai. ryto. Tuoj po 
atidarymo, prasidės prekyba 
paviljonuose, veiks laimėjimai, 
valgyklos, kavinės, pramogos 
vaikams. Norintieji pamatyt i 
pasiruošimus mugei ir apžiūrėti 
paviljonus, galės jau šeštadienį, 
kovo 5 d., tarp 3-6 vai. p.p. Skau
tai ir skautės kviečia visus at
silankyti mugėje. 

J e igu Čikagoje negalime tuo 
tarpu pasidžiaugti pavasariu, 
tai lietuviškosios Montessori 
mokyklėlės — Žiburėlis ir Vai
kų nameliai — kviečia visus pa
sidžiaugti bent pavasarinėmis 
madomis. „Skambėk, pavasarė
l i" madų paroda bus kovo 13 d., 
12 vai. po pietų, Lexington 
House patalpose. 

P e t r a s B u c h a s , Amerikos 
Lietuvių t a u t i n ė s sąjungos 
vicepirmininkas, kalbės Lietu
vos nepriklausomybės — kovo 
11-sios — ats ta tymo minėjime 
Jaunimo centro sodelyje kovo 13 
d., sekmadienį, tuoj po pamaldų 
Jėzuitų koplyčioje. Iškilmių 
metu bus pagerbti kovojusieji ir 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės, 
uždegtas aukuras , o jaunimas 
padės gėlių prie Laisvės kovų 
paminklo. Nepamirškime, kad 
Kovo 11-oji Lietuvai tiek pat 
svarbi ir brangi kaip Vasario 
16-oji. Visuomenė kviečiama 
šiame minėjime gausiai daly
vauti. 

Švč. M. Mar i jos Gimimo pa 
rapijos pietūs bus kovo 13 d.. 3 
va i . p .p. pa r ap i j o s salėje . 
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
praneša, kad daugiau bilietu i 
šį renginį nėra. Dėkoja visiems, 
bilietus įsigijusiems. 

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 inius siun
čiame A I R C A R G O . Pinigai 
pervedami do l e r i a i s . T R A N S 
PAK, 2838 W. 69 St., Ch icago , 
I L 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e b i l i e tus ke
l ionėms i 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 r a v e l C e n t r e , 
Ltd. , tel . 708-526-0773. 

(sk) 

BALFO CICERO 14-tas SKYRIUS 

Žibunto M'kšio parodos atidaryme Galerijoje sausio 30 d. 

ŠAUNUS ŽIBUNTO MIKŠIO PARODOS 
ATIDARYMAS GALERIJOJE 

Nuo sausio 30 iki vasario 20 
d. Galerijoje (Stickney, Illinois) 
vyko Paryžiuje gyvenančio dai
lininko Žibunto Mikšio ofortu 
paroda ,,Ex Collectione Algi
mantas Kelertas'*. Eksponuota 
72 dr. Algimanto Kelerto rinki
nyje esantys Mikšio darbai. 
Kataloge įrašyta tokia parodos 
dedikacija: „Šią parodą rengiu, 
gerbdamas Žibuntą Mikšį ir 
sveikindamas jį 70-ojo gimtadie
nio proga. Algimantas Keler
t a s " . 

Pat i paroda spaudoj*3 j au bu
vo aprašyta. Čia tektų paminėti 
pas mus retai pasitaikantį paro
dos atidarymo pobūdį. Greta 
šampano ir ,.Ilgiausiu metų" pa
rodos autoriui-jubiliatui Ži-

Dr. Algimantas Kelertas kalba Ži 
bunto Mikšio parodos atidaryme. 
Galerijoje 'Stickney, IL) š.m. sausio 
30 d. 

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

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

x Šv. J u o z a p o ga rbe i šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: M a r i a n 
F a t h e r s . 6336 So. Ki lbourn 
Ave . , Chicago , 111. 60629. 

<pr.) 
x K a i p p r a n e š t a iš Wa-

s h i n g t o n o, IPSA INTERNA
TIONAL, Ltd., Chicago's lietu
vių verslininkų kolektyvinė fir
ma, gavo US federalinės val
džios įstaigų pripažinimą, bei 
buvo į t raukta į ACRIS registra-
rą, vesti bei verstis bizniu užjū
riuose, pvz., „Central & Eastem 
Europe region", kuriame randa
si ir Lietuva. Tai įgalins šios fir
mos užsimojimus Lietuvos eko
nomijos atstatyme su pagalba 
U.S.A.I.D., OPIC ir kitų U S In
te rna t iona l Development in
s t i t u c i j ų , kur ios t e i k i a 
kvalifikuotoms verslo firmoms 
medž iag inę , ypač finansinę 
pagalbą, įgalina bei suteikia di
desnių piniginių sumų investi
ciją į užsieninius projektus. 
Viso geriausio ir pelningo ryto
jaus! 

(sk) 

b u n t u i M i k š i u i , buvo i r 
patrepsėta ir t ralal iuota, solis
tu i ir mik l i am k lav ia tū ros 
ekspertui, svečiui iš Vilniaus, 
Algimantui Barniškiui užve
dant mums gerai žinomas melo
dijas. Bet prieš šias linksmybes 
gausiai ats i lankiusiems meno 
žmonėms, k u l t ū r o s darbuo
tojams, pvz., muzikei Gintei 
Cepinskaitei. kun . Valdui ir 
dail . Nora i A u š r a m s . da i l . 
Juozui Mieliuliui, prof. Violetai 
Ke le r t i ene i , ba le to šokėjai 
Angelei Paulai t ienei . solistei 
Aldonai Buntinai tei . pianistei 
Nijolei Kupstaitei-Bylaitienei, 
L ie tuv ių m e n o muzie jaus 
Lemonte direktorei Šlenienei, 
Čiurlionio galerijos direktoriui 
Algiui J a n u s u i , Li tuanikos 
s k a u t ų t u n t o t u n t i n i n k u i 
Mariui ir Dal ia i Na r i ams , 
redaktorei Beleškaitei-Gražu-
lienei, „Irenos" moterų rūbų-pa-
veiks lų f i rmos s a v i n i n k e i 
Klaipėdoje Irenai Šileikienei, 
menotyrininkui Danui Lapkui, 
pianistams Rokui ir Sonatai 
Zubovams, „Baltija Express" 
darbuotojams Aurelijui ir Jo
lantai Butvilams, filmimnkui 
Arvydui ir Loretai Reneckiams. 
sklandytojui Alfai Juškai , dail . 
Rimui ir Ritai Ciurlioniams ir 
dauge l iu i k i tų s t a i g m e n ą 
pateikė solistas Alg imantas 
Barniškis ir žymusis Lietuvos 
maestro, muzikologas prof. Ani
cetas Arminas. Da in in inkas 
meistriškai atliko keletą arijų iš 
lietuviškų operų, o t a ip pat ir 
p ramogin io t u r i n i o d a i n ų . 
Algimantą Barniškį Čikagos 
lietuviai (ir ne tik Čikagos) 
pažįsta ir kaip plataus masto 
operos dainininką ir kaip estra
dinės dainos meistrą. Pažymė
tinas malonus jo balso tembras , 
lengvai išdainuotos aukštosios 
gaidos, išraiškinga interpre
tacija. Kaip ir visi menininkai , 
solistas-baritonas nes i tenkina 
pasiektu lygiu. Balsą nuolatos 
tobulina, svajoja apie gilesnes ir 
ilgesnes studijas, nors ir y r a 
baigęs Lietuvos Muzikos akade
miją, ir darbuojasi Aukštojoje 
Vilniaus muzikos mokykloje. 
Dainininkui akompanavo, j a u 
antrą kartą moksliniais-kūry-
biniais tikslais viešintis Čika-

Nuotr. Jono Tamulaičio 

goję, prof. An ice tas Arminas . 
Ki ta s ta igmena buvo daug vė

liau, svečiavimosi pabaigoje, kai 
d a u g u m a s a ts i lankius ių jų jau 
buvo išsiskirstę. K a i p ir pri t iko 
Žibunto Mikšio min ia t iū roms , 
muzikė I r e n a Ši le ik ienė išsi
t r a u k ė mažiu ly tes k a n k l y t e s ir 
p a s k a m b i n o k e l e t ą l i e tuv ių 
l iaudies melodijų. Ta i buvo ir 
Irenos a t s i sve ik in imas su savo 
naujais a t ras ta i s d rauga i s čika-
giečiais, ku r ių t a r p e ji pabuvojo 
keletą mėnesių, d a l y v a u d a m a 
paska i t i n inke VIII Mokslo ir 
Kūrybos s impoziume ir sureng
d a m a Galer i joje bei k i tose 
Amerikos lietuvių gyvenvietėse 
savo, iš Kla ipėdos atsivežtų, 
moterų rūbų-paveikslų parodas. 
Ki tą rytą j i j au sėdėjo lėktuve 
skrydžiui n a m o į Klaipėdą. 

A l g i m a n t a s K e z y s 

J U B I L I E J I N I S R E L I G I N I S 
K O N C E R T A S 

J a u dvidešimt p e n k e r i meta i 
muz. F a u s t a s S t ro l i a ruošia T. 
Dubois k a n t a t ą „Sep tyn i Kris
t aus žodžiai". Per t uos 25 metus 
ši k a n t a t a ne t 29 k a r t u s buvo 
a t l i k t a Čikagos ir priemiesčių 
pa rap i j ų b a ž n y č i o s e . Š įme t 
Jubi l ie j in iame koncer te , kur i s 
sekmadienį , kovo 13 d., 4 v. p.p. 
vyks Neka l to Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje, Br igh ton Par
ke, da lyvaus sol is ta i Algirdas 
Brazis , Dal ia Eidukai tė-Fanel -
li, Edward Zelnis , jungt in is 
choras ir o r k e s t r a s . Bus atlie
k a m i ir k i t i k ū r i n i a i — Bacho, 
Mozarto ir F a u s t o Strolios. Po 
koncerto b u s pabendrav imas 
parapijos mokyklos salėje. Bilie
t u s į koncertą da rbo dienomis 
nuo 7 v.r. iki 2 v. p.p. gal ima įsi
g y t i m o k y k l o s r a š t i n ė j e i r 
savai tgal ia is po Mišių parapijos 
bažnyčioje, o taip pa t ir „Patr ia" 
parduotuvėje , esančioje 71-je 
gatvėje, M a r q u e t t e Pa rke . Visi 
kviečiami a t s i l a n k y t i . 

K o m p . VI . J a k u b ė n o 90 
metų gimimo sukak t i s Čikagoje 
bus paminė ta gegužės mėn. pra
džioje. Yra ruoš i ama įdomi bei 
į v a i r i m i n ė j i m o p r o g r a m a , 
kurioje bus a t l i k t a nemaža šio 
ž y m a u s k o m p o z i t o r i a u s kū
r in ių . 

x Už savanor j -kūrėją a.a. 
Adolfą J u o d k ą ir j - žmoną a.a. 
Oną, dešimties metų mirties 
sukakt į minint, šv. Mišios bus 
a tnašaujamos kovo 5 d. 9 va i . 
r y t o Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Šeima prašo bičiulius prisiminti 
velionis savo maldoje. 

(ak) 

Metinis narių susirinkimas 
įvyko sausio 30 d. Šv. Antano 
parapijos salėj. Nebūtų tikslus 
s u s i r i n k i m o aprašymas, jei 
neminėčiau jo pirmosios dalies 
bažnyčioje. Susirinkimas pa
pras ta i vyksta paskutinį sausio 
mėn. sekmadieni i r jo pirmoji 
dal is prasideda 11 vai. Sv. An
t ano parapijos bažnyčioje Mi-
šiomis už Balfo mirusius dar
buotojus ir aukotojus. Šv. Mišias 
aukojo kun . K. Trimakas. J is 
pamoksle i r šv. Mišių maldose 
pr iminė Balfo siekimus ir dar
bus: gelbėti ar t imui ir mažinti 
vargą. Giedojo parapijos choras, 
ku r i am vadovauja M. Prapuo
l e n i s ; j i s buvo i r pa lyda 
vargonais sol. Laimutei Stepai-
t ienei , kur i šv. Mišių aukojimo 
dalyje pagiedojo M. K. Čiur
lionio - W. Banaičio „Dieve Tėve 
g a i l e s t i n g a s " , o Komunijos 
metu F. Shuberto „Sveika Mari
ja". Taip šitų jausmų ir giesmių 
s u p a m i , i šk i lminga i ir pa
maldžiai nuteikti , rinkomės per 
pusšimčio į parapijos salę. Pasi
vaiš inus sumušt iniais ir kava , 
sus i r inkimas buvo pradėtas. 

Dr. B. Motušienė — skyriaus 
p i rmininkė , atidarydama susi
r inkimą, sveikino linkėdama 
sveikatos, sėkmės Naujuose Me
tuose, dėkojo, kad tokią šil tą 
dieną a ts i lankydami, nar ia i 
įrodė, kad remia Balfo idėjas. 
Apgai les taudama, kad 1993 
me ta i s pasku t in iu „sudiev" 
ats isveikinom su 15 skyriaus 
narių, juos išvardina: Anužienė 
Elzbieta, Ašoklis Augustinas, 
Bernotavičienė Sofija, Juškevi
čius Andrius, Kubilienė Aldona, 
Memėnienė Rozalija, Mikulienė 
Uršulė , Paulauskienė Stasė, 
S tanai t i s Jus t inas , Urbanienė 
Juze fą , V a l i u l i s Juozas , 
Venclova Alfonsas, Virkutis An
t anas , Žygas Vytautas, Juod-
valkienė S. Prisiminta vienas iš 
steigėjų — Laučka Juozas, miręs 
šiais metais , ir prieš 12 m. 
m i r u s i , i l g a l a i k ė Cicero 
skyr iaus pi rm. Ona Zailskienė. 
Visi buvo prisiminti pagarbiu 
atsistojimu. Susirinkimo pirmi
ninku ji pakvietė inž. A. Stepai-
tį, sekretore — C. Bačinskienę. 
Sus i r inkimo pirm. perskaitė 
darbotvarkę ir susirinkimas plo
j i m u ją pr iėmė, kviestiems 
svečiams Centro valdybos pirm. 
M. R u d i e n e i ir Apskr i t ies 
valdybos pirm. S. Vanagūnui 
n e a t v y k u s , jų sveikinimus, 
l inkėjimus ir padėką auko
tojams bei vajaus rinkėjams per
davė B. Motušienė. Česlovą 
Bačinskienė perskaitė 1993 
m e t ų m e t i n i o sus i r ink imo 
protokolą, kur i s buvo priimtas, 
kaip parašy tas , be pataisymų. 

Skyr iaus pirm. dr. B. Motu
šienė savo pranešime įvertin
dama aukotojus, vadina juos or
ganizmo ląstelėm. Kiek tos ląs
telės y ra veiksmingos, tiek ir 
visas organizmas, t.y. Balfas, 
y ra veiksmingas. Trumpai ap
žvelgia valdybos darbus i r 
veiklą. Pas i ruoš imas spalio 
mėn. vajui y r a didžiausias dar
bas. Vajus vyko, aplankant 
namus , pasiskirsčius gatvėmis. 
Rinko valdyba, kontrolės komi
sija i r t a lk in inka i : Česlovą 
Bačinskienė, Jonas Dekeris, 
S tasė Didžiulienė, Vytautas 
Menčinskas, Juozas Mikulis, 
Bronė Motušienė, Balys Novic-

Pr iesve ly ldn is susikaupimas 
Pal . Jurg io Matulaičio misijoje, 
L e m o n t e , n u m a t o m a s kovo 
23-25 d. vakarais . 

B u v ę s M. Mar i jos Nekal to 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
prel . D. Mozeris išvyko į Hot 
S p r i n g s , A r k a n s a s , kur j i s 
met ines atostogas derins su vie
t in ių l ietuvių sielovados reika
lais Gavėnios bei Velykų metu. 
Hot Spr ings vietovėje tebe-

kis, Danutė Pareigienė, Stasys 
Pranskevič ius , J a n i n a Ska-
m i e n ė , J u o z a s Š a b r i n s k a s . 
Tol iau gyvenantiems pirmi
n inkė išsiuntinėjo 30 laiškų i r 
gavo 27 atsakymus su 1,764 dol. 
Cicero skyrius turi 272 auko
tojus, 16 šimtininkų, kur i e per 
me tų eilę Balfo šalpos rei
k a l a m s y ra suaukoję tūks 
tanč ius dol. Kad ta ip sekasi 
s u r i n k t i , sparčiai mažė jan t 
l ietuviams Cicere, pirm. sako, 
kad dosnumą globoja vargšų 
gelbėtojas palaimintasis Jurgis 
Matulaitis, k in is pašventino Sv. 
Antano parapijos bažnyčią. Va
j a u s aukos perduodamos Ap
skr i t ies valdybai, šalpą dalina 
Cent ro valdyba. Šelpiama Su
valkų Trikampyje, 16 Vasario 
gimnazija, tačiau, dabart iniais 
meta i s daugiausia šalpos tenka 
kal iniams ir t remtiniams Lie
tuvoje. Šelpiama per Kalinių i r 
Tremtinių organizaciją, kurios 
pi rmininkas Vilniuje y r a Ga
jauskas , jis t u r i atstovus trem
t i n i u s mažesnėse vie tovėse 
tokiu būdu skirstymas kontro
liuojamas. 

Cicero skyrius talkino su
ruošime Apskrities gegužinės. 
Laimikius r inko: Č. Bačins
kienė, J . Mikulis, D. Pareigienė, 
B. Novickis, J . Šabrinskas, A. 
Zailskas. Išvardindama atski
ra1', padėkojo visiem prisi-
dėjusiem prie šios popietės su
ruošimo. 

Inž. A. Didžiulis — skyriaus 
iždininkas pranešė, k a d sky
r iaus kasoje y ra 6,072.88 dol. 
iš kur ių 5,905 dol. yra 1993 m. 
spalio mėn. vajaus pinigai ir bus 
greičiausiu laiku įteikti Apskri
t ies valdybai. 

Kont ro lės komisijos aktą 
perska i tė J . Mikulis, kur is 
patvir t ino iždininko pateiktą 
apyskaitą, pagyrė ir padėkojo už 
kruopštų ir tvarkingą doku
mentų tvarkymą. 

Diskusijų metu buvo aptar t i 
įvairūs veiklos reikalai: ka ip ir 
kam skirstyti, kaip stropiai 
r inkt i , kaip gyviau reikštis ir 
būti išgirstiem ir kt. 

Naujos valdybos r ink imai 
lengvai praėjo. Skyriaus pirm. 
pareiškė, kad buvusi valdyba 
sutinka pasilikti dar vieneriems 
metams, tik pageidavo pridėti 
vieną narį. J . Pranckevičius 
pasiūlė J . Mikulį, kuris sutiko 
įeiti į valdybą ir susirinkimas 
plojimais tai patvirtino. I kont
rolės komisiją buvo paprašytas 
J . Š a b r i n s k a s . Kon t ro l ė s 
komisija 1994 metams: pasiliko 
buvę J . Balutis ir J. Dekeris ir 
naujai išr inktas J. Šabrinskas. 
Jie buvo patvirtinti gausiais 
susirinkimo plojimais. Skyriaus 
valdyba: Bronė Motušienė — 
pirmininkė, Algirdas Didžiulis 
— vicepirmininkas ir iždinin
kas , Česlovą Bačinskienė — 
sekretorė, Danutė Pareigienė ir 
Jan ina Skamienė — parengimų 
vadovės, Algirdas Stepaitis ir 
Antanas Zailskas — nariai ypa
t ingiems reikalams, ir per šį 
susirinkimą išrinktas — Juozas 
Mikulis. 

Klausimų ir sumanymų metu 
ilgiau išsikalbėta gėrybių skirs
tymo reikalu. Dr. P. Kisielius, 
paminėjęs įsikūrusias organiza
cijas globoti našlaitynus pagei
daujama, kad Balfas griežčiau 
koncentruotųsi grįžusių iš Sibi
ro ir kalinių šalpoje, t a m pri
tar ia ir kiti susirinkimo daly
viai, ir svečias iš Lietuvos Algir
d a s K a l m a n t a u s k a s , buvęs 
k a l i n y s . Dr. B. Motušienė 
paaiškino, kad Balfas t a ip ir 
skirsto šalpą, bet kartais kiti 
pajėgūs skyriai pasielgia ir 
ki taip, paminėjo Philadelphiją, 
kurie talpintuvą nusiuntė į 
Kauną — našlaitynui. Kar ta is 
to negalima išvengti, ypač kai 
amerikiečiai suaukoja milijoni
nės vertęs gėrybes. 

Pirmininkaujantis inž. Algir-

Pasaulio Jaunimo sąjungos pirm. Paulius Mickus taria sveikinimo žodį 
Vasario 16 minėjime PLC Lemonte s.m vasario 20 d. Sėdi (i* kairės) LB 
apylinkės p.rm Gediminas Kazėnas ir programos vedėjas Kęstutis Susmskas. 

y Nuotr. Vytauto Janinevičiatu 

gyvena apie 200 lietuvių šeimų, 
daug j ų y ra ten persikėle i i das Stepaitis paskaitė eilėraštį 
Čikagos. Prel . Mozeris ir išėjęs t r e m t i n ė s N . Rimkienės ir 
pens i jon , t ebe ta lk in inkau ja užbaigė susirinkimą. 
Nekal to Prasidėjimo parapijoje- Č. B. 


