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Įsikūrė Lietuvos 
Moterų Partija

Vilnius, vasario 27 d. (LR) — 
Prie Lietuvoje iki šiol oficialiai 
veikusių 19 politinių partijų 
vasario 25 d. prisidėjo dar viena: 
Lietuvos Moterų partija. Kaip 
rašo „Lietuvos ryte” Artūras 
Račas, už naujos partijos įkūri
mą balsavo Vilniaus „Pergalės” 
kino teatre susirinkusios 400 
šalies moterų.

Naujosios partijos pirmininke 
maždaug dviejų trečdalių suva
žiavimo dalyvių balsų dauguma 
buvo išrinkta pirmoji atkurtos 
Lietuvos valstybės vyriausybės 
vadovė Kazimiera Prunskienė. 
Beje, tapti naujosios partijos 
ekspremjere sakė nusprendusi 
tik atvykusi į steigiamąjį 
suvažiavimą ir pamačiusi, kiek 
daug moterų į jį susirinko. Lie
tuvos Moterų Partijos (LMP) 
tarybos pirmininke išrinkta 
verslininkė ir poetė D. Teišers
kytė, jos pavaduotojomis — 
Verslininkių Asociacijos vice
prezidentė V. Brazienė ir Kauno 
Technologijos Universiteto do
centė, socialinių mokslų dak
tarė Ž. Simanavičienė.

„Kelio atgal nėra, o kelias pir
myn duobėtas”, skaitė LMP 
tarybos pirmininkė D. Teišer
skytės eilėraščio žodžius, ku
riais prasidėjo steigiamasis 
LMP suvažiavimas. Savo partiją 
įkurti nusprendusias moteris 
sveikino Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, Lietuvos Nacionalinio 
Moterų komiteto vicepirminin
kė G. Purvaneckienė, poetė V. 
Jasukaitytė, Lietuvos Laisvės 
Sąjungos vadovas Vytautas Šus
tauskas, aktorė K. Kymantaitė, 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas ir kiti.

Po to Kazimiera Prunskienė 
perskaitė pranešimą „Moterų 
partija Lietuvoje — matristinės 
kultūros atgimimas”. Pasak 
ekspremjerės, nors moterų 
Lietuvoje dauguma, jų įtaka 
visuomenėje maža, jų nuomonės 
iš esmės nepaisoma. „Moteris 
neprivalo įrodinėti esanti 
lygiavertė ir lygiateisė, tai turi 
būti įstatymais ir tradicijomis 
garantuotas savaime supranta
mas dalykas”, sakė K. Pruns
kienė.

Anot jos, Lietuvos Moterų par
tijos įkūrimas nėra moterų veik
los prieš vyrus akcija, o tik 
būdas atverti moterims nuo 
vyrų nepriklausantį kelią 
dalyvauti politikoje ir valdžioje. 
Kito būdo moterims gausiau ir 
efektyviau įsijungti į politinį 
gyvenimą, Prunskienės teigi
mu, šiuo metu Lietuvoje nėra. 
„Šalis, kurią valdo vieni arba 
beveik vieni vyrai, negali būti 
pripažįstama teisine demokra
tine valstybe, o tokia „vyriška” 
valdžia negali būti pilnavertė”, 
teigė ekspremjere.

Suvažiavimo dalyvėms pra
dėjus svarstyti partijos įstatus, 
daugiausia ginčų kilo dėl 
straipsnių, apibrėžiančių par
tijos vadovybės struktūrą. Bal
savimu buvo nuspręsta rinkti 
ne garbės pirmininkę ir tris ta
rybos pirmininkes (kaip buvo 
pasiūlyta įstatų projekte), o par
tijos pirmininkę, tarybos pirmi
ninkę ir dvi jos pavaduotojas.

Iš pradžių į partijos pirmi
ninkes buvo pasiūlyta ir jau 
pradėta balsuoti tik dėl Kazi- 
mieros Prunskienės kandidatū
ros, tačiau vienai iš delegačių 
pastebėjus, jog pirmininkės ne
galima rinkti iš vienos kandida
tūros, į partijos vadovės postą 
buvo pasiūlyta ir D. Teišersky

tė. Į balsavimo rezultatus (273 
prieš 82) suvažiavimo dalyvės 
reagavo skirtingai: vienos atsis
tojusios plojo, o kitos (daugiau
sia kaunietės) liko sėdėti arba 
rinkosi savo daiktus ir suko išė
jimo link.

Beje, neoficialiomis „Lietuvos 
ryto” žiniomis, po partijos pir
mininkės rinkimų kelius steigia
mojo suvažiavimo delegatės at
siėmė savo stojimo į partiją pa
reiškimus. „Aš ne po tokia 
vėliava norėjau būti”, sakė savo 
kolegėms viena iš Kauno atvy
kusi jau buvusi naujosios parti
jos steigėja.

Po pertraukos suvažiavimo 
dalyvės gana greitai pritarė par
tijos programos projektui. Jame 
nurodoma, jog „LMP dės pas
tangas, kad būtų išvengta 
griaunamosios politinių jėgų 
supriešinimo įtakos mūsų 
krašto vystymuisi”, sieks, kad 
būtų priimtas lyčių lygių 
galimybių aktas, veiktų Vaiko 
apsaugos konvencija, praktikoje 
įsigaliotų vedybų kontraktas, 
būtų priimtas gyvūnų globos 
įstatymas, o ateityje atšaukta 
mirties bausmė.

Ekonominėje Lietuvos Mote
rų Partijos programos dalyje, be 
kita ko, teigiama, jog būtina 
nedelsiant viešam svarstymui 
paskelbti Lietuvos verslo ugdy
mo politiką ir prioritetus, 
surasti naujų išteklių biudžeto 
pajamoms papildyti, stabilias- 
reglamentuoti baigtinį mokes
čių sąrašą, nustatyti valstybės 
biudžeto išlaidų dalies ribą 
valstybės valdymui ir ginkla
vimuisi.

Beje, „Lietuvos ryto” pap
rašyta pakomentuoti programos 
teiginį, jog „lito stabilus kursas 
dolerio atžvilgiu suformavo 
vienpusį jo poveikį ūkio plėt
rai”, Prunskienė pasisakė už 
„labai švelnų lito kurso 
koregavimą, kuris nereikštų 
lito destabilizavimo ir kurį būtų 
galima numatyti”.

Programoje taip pat siūloma 
dar iki 1996 m. Seimo rinkimų 
inicijuoti referendumą dėl 
Seimo narių skaičiaus sumaži
nimo maždaug perpus, dėl vice
prezidento ir dviejų viceprem
jerų pareigybių įvedimo.

Ten pat teigiama, jog „Lietu
vos Moterų Partija sieks suda
ryti koaliciją su nuoseklias 
demokratines pozicijas palai
kančiomis partijomis, kad kaip 
„trečioji jėga” LMP pasitar
nautų Lietuvos politinei situaci
jai stabilizuoti”.

Komentuodama šią nuostatą 
„Lietuvos rytui”, Prunskienė 
sakė, jog jai „sunkoka įsi
vaizduoti, kaip galima bend
radarbiauti su konservatoriais, 
kurie pastaraisiais metais iš
reiškė tiek daug nedemokra
tiškų nuostatų”. Kita vertus, 
pasak LMP pirmininkės, galvo
jant apie partnerystę, „abejonių 
kelia ir LDDP sudėtis bei pro
grama”, Realiausi kandidatai į 
koaliciją, K. Prunskienės nuo
mone, tai Centro sąjunga ir So
cialdemokratų partija, kurios 
jau yra siūliusios bendra
darbiauti su LMP.

Suvažiavimui baigiantis buvo 
išrinkta partijos taryba, kurios 
dydį lėmė pasiūlytų kandidačių 
skaičius (vietoj iš anksto nu
matytų 25 tarybos narių buvo 
išrinktos 35).

Beje, ir balsuojant dėl tarybos, 
ir kitais klausimais, ne viena 
suvažiavimo dalyvė rankose 
laikė po keturias ir daugiau bal-
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Vasario 10 d. Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Sleževičius pasveikino Stasį Bačkį 80-ojo 
gimtadienio proga. Nuo 1930 m. dirbęs Lietuvos užsienio politikos tarnyboje, Stasys Bačkis, ilgame
tis Lietuvos atstovas Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiuo metu gyvena Vilniuje.

Nuot. G. Svitojaus, Elta

Mokytojų atlyginimai vis dar 
nepasiveja valdininkų

Vilnius, vasario 20 d. (Elta) — 
Tik kovo mėnesį Lietuvos 
mokytojai gaus vyriausybės 
įsakytą nuo sausio mėnesio algų 
pakėlimą, vasario 20 d. spaudos 
konferencijoje pranešė švietimo 
ų mokslo ministras Vladislavas 
Domarkas. Tai dėl to, kad pagal 
vyriausybės nutarimus rengia
mus jąflkynLus reikia suderinti 
su finansų bei Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijomis. 
Ir dėl šios priežasties įsakymas 
mokytojų atlyginimą vidutiniš
kai 10% pakelti pasiekė tik va
sario 6 d., pasakė švietimo ir 
mokslo ministras.

Vladislavas Domarkas taip 
pat nurodė, kad atsižvelgdama 
į mokytojų pageidavimus ir 
Seimo narių pasiūlymus, 
vyriausybė nutarė dar 5% 
padidinti vasario mėnesio 
atlyginimus, kurių dydis 
nustatomas pagal darbuotojų 
kvalifikaciją ir darbo stažą. 
Didžiausius atlyginimus turėtų 
gauti vyresnieji mokytojai ir 
mokytojai ekspertai.

Švietimo ir mokslo minis
terijos nuostata siekia, kad 
mokytojų atlyginimai būtų ne 
mažesni negu biudžetinių 
įstaigų darbuotojų algos, tačiau 
vis dar nepavyksta išlyginti šio 
skirtumo. Palyginimui jis nuro
dė, kad vidutinis valstybės sek
toriaus darbuotojo atlyginimas 
gruodžio mėnesį buvo 469 litai, 
o pedagogų — 406 litai.

Spaudos konferencijoje daly
vavęs socialinės apsaugos ir dar
bo ministras Mindaugas Mi
kaila informavo, kad švietimo ir 
mokslo įstaigų darbuotojų atly
ginimo koeficientas yra 2.5 
minimalios algos, o lyginant 
gruodžio ir vasario mėnesio dar
bo užmokesčius, mokytojams su 
aukštesniuoju išsilavinimu jie 
padidėjo 22.8%, su aukštuoju — 
21.5%.

Tuo tarpu Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pir
mininkas Bronislovas Genzelis 
Lietuvos mokytojus’ palygino su 
kolegomis iš Vokietijos — šios 
valstybės rytinės dalies peda
gogai dirba pagal tokius pačius 
principus kaip iki šiol, tačiau 
nori vakarietiško atlyginimo.

Gruodžio mėnesį vyriausybė

savimo kortelių. Pasidomėjus, 
kodėl jos balsuoja už kelis, jos 
tvirtino turinčios notaro patvir
tintus įgaliojimus.

nutarė, kad maksimalus moki
nių skaičius klasėse neturi 
viršyti 30. „Tai buvo švelnus 
nutarimas”, sakė ministras V. 
Domarkas, nes jame nenusta
tomas minimalus mokinių skai
čius. Švietimo skyriuose buvo 
kilę daug nesusipratimų, nes 
manyta, kad teks didinti klases. 
Taigi ministerija įleido pa
aiškinimą, kuriameTmrodyfa, 
kad maksimalus moksleivių 
skaičius pradinėse klasėse turi 
neviršyti 40, o specialiosiose

Prancūzija atidarė naują 
ambasadą Vilniuje

Vilnius, vasario 21 d. (LR) — 
Vilniuje, Didžiojoje gatvėje nr. 
1, vasario 20 d. įvyko naujosios 
Prancūzijos ambasados atidary
mo priėmimas. Kaip rašo Neri
jus Adomaitis „Lietuvos ryte”, 
šis namas, kurį vilniečiai 
vadina Franko namu, anot 
žinovų, nebuvo matęs tiek daug 
kultūros, politikos, dvasininki
jos ir verslo įžymybių nuo 19-to 
amžiaus, kai čia gyveno Vil
niaus universiteto profesūra ir 
buvo rengiami inteligentijos 
susitikimai.

Po prancūzų ir lietuvių staty
bininkų restauruotų rūmų 
skliautais susirinko maždaug 
200 žmonių, tarp jų — Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.

Svečius prie ambasados įėjimo 
sutikinėjo Prancūzijos ambasa
dorius Lietuvoje Philippe de

Lietuvos vyskupai ragina 
dalyvauti rinkimuose

Vilnius, kovo 3 d. (Elta) — 
Kaip pranešė Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos sekretoriatas, 
kovo 2 d. LiŽtuvos Vyskupų 
Konferencija paskelbė kreipi
mąsi į visuomenę „Rinkimams 
artėjant”.

„Jau penkeri metai, kai 
laisvam gyvenimui atgimusi 
Lietuva kuria nepriklausomą ir 
demokratinę valstybę”, rašoma 
kreipimesi. „Kuriami nauji 
ekonominiai santykiai, teisinė 
sistema. Tai turėtų padėti vi
suomenei harmoningai tvarkyti 
savo buitį ir tobulėti.

Matant esminius pokyčius vi
sose gyvenimo srityse, negalima 
nepastebėti atsinaujinimą ly
dinčių sunkumų: vis didėjančio

mokyklose jis nesikeičia.
Iš šių metų valstybės biudžete 

švietimui ir mokslui skirtų lėšų 
8 milijonai litų numatyta vado
vėliams leisti, tačiau jau dabar 
aišku, kad šių lėšų planuotam 
knygų kiekiui nepakaks. Mi
nistro nuomone, būtų naudinga 
vadovėlius pardavinėti, po metų 
superkant juos mažesne kaina.

Švietimo ir mokslo ministras 
informavo, kad šiuo metu Lietu
voje dirba apie 53,000 mokyto
jų, iš jų apie 17% dėsto ne pagal 
įgytą specialybę.

Labiausiai šiuo metu trūksta 
anglų, vokiečių ir lietuvių kal
bų mokytojų.

Suremain su žmona Francoise 
bei Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos generalinis sek
retorius B. Dufourcą. Ambasa
dorius su svečiais kalbėjo pran
cūziškai ir rusiškai. Lietuvos 
prezidentui ambasadorius at
skirai parodė kai kurias am
basados patalpas, kurios dar 
kvepėjo šviežiais dažais.

„Tai, kad ambasada įsikūrė 
tokioje prestižinėje ir praeityje 
įžymioje vietoje, įrodo, kokie 
puikūs yra prieš pusę amžiaus 
užmegzti Lietuvos ir Prancū
zijos santykiai”, sakė B. 
Dufourcą. Jis sakė, jog nebus 
pamiršti ir šiuose pastatuose 
gyvenę žmonės, tarp jų — ir Vil
niaus universiteto medicinos 
profesorius Joseph Frank ir į 
Sibirą po Antrojo pasaulinio 
karo ištremtas istorikas bei 
filosofas Levas Karsavinas.

nusikalstamumo, savivalės ir 
nesąžiningumo ūkiniuose reika
luose, nepakankamo dėmesio 
žmogui, ypač silpniesiems.

„Valstybės gyvenimui tvarky
ti”, toliau rašoma kreipimesi, 
„piliečiai renka savo atstovus ir 
suteikia jiems įgaliojimus rū
pintis visuomenės gerove. Artė
jant savivaldybių tarybų rinki
mams, norime priminti kiekvie
no piliečio pareigą juose sąmo
ningai dalyvauti — su giliu atsa
komybės jausmu už savo ir kitų 
gyvenimą, už Lietuvos ateitį. 
Renkamieji tejaučia atsako
mybę tarnauti žmonėms, o rin
kėjai išmintingai teįvertina 
kandidatų moralines savybes 
bei sugebėjimus.

Tautininkų 
suvažiavime buvo 
norinčių pakeisti
partijos vadovą

Vilnius, vasario 27 d. (LR) — 
Vilniuje vasario 25 d. vykusia
me Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos suvažiavime prieš dvejus 
metus išrinktas pirmininkas 
Rimantas Smetona padarė atas
kaitinį pranešimą. Kaip rašo 
Violeta Gaižauskaitė „Lietuvos 
ryte”, suvažiavimo metu aptar
tas ir pasirengimas savivaldy
bių rinkimams, numatytos par
tijos veiklos 1995-1996 metais 
gairės, išrinka Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos (LTS) valdyba.

Tautininkų partijai ir toliau 
pirmininkaus Rimantas Smeto
na — pirmojo Lietuvos preziden
to brolio anūkas. Su juo konku
ravo buvęs miškų ūkio minist
ras ir buvęs Lietuvos ambasa
dorius Vokietijoje V. Antanaitis 
bei Seimo nariai: Tautininkų 
frakcijos seniūnas Leonas Mil- 
čius ir profesorius Mečislovas 
Treinys.

Suvažiavimo pradžioje jo da
lyviams buvo išplatinti ne tik 
oficialūs partijos dokumentų 
projektai, bet ir kreipimasis, 
kuriame kritiškai vertinama 
tautininkų vadovo veikla.

Kreipimesi primenama, jog 
tautininkai „prarado” Kovo 
ll-osios akto signatarus R. 
Rastauskienę, A. Sėjūną, P. 
Varanauską, LTS valdyba kal
tinama nedemokratiškai šali
nusi partijos narius, skaidžiusi 
dešiniąsias politines jėgas.

Jame rašoma, kad partiją 
diskreditavo iniciatyva surengti 
referendumą dėl pirmalaikių 
Seimo rinkimų. Pažymėta, jog 
R. Smetona paskelbė, esą dėl šio 
referendumo surinkta 220,000 
parašų, nors iš tiesų jų buvo tik 
50,000. Kaip žalingas dešiniųjų 
vienybei vertinamas R. Smeto
nos bandymas praėjusių metų 
žiemą „iš šalies surinkti žy
mesnius žmones „šešėlinei” 
vyriausybei sudaryti”.

Kreipimesi rašoma, jog tau
tininkų laikraščiui „Viltis” 
leisti sukurtos uždarosios akci
nės bendrovės „Pažanga” stei
gėjas, „Smetonos bičiulis L. 
Čepelė, buvęs LTS iždininkas, 
neperdavė partijos iždo. Nu
traukus „Vilties” leidimą dar 
teko bylinėtis septynis mėne
sius, ir tik 1993 m. rugsėjo 
mėnesį. L. Čepelė buvo paša
lintas iš LTS narių.

Kreipimesi siūloma perrink
ti partijos pirmininką, kuris 
savo tėviškėje nesugebėjo 
laimėti rinkimų į Seimą. 
Siūloma perrinkti ir LTS 
valdybą, kurioje įsitvirtinę R. 
Smetonos „užsakytos tiesos 
gynėjai”, ir siūloma atlikti fi
nansinę reviziją nuo 1990 metų.

„Natūralu, kad turiu nemažai 
šalininkų, tačiau yra manančių 
ir kitaip”, komentavo krei
pimąsi žurnalistams R. Smeto
na. „Nežinau, kiek čia yra 
tiesos, nes šio anoniminio doku- 
mento nesu skaitęs”.

Kadangi bus balsuojama už 
partijų sąrašus, katalikams 

« svarbu žinoti, koks yra partijų 
požiūris į Bažnyčią, ar partijos 
programa atitinka krikščioniš
kosios moralės principus, ar ger
biama sąžinės laisvė, šeimos teisė 
auklėti vaikus pagal savo įsiti
kinimus, ar partija konkrečiais 
darbais spręs pensijų, šeimų 
materialinio aprūpinimo bei
kitas opias problemas.

Nr. 45

Prasidėjus diskusijoms, 
kreipimąsi bandė perskaityti B. 
Sriubas, tačiau salėje pasigirdo 
šūksniai „provokacija” ir 
suvažiavimo dalyviai jo kalbą 
nutraukė plojimais.

„Lietuvos rytui” savo dviejų 
metų veiklą, vadovaujant Lie
tuvos Tautininkų Sąjungai, Ri
mantas Smetona apibūdino 
taip: „Mūsų partija padidėjo 
trigubai, sugebėjome išlikti 
saviti, parodyti savo veidą, įsi
tvirtinome tarp keleto stipriau
sių partijų, kurios ir ateityje 
lems Lietuvos gyvenimą”. 
Anot jo, tautininkų šūkis „Tvar
ka, teisingumas, tautiškumas” 
nepaseno, nes tik įvedus tvarką 
bus galima tikėtis kokio nors 
pagerėjimo. I savivaldybių 
rinkimus, jo nuomone, turi ateiti 
žmonės, kurių niekas negalės 
nupirkti.

„Kai kurie populiarumo skai
čiuotojai gamintojai mums 
skiria kokį vieną procentą, 
tačiau šioje salėje esantys 
žmonės jaučia kita”, pasakė 
Smetonas, kęmentuodamas par
tijos perspektyvą busimuosiuose 
rinkimuose. „Prieš mėnesį 
drįsau pranašauti tautininkams 
10% balsų, kai kur bus daugiau 
ar mažiau. Tačiau dešiniųjų bus 
dauguma ir jie neišvengiamai 
turės sudaryti koaliciją”, sakė ' 
Smetona.

Suvažiavimo diskusijų daly
viai priekaištavo Tėvynės 
Sąjungai (Lietuvos Konser
vatoriams) ir Krikščionių De
mokratų partijai dėl nepakan
kamo politinės veiklos koordi
navimo. Apgailestauta, kad 
Druskininkuose vykusiame 
dešiniųjų partijų pasitarime 
neįvyko „stebuklo” — nebuvo 
pasiekta dešiniųjų partijų 
vienybės”.

Konstatavęs, kad didžiosios
Sąjūdžio partijų santaros 
veikla parlamente apmirė, 
Seimo Tautininkų frakcijos 
seniūnas Leonas Milčius pri
minė, jog Seime įkurta Tauti
ninkų, Demokratų, Politinių 
kalinių ir tremtinių — Laisvės 
frakcijų „Mažoji santara”.

Glaudžiau bendradarbiauti su 
konservatoriais ir krikščionimis 
demokratais kvietė V. Antanai
tis, nes, jo nuomone, „tau
tininkų laikas ateis tik po kokių 
ketverių metų”. Jis siūlė Lie
tuvių Tautininkų Sąjungai susi
vienyti su Amerikos lietuvių 
Tautine Sąjunga.

Marijampolės rajono Ju r genų 
kaimo tautininkų vado kalba 
buvo palydėta plojimais. „Jei 
maža tauta nebus nacionalisti
nė, mus naikins ir jau naikina”, 
sakė jaunuolis, sugebėjęs subur
ti 52 vietos tautininkus. „Žmo
nės nori ne kairės ar dešinės, o 
ko nors tikro”. Pasak jo, 1926 m. 
perversmas su „mažu kraujo 
praliejimu buvo teisingas”, ir 
siūlė „sugrąžinti mūsų tautą į 
priekį”.

KALENDORIUS

Kovo 7 d.: Šv. Perpetua ir 
Felicita; Rimtautas, Vaidilutė. 
1905 m. gimė dainininkė Anta
nina Dambrauskaitė.

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo, 
vienuolis (1495-1550 Ispanijoje); 
Beata, Kovas, Vaižgantas, 
Gaudvilė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

AR VERTA GERTI 
RAUDONĄ VYNĄ?

DANIELIUS DEGĖSYS.M.D.
Medicininėje literatūroje vis 

daugiau ir daugiau randama 
duomenų, kad geriant nedide
lius kiekius alkoholio, ypač 
raudono vyno, mirtingumas nuo 
širdies koronarinių indų ligų su
mažėja. Pavyzdžiu imami pran
cūzai. Prancūzai valgo labai 
riebų maistą, dauguma jų rūko 
ir jie mažiau negu Amerikos gy
ventojai juda, bet jų mirtin
gumas nuo koronarinių širdies 
ligų yra nepalyginamai mažes
nis, negu Amerikos gyventojų. 
Kai kas tą paradoksą vadina 
prancūzų paradoksu. Yra mano
ma, kad prancūzai apsisaugoja 
nuo širdies ligų todėl, kad jie 
geria daug vyno, ypač raudono.

Kyla klausimas, kodėl gi 
raudonas vynas skiriasi nuo 
balto tuo, kad jame yra daugiau 
phenolo junginių vadinamų 
flavonoidais. Nepaisant, kad 
raudoname vyne flavonoidų 
randami maži kiekiai, bet jų yra 
dvidešimt kartų daugiau negu 
baltame vyne. Flavonoidai yra 
sudaryti iš įvairių cheminių 
junginių. Kai kurie tų junginių 
mažina krešulių susidarymą, 
bei stabdo vėžio ligų atsiradimą 
ir jų vystymąsi. Vienas gana 
ryškus ir svarbus flavonoidų 
veikimas, tai blogojo choles
terolio (LDL) oksidacijos stabdy
mas. Oksiduotas LDL daro dide
lę žalą kraujo indams, sugadina 
arterijų vidaus sienelių sluoksnį 
— endotelį ir, įsiveržęs į arte
rijos sienelę, duoda pradžią 
cholesterolio telkinių formavi
muisi. Vitaminas E irgi mažina 
LDL oksidaciją, bet raudoname 
vyne oksidacijos pajėgumo ma
žinimas yra dvidešimt kartų 
didesnis, negu vitamino E. 
Turint galvoje, kokią didelę žalą 
darbo LDL kraujo indų sienelei, 
tai mažinimas LDL oksidacijos 
yra labai svarbus veiksnys
kraujo indų apsaugai. Flavo
noidų taip pat yra randama ir 
daržovėse bei vaisiuose, todėl 
tie, kurie valgo daug daržovių 
ir vaisių, kraujuje turi fla
vonoidų. Bet kiek flavonoidų iš 
virsk ’namojo trakto absorbuo
jama ir koks jų kiekis kraujuje 
būna po valgio, dar nėra galu
tinai ištirta. Be to, daržovėse 
esantieji flavonoidai ne visi 
būna absorbuojami iš virškina
mojo trakto. Tuo tarpu, išgėrus 
du stiklus raudono vyno, flavo
noidų kiekis kraujuje padidėja 
40%.

1981 metais du mokslininkai,
D.M. Klurfeld ir D. Kritchevs- 
ky, darė bandymus su triušiais. 
Jie tris mėnesius šėrė triušius 
daug cholesterolio turinčiu 
maistu ir kartu jiems davė ger
ti gryną alkoholį, alų, „whis- 
key”, baltą ir raudoną vyną. 
Kontrolei paliktus triušius šėrė 
tuo pačiu maistu, bet jiems gerti 
davė tik vandenį. Po trijų mėne
sių tų triušių, kurie gėrė tik 
•andenį, kraujo indai turėjo

„Lietuvos Vaikų vilties” globojamų vaikučių būrelis Gražinos ir Jim Liau- 
taud namuose laukia atsilankančio Kalėdų senio. Iš kairės: Regimantas 
Nemkevičius (6 m., iš Šilų), Rokas Andriuškevičius (6 m. iš Kulautuvos), 
Gintarė Miciulevičiūtė (18 m. ii Kauno) ir Jolanta Kernagytė (16 m. ii 
Kavarsko).

plačiai išsiplėtusius choleste
rolio pakitimus. Tokius pat indų 
pakitimus, tik mažesniu laips
niu, turėjo ir tie triušiai, kurie 
gėrė alų. Triušiai, kurie gėrė 
alkoholį, baltą vyną ir „whis- 
key”, turėjo dar mažiau cho
lesterolio pakitimų. Mažiausiai 
cholesterolio telkinių arterijų 
sienelėse buvo rasta pas tuos 
triušius, kurie gėrė raudoną vy
ną.

1991 metais M. Seigneur 
(prancūzas) tyrė 16 vyrų. 
Vieniems jis kasdieną davė 
gerti po 500 cc balto, o ki
tiems raudono vyno. Po 15 
dienų kraujo tyrimai parodė, 
kad gėrusiųjų baltą vyną „blo
gas” ir „geras” cholesterolis 
padidėjo vienodai, bet gėrusiųjų 
raudoną vyną padidėjo tik „ge
ras, HDL cholesterolis, ir jų 
kraujo kūnelių trombocitų — 
kraujo krešėjimą didinančių, 
kiekis sumažėjo. Deja, šie ty
rimai nebuvo pakartoti kitų ty
rinėtojų. Čia verta priminti, kad 

juo didesnis kraujuje HDL i 
kiekis, tuo mažesnis kiekis 
būna LDL ir tuo sveikesni 
būna širdies kraujo indai. Todėl 
pozityvus raudono vyno veiki
mas yra matuojamas tuo, kiek 
jis gali sumažinti LDL choles
terolio oksidaciją. Pavyzdžiui, 
išgėrus 300 cc raudono vyno, 
LDL oksidacija kraujuje po 
vienos valandos sumažėjo 18%, 
tuo tarpu išgėrus tokį pat kiekį 
balto vyno, LDL oksidacija ne
mažėja.

Anglijoje, Birmingham uni
versiteto tyrinėtojai lygiai taip 
pat kraujo tyrimais įrodė, kad 
raudonas vynas tikrai stabdo 
LDL oksidaciją. Reikia pasa
kyti, kad LDL oksidacija maži
na ir vitaminas C, kuris, žino
ma, yra žymiai pigesnis, negu 
raudonas vynas.

Raudoname vyne dar randa
ma specifinė cheminė medžiaga, 
vadinama resveratrol. Ši 
cheminė medžiaga mažina kre
šulio susidarymą ir kartu stab
do LDL oksidaciją. Šios raudono 
vyno ypatybės priklauso nuo 
vyno rūšies, žemės ir klimato 
sąlygų bei vyno gamybos tech
nikos. Resveratrol yra specifinė 
cheminė medžiaga, randama tik 
raudoname vyne ir žemės riešu
tuose (peanuts). Naujausios stu
dijos rodo, kad, išgėrus 300 cc 
raudono vyno lengvo valgio me
tu, gliukozės kiekis kraujuje 
beveik nepadidėja. Tas reiškia, 
kad diabetikai raudoną vyną 
nedideliais kiekiais gali gerti, 
nebijodami sujaukti kraujo cuk
raus metabolizmą.

Pagal rimto ir autoritetingo 
„Clinical Chemistry” žurnalo 
1995 metų pirmo numerio veda
mąjį, jeigu kiekvienas Amerikos 
gyventojas gertų 2 stiklus rau
dono vyno per dieną, tai mirimų 
nuo širdies koronarinių indų 
ligų sumažėtų 40%.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius susikaupęs prieš Kauno Tarpdiecezinės 
kunigų seminaruos auklėtinių šventinimą kunigais.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE ,

EUROPOS BAŽNYČIAI 
REIKIA PARAMOS

1994 m. lapkričio 7-9 d. Lenki
joje vykusios Rytų ir Vidurio 
Europos vyskupų konferencijos 
dalyviai perdavė Vatikanui 
savo baigiamąjį pareiškimą, 
kuriame pabrėžiama, kad šio 
regiono dvasininkijai ir toliau 
labai reikalinga visuotinės 
Bažnyčios parama. Susitikime, 
kurį rėmė Šventasis Sostas, 
dalyvavo ir aukšti Vatikano 
pareigūnai.

Dokumente teigiama, kad 
Bažnyčios atsinaujinimo buvu
siuose komunistiniuose kraš
tuose sąlygą sudaro sutelktas 
dėmesys kunigų formavimui. 
Konferencijos dalyviai tvirtina, 
jog daugelio šio regiono šalių 
dvasininkija atsidūrusi apverk
tinoje padėtyje. Pareiškime 
kalbama apie finansinių lėšų 
trūkumą bei sunkias 
dvasininkų gyvenimo ir darbo 
sąlygas. Kai kurie iš jų te
begyvena varpinėse arba 
kapinių koplyčiose, teigia 
vyskupai. Negausūs maldos 
namai dažnai apgriuvę, trūks
ta patalpų katechizacijai bei ki
tiems tikinčiųjų susibūrimams.

Daugelis kunigų, aptarnau
jančių didžiules teritorijas, 
nepajėgia nusipirkti kuro auto- 
biliams, kad galėtų pasiekti 
tolimas vietoves, kur jie turi 
aukoti sekmadienines šv. Mi
šias. Vietinės bažnyčios, toliau 
tvirtinama pareiškime, beveik 
iš esmės priklauso nuo ti
kinčiųjų aukų, tačiau dėl di
džiulės infliacijos jų nepakanka. 
„Mes nekaupiame daiktų, bet 
norime patenkinti Dievo iš
troškusių žmonių poreikius”, 
rašo vyskupai. „Mes viliamės ir 
tikimės, kad tarptautinės ka
talikų organizacijos, daugiausia 
iš Vakarų, ir toliau teiks mums 
reikšmingą pagalbą”, teigia jie.

Rytų ir Vidurio Europos vys
kupai dėkoja Bažnyčiai kitose 
šalyse, kad ji siunčia kunigus ir 
vienuolius padėti ten, kur 
trūksta darbininkų. Tačiau 
drauge jie pabrėžia, kad 
pagalbininkai sielovados srity
je turėtų būti labai rūpestingai 
parinkti. Pirmenybė turėtų būti 
teiktina kokybei, o ne kiekybei. 
Atvykstantys kunigai turėtų 
gerbti turtingas religines to 
krašto tradicijas, padėjusias ti
kintiesiems išlaikyti tikėjimą, ir 
atsižvelgti į jausmus vietos 
katalikų, norinčių matyti kuni
go asmenyje Kristaus liudytoją.

Pareiškime taip pat sakoma, 
jog kunigu urd”ri' •ogrnmcq 
turėtų atsižvelgti i šmis m ms 
paskelbtas Vatikano Dvasi
ninkų kongregacijos ins

trukcijas. Šis dokumentas, 
vyskupų nuomone, gali padėti 
užkirsti kelią sakrališkumo 
prasmės nykimui, bažnytinės 
disciplinos silpnėjimui, atsispir
ti kompromisams su demokra
tizmu, liberalizmu, sekuliariz- 
mu ir funkcionalizmu — reiški
niams, kurie šiems kraštams 
gali būti itin pragaištingi. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”,
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PIRMASIS KUNIGŲ
SEMINARAS KAUNE

■ f

Sausio 16 d. Kauno Tarp
diecezinėje kunigų seminarijoje 
įvyko pirmasis arkivyskupijos 
kunigų seminaras, kuriuo pra
dėta vykdyti nuolatinio kunigų 
formavimo programa. 1994 m. 
gruodžio 14 d. surengtame 
Kauno arkivyskupijos kunigų 
tarybos posėdyje buvo pabrėžta 
būtinybė ir po studijų seminari
joje tęsti kunigų dvasinį ir in
telektinį formavimą. Tarybos 
nariai nutarė reguliariai rengti 
seminarus liturgijos, bažnytinės 
teisės, moralinės teologijos ir ki
tomis aktualiomis temomis. 
Numatyta, kad seminarai pa
kaitomis vyks Kaune ir Šiau
liuose. Kiekvienam seminarui 
iš anksto bus parenkama tema, 
kviečiamas prelegentas.

Kaune įvykusiame seminare, 
kuriame dalyvavo maždaug 90 
arkivyskupijos kunigų, buvo 
nagrinėjami liturgijos klau
simai. Kun. doc. A. Kajac- 
kas, dėstantis Tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje liturgiką, 
skaitė paskaitą apie šv. Mišių 
aukojimo, liturgines ypatybes, 
aiškino Vatikanofl susirinkimo 
reformas liturgijos srityje. Jis 
atkrepė dėmesį į pasitaikančius 
nukrypimus nuo reikalavimų, 
akcentavo būtinybę laikytis 
bendrųjų nuorodų. Prelegentas 
pažymėjo, kad keisti liturgijos 
tvarką kunigas gali tiktai gavęs 
Vyskupų konferencijos leidimą, 
atsakė į daugelį klausimų.

AKIBROKŠTAS
BAŽNYČIAI

„Tikru akibrokštu Bažnyčiai” 
pavadino Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas 
Vilniaus arkivyskupas metropo
litas Audrys Bačkis sausio 19 d. 
Seime priimtą Religinių bendri
jų teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo tvarkos įsta
tymą. „Viskas buvo padaryta už 
akių, nieko nesitarus”, interviu 
Lietuvos televizijai sausio 23 d. 
pasakė Vilniaus arkivyskupas. 
Dar didesni susirūpinimą Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
pirmininkui A. J. Bačkiui kelia

valdančiosios partijos pareiš
kimas, kuris „aiškiai rodo prie
šiškumą ir nesiskaitymą su 
Bažnyčia”.
Arkivyskupas A. J. Bačkis in

terviu televizijai sakė, kad nuo 
lapkričio mėnesio sudarytos 
oficialios Šventojo Sosto ir 
Lietuvos Respublikos darbo 
grupės parengti susitarimą tur
to grąžinimo klausimais, tačiau 
įstatymas Seime priimtas „nie
ko nepranešus ir nieko nesita
rus”. Paprašytas prognozuoti, 
kaip susiklostytų padėtis, pre
zidentui Algirdui Brazauskui 
pasirašius minėtąjį atsakymą, 
Vilniaus arkivyskupas pasakė, 
kad „prognozei čia nėra vietos”.

ŠEIMAI VISADA REIKIA 
PARAMOS

Europos bendrijos vyskupai 
reiškia viltį, kad pastaraisiais 
metais pradėtos iniciatyvos 
šeimai remti Europos bendrijos 
šalyse bus tęsiamos toliau. 
„Jokia žmogaus verta visuo
menė negali egzistuoti be 
šeimos”, teigiama gruodžio 30 d. 
Vatikane paskelbtoje Europos 
bendrijos Vyskupų komisijos 
deklaracijoje, kurią pasirašė 14 
vyskupų.

Dokumente toliau tvirtinama 
jog „šeimai reikia solidarumo ir 
paramos”. Europos vyskupai 
atkreipia dėmesį, kad šeimos 
vaidmuo visuomeninio gyve
nimo srityse neretai sumenki
namas. Vyskupai „primygtinai 
reikalauja” toliau vykdyti per 
Šeimos metus pradėtas inicia
tyvas: „kurti darbo vietas 
šeimos nariams, ginti mo
tinystę, rūpintis ligoniais ir in
validais, padėti seneliams, 
tinkamais būstais aprūpinti šei
mas, ypač jaunas ir turinčias 
vaikų, neleisti, kad šeima būtų 
stumiama į visuomenės 
pakraštį”.

KATALIKIŠKOJO 
UGDYMO CENTRAS 

GARLIAVOJE

Įkurtas jis jauniausioje iš trijų 
Kauno rajono Garliavos mieste
lio vidurinių mokyklų — L. Luk
šos-Daumanto gimnazijoje. Gim
nazijos pedagogai, vadovaujami 
direktoriaus V. Vitkausko bei 
padedami kitų garliaviečių, 
kukliai, bet jaukiai įrengė vieną 
kabinetą ir paskyrė jį Katalikiš
kojo ugdymo centrui.

Gruodžio 15 d. jį pašventino 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemai
tis,MIC. Atidarymo metu vyko 
konferencija „Tikėjimas mūsų 
dienomis”. Konferencijai vado
vavo Garliavos Šv. Trejybės baž
nyčios vikaras Algirdas Žukaus
kas. Jo aiškinimu, tikėjimas 
turi augti kaip medis, ir šis cent
ras būtų paspirtis dvasiniam 
augimui ir ne tik krikščioniš
kuoju židiniu.

Vyskupas J. Žemaitis pasi
džiaugė centro įkūrimu gimna
zijoje ir prisiminė dar taip 
nesenus laikus kuomet dvasi
ninkams neleisdavo vaikų nė 
pakalbinti. Saugumiečiai bar
davo jį dar jauną kunigą įro
dinėdami, kad „mokslas nesu
derinamas su religija, bažny- 
čia-tamsybininkė, tad vaikus 
būtina apsaugoti”.

Netikėjimo priežastys, Jo 
Ekscelencijos nuomone, greta 
kitų, glūdi žmogaus nenorėjime 
paklusti Dievo įsakymams, 
varžantiems netvarkingus žmo
gaus gyvenimo jausmus.

Tolimesnėse diskusijose daly
vavo teologijos licenciatas, 
Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvas, kun. Leonas 
Zaremba. Jis kalbėjo apie 
Turino drobulės fenomeną. 
Bažnyčia palieka tikinčiajam 
spręsti ar Šiaurės Italijoje 
surasta drobulė su žmogaus at
vaizdu yra autentiška relikvija.

Toje konferencijoje dar kalbėjo 
sės. Bernadeta Mališkaitė. Ji 
palietė dabarties sielovados pro
blemas. Taip pat kalbėjo Kauno 
Jėzuitų gimnazijos direktorius, 
kun. Gintaras Vitkus. Jis supa
žindino su James Fowler moky-
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S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždaryta kelvd 1-3 v p p 

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
• 132 S. Kedzle Avė., Chicago 

(312) 778-6989 arba (312) 499-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago, IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 t. Harlem, tel. 708-594-0400 
Brldgavlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

Tel. keblneto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2680

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlMer Elmhurat, IL 60126

708-941 2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 709-934-1120

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 665-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Semerltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Nepervllle IL 6OS63
Tel. 706-827-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 90652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r - 12 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 6 v v

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius 1994 m. gruodžio 30 d. 
Telšių katedroje įšventino Ro
moje studijuojančius klierikus 
Vladą Gedgaudą, Arvydą Ramo
ną ir Renaldą Reivytį.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPRER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superlor, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tsl. — (1-312) 337-1265
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Iškilminga savanorių, šaulių rikiuotė Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje. Veda Kauno 
apskrities komendantas kapit. Pranas Urbanavičius. Iškilmės buvo š.m. vasario 16 d.

Nuotr. Prano Abelkio

BENDRUMĄ LEMIA 
TĖVYNĖS LIKIMAS

Kalba, pasakyta konferencijoje, Vilniuje, 
1995 m. sausio 28 d.

EDMUNDAS
Ši pasipriešinimo dalyvių, 

politinių kalinių ir tremtinių 
konferencija pavadinta stei
giamąja. Poreikis ją sušaukti 
atsirado po to, kai Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos neeilinis suvažiavimas 
pakeitė organizacijos statusą — 
LPKTS tupo politine organi
zacija, tapačia politinei partijai. 
Keletas įžanginių pastabų ar 
nuostatų konferencijos 
dalyviams ir svečiams.

Pirmiausia, konferencijoje 
neturėtų būti keliamas arba 
kokiu nors aspektu svarstomas 
LPKTS statuso pakeitimo teisė
tumas. LPKTS Garbės teismas 
savo 1994 m. rugsėjo 15 d. 
sprendimu nustatė, kad 
neeilinis sąjungos suvažiavimas 
„priėmė naujus Įstatus, nepa
žeisdamas Įstatų, priimtų 1989 
m. spalio 21 d. raidės”.

Antra, steigiamoji konfe
rencija sušaukta, turint tikslą 
įkurti savanorišką visuomeninę 
organizaciją, vienijančią pasi
priešinimo dalyvius, politinius 
kalinius, tremtinius, nepriklau 
sančius jokiai politinei partijai 
ar priklausančius nekomunis
tinės kilmės partijoms.

Trečia, naujoji visuomeninė 
organizacija nėra konkuruojanti 
su LPKTS, o atvirkščiai — re
mianti ją, lygiai taip, kaip ir 
kitas dešiniąsias politines par
tijas.

Ketvirta, konferencijoje rei-

SIMANAITIS
ketų palaikyti pakantumo kal
bėtojų nuomonėms dvasią, 
vengti nekorektiškos, nege- 
ranoriškos kritikos bet kurios 
dešiniosios politinės partijos, 
pvz., krikščionių demokratų, 
tautininkų, LPKTS, Tėvynės 
Sąjungos, demokratų atžvilgiu, 
tuo labiau asmenybių kritikos. 
Tai neatitiktų pagrindinio kon
ferencijos tikslo arba jį 
atitolintų.

Penkta, ši konferencija turėtų 
padėti pamatą pasipriešinimo 
dalyvių, politinių kalinių ir 
tremtinių organizaciniam vieni
jimuisi, pasak įžymiojo lietuvių 
išeivijos politologo prof. V. 
Vardžio, išmokti būti vienin
giems įvairovėje. Todėl mė
ginimus šį procesą vadinti 
„skaidymusi” reikia atmesti ir 
kantriai aiškinti esmę. Čia 
tinka pacituoti LPKTS pre
zidentą Balį Gajauską: „Nesi
pykstame ir nesivaržome nė su 
viena dešiniąja politine or
ganizacija, neturime tuščių 
politinių ambicijų” („Trem
tinys” Nr. 16, 1994.07.29).

Po šių pastabų natūraliai kyla 
klausimas, o ar reikia steigti 
politinių kalinių ir tremtinių 
organizaciją? Juk, atrodo, 
pakaktų — jau kelios yra.

Deja, reikia. LPKTS tapus 
politine organizacija, „neiš
vengiamai” eliminuojama žymi 
dalis veiklių sąjungos narių, 
sėkmingai besidardarbuojančių

kitose politinėse organizacijose” 
konstatuoja LPKTS Garbės teis
mas savo 1994 m. rugsėjo 15 d. 
nutartimi. Be to, yra narių, 
nenorinčių priklausyti jokiai 
politinei partijai. „Niekas 
negali būti verčiamas priklau
syti kokiai nors asociacijai”, 
byloja „Visuotinis žmogaus tei
sių deklaracijos” 20 straipsnio 
2 punktas. Ši teisinė kolizija 
paminėta ir Garbės teismo 
nutartyje, paaiškinant, kad 
„Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga savo 
pavadinimu ir jame įkūnyta 
dvasia rodo, kad ji jungia visus 
įvairių politinių partijų narius 
ir nepartinius, gynusius Lie
tuvos nepriklausomybę ir paty
rusius okupanto represijas. 
Todėl tokiu kilniu tikslu sukur
tos organizacijos dvasią reikėtų 
išlaikyti ir toliau”.

Pakeistas LPKTS statusas to 
padaryti jau neleidžia. Ši 
aplinkybė gvildenta su sąjungos 
prezidentu P. Gajausku ir kitais 
tarybos nariais ne vieną kartą. 
Priimtinos išeities nerasta. 
Tokia galimybė buvo prieš ne
eilinį suvažiavimą, pasak Seimo 
narės E. Kunevičienės, jei „par
tija būtų organizuota taip, kaip 
visos partijos organizavosi, t.y. 
parengiami įstatai, programos 
metmenys, šaukiamas steigia
masis suvažiavimas ir asmenys, 
norintys tapti jos nariais, 
užpildo anketas”.

Aiškus ir lingvistinis priešta
ravimas. „Pars” (lot.) — „dalis”. 
Nuo šio žodžio kilo terminas 
partija. Bet dalis gali atstovauti 
tik daliai ir niekaip negali 
apimti visumos. Tad reikalinga 
organizacija, galinti vienyti ben
dro likimo žmones iš visų neko
munistinės kilmės partijų ir

daugybę nepartinių. Siūlymas 
visiems politiniams kaliniams 
ir tremtiniams jungtis į vieną 
politinę organizaciją — nerea
lus. Tokios „vienybės” tikėtis 
bergždžia. Tai patvirtina ir 
Seimo praktika. Parlamente 
yra šešiolika tautos atstovų — 
politinių kalinių ir tremtinių. 
Štai, A. Albertynas ir A. Ben- 
dinskas prisišlieję prie DDP. 
Konservatoriams priklauso A. 
Stasiškis, J. Listavičius, A. Kat
kus; socialdemokratai du — A. 
Sakalas ir V. Andriukaitis; K. 
Kuzminskas, K. Kryževičius ir 
A. Patackas yra LKD nariai; A. 
Endriukaitis — nepriklau
somas; B. Gajauskas, V. Brie
dienė, P. Jakučionis ir E. Kune
vičienė — vėliausiai Seime atsi
radusios politinės organizacijos 
atstovai. Visi šešiolika — 
politiniai kaliniai ir tremtiniai. 
Ar gims idėja, kuri visus juos 
suburtų po vienos partijos 
vėliava? Jos nėra ir būti negali. 
Ar nematome Seime mūsų vi
suomenės politinio modelio, 
kuris verčia daryti išvadą — 
dešinieji turi būti pakantūs 
vieni kitiems ir išmokti politinio 
dialogo? Antraip — keliame 
sumaištį rinkėjų protuose ir tar
pusavio nesutarimais neesmi
niais klausimais labai links
miname kairuosius, užuot buvę 
pakankamai tvirta ir patikima 
moraline atrama dešiniosioms 
politinėms jėgoms. Politikai, 
arba pretenduojantys į juos, 
privalo numatyti savo 
sprendimų pasekmes. LPKTS 
paskelbimas politine or
ganizacija visoje Lietuvoje 
vienu metu sukėlė nemažą 
sąmyšį ir pasėjo nepasitikėjimo 
sėkla tarp likimo brolių. Jei orga
nizacija vidaus reikalams skiria 
40 proc. dar daugiau laiko ir 
energijos, tai jos įtaka poli
tiniame gyvenime neutrali
zuojama. Tai tuščios eigos veiki
mas.

Mus verčia vienytis ir susi
klosčiusi politinė padėtis šalyje. 
Šalį valdanti partija turi savo 
prezidentą, Seimą, vyriausybę. 
Ji formuoja sau palankius teis
mus. Trys ketvirtadaliai spau
dos jos rankose. Todėl pasiprie
šinimo dalyvių, politinių kali
nių ir tremtinių vienijimasis, 
sveikintinas, o ne peiktinas.

Mūsų politinių ir visuome
ninių jėgų politinis dialogas 
būtinas dar ir todėl, kad išlaiky
tume savo savaitraštį „Tremti
nys”. Jam tapus vienos partijos 
organu, daug prarastume ne tik 
mes, bet ir Lietuvos visuomenė 
ir lietuvių išeivija. Jis labai 
reikalingas kaip dešiniųjų jėgų 
tribūna.

Teigiamą vaidmenį suvai
dintu naujoje organizacijoje

įsteigta Etikos komisija, kaip 
struktūra, normalizuojanti tar
pusavio santykius tarp asmenų 
ir politinių jėgų. Tai būtų 
gražus pavyzdys teisiškai 
pagrįstos savitvarkos, sau
gančios nuo autoritarizmo.

Konferencijos dalyviai ir sve
čiai prašomi suvokti svarbiau
sią šios dienos tikslą — kuriama 
su niekuo nekonkuruojanti ir 
nei dienai dešiniajai politinei jė
gai nepnešiška visuomeninė or
ganizacija, kuri įtakos šalies 
užsienio ir vidaus politiką. Dėl 
to niekas neturėtų abejoti.

Būkime pakantūs vieni ki
tiems, korektiški, principingi 
bei kritiški ir geranoriškai sie
kiantys drauge bendrojo tikslo.

PAMINĖTA MARIJA 
GIMBUTIENĖ

Vasario 2 d. sukako metai, kai 
Los Angeles mirė pasaulinio 
garso JAV lietuvių mokslinin
kė, archeologė, Kalifornijos uni
versiteto profesorė Marija 
Alseikaitė Gimbutienė.

Archeomitologijos mokslo kū
rėjai nebuvo lemta sulaukti 
74-ojo gimtadienio, kurį ji būtų 
šventusi sausio 23-iąją. Marijos 
Gimbutienės atminimas pager
biamas, jos gimimo sukaktis 
plačiai minima ir gimtojoje 
Lietuvoje, ir Amerikoje, kurio
je ji praleido daugiau kaip 
keturis dešimtmečius

Marijos Gimbutienės gimimo 
sukaktis ir mirties metinės 
buvo minimos Vilniuje ir Kau
ne. Vasario 1 d. sostinėje, prie 
namo Jogailos gatvėje, kuriame 
1921 m. gimė ir iki 1931-ųjų 
gyveno busimoji mokslininkė, 
bus atidengta memorialinė len
ta. Vakare Lietuvos menininkų 
rūmuose vyko minėjimas, ku
riame kalbėjo mokslininkai 
Viktorija Daujotytė, Meilė 
Lukšienė, Rimutė Rimantienė, 
Norbertas Vėlius.

Buvo atidaryta Marijos Gim
butienės darbų įkvėpta Algi
manto Švažo dailės paroda 
„Deivių sutartinės”. Apie 
mokslininkės gyvenimą, jos pa
skutiniąją kelionę papasakojo 
Algirdo Tarvydo fotografijos ir 
kino filmai.

Mokslininkei skirta paroda 
atidaryta ir Lietuvos Mokslų 
akademijos bibliotekoje.

Vasario 2-ąją Marijos Gimbu
tienės atminimas buvo pagerb
tas Kaune. Minėjimo dalyviai 
aplankė jos amžinojo poilsio 
vietą Petrašiūnų kapinėse, savo 
garbės daktarę pagerbė Vytauto 
Didžiojo universitetas.

Zurnalizmo ir mafijos 

karo lauke

Praėjusią savaitę Amerikos ži- 
niasklaida pranešė sensacingą 
naujieną: nužudytas labai 
populiarus Rusijos televizijos 
žurnalistas Vladislav Listjev. 
Kartu su žinia pasipylė reporta
žai apie organizuotų nu* 
sikaltėlių siautėjmą ir pastan
gas savo naudai pajungti visas 
Rusijos gyvenimo sritis: vy
riausybę, žiniasklaidą, verslą ir 
finansus.

V. Listjevo mirtis vėl priminė 
Lietuvos žurnalisto Vito Lingio 
nužudymą, nes abu šie vyrai su
tiko mirtį dėl tos pačios priežas
ties — išdrįso skelbti tiesą ir ne
sileido paperkami, pajungiant 
žiniasklaidą nusikaltėlių asme
niškam pasipelnymui.

Apie Rusijos problemas su or
ganizuotu nusikalstamumu, 
populiariai vadinamu mafija, ne 
kartą plačiai rašyta Amerikos 
spaudoje. Minėta ir nepavydė
tina žurnalistų padėtis, sten
giantis pasinaudoti pokomunis
tinio laikotarpio suteikta min
ties bei žodžio laisve ir, 
nenukenčiant nuo tų, kurie bi
jo, kad jų darbai nebūtų iškelti 
viešumon. Kadangi šie du 
aspektai sunkiai suderinami, 
vien praėjusiais metais bucu 
šioje Sovietų Sąjungoje per 
ankstyvą mirtį sutiko 20 
žurnalistų. Kol kas niekas dėl 
jų nužudymo nenubaustas, m iš 
kelta jokia byla.

Pernai liepos 20 d. „Science 
Christian Monitor” išspausdino 
straipsnį apie mafijos pastangų•; 
pajungti žiniasklaidą savo t ib
iams. Problema diskutuoja k< h 
TV ir spaudos žurnalistui 'Iv'n 
tinama, jog beveik kiekvienu 
įtakingesnis žiu imliotu ; 
vienokiu ar kitokiu būdu nn 
gintas užverbuoti, kad savo 
reportažuose naudotų mafijų; 
nustatytas temas. Vienus uie 
gina paveikti grasinimais, kitus 
-- papirkimu. Dolerio traukai 
ypač sunku atsispirti, nes 
žurnalistų atlyginimas juokin 
gai mažas — apie 40,000 rubl > u 
(20 dol.) mėnesiui.

Komunistinio režimo dešimt
mečiais spauda, radijas ir tele
vizija negalėjo skelbti jokios kri
tikos, nukreiptos prieš partiją, 
KGB, vyriausybę ar apskritai 
komunizmą. Nuo 1990 m. Rusi
jos žiniasklaida išgyveno „aukso 
amžių”, drąsiai rodydama pirš
tu j visuomeninio bei politinio

Danutė Bindokienė

gyvenimo negeroves. Tik pasta
ruoju laiku reikalai gan sparčiai 
keičiasi. Vė, atsirado „draus
tinių”, į kuriuos vengiama kelti 
koją, nes gresia pavojus prarasti 
darbą ar net gyvybę. Pavojin
giausios temos — mafija ir aukš- 
tųjų valstybės valdininkų 
suktybių atidengimas.

Daromas ypatingas spau
dimas, kud būtų rašoma ar 
kalbama tik pasiūlytomis te
momis, paminint organizuotų 
nusikaltėlių grupuočių propa
guojamus asmenis arba verslo 
sritis. Spėjama, kad net devynis 
iš dešimt kartų, kai žiniasklai
da pamini įmonę, banką ar 
verslininką, tos užuominos yra 
„nupirktos”.

„Moskovskaja Pravda” redak
torius išsireiškęs, kad Kremlius 
tariamai valdo Rusiją, o nusi
kaltėlių gaujos valdo Kremlių, 
be to, jos mėgina kontroliuoti 
visą Rusijos gyvenimą. „Mes 
esame žudomi arba nuperkami, 
kad nemėgintume stabdyti 
naujosios diktatūros, įsi
galinčios Rusijoje. Ir jokia teisė
tvarka šiame krašte nepajudina 
piršto mūsų apsaugoti”.

Reikia pripažinti, kad ar ne 
visa Rusijos žiniasklaida aklai 
pasidavusi papirkinėtojams ar
ba f dgandusi grasinimų. Dar 
ne i bijo viešai kritikuoti 
vyriausybę ar parodyti Čečėni
joje vykdomą smurtą. Viena įta
kingiausių televizijos asmeny
bių buvo Vladislavas Listjevas. 
b- ruošėsi sukurti ypač toli 

siekiančias TV laidas, galinčias 
inl numoti daugiau kaip 200 
mil. žiūrovų. Dar neaišku, koks 
bu tolimesnis tų planų likimas. 
I >> -.<k Rusijos Žurnalistų sąjun
gos pirmininko Vsevolod Bogda- 
novo, Listjevo mirties priežastis 
laivo kova tarp politinių partijų 
bei finansinių institucijų dėl 
galios ir pinigų. Kovos lauke 
pirmąja auka, kaip anksčiau 
Lo-tuvoje „Respublikos” dien- 
raščio Vitas Lingys, tapo nepa
perkamas žurnalistas. Galbūt šį 
kaitą jo mirtis rusų tautos 
pasąmonėje įrėš gilesnius pėd
sakus ir iššauks stipresnę 
reakciją, tačiau neverta jos 
laukti, sulaikius kvėpavimą. 
Kaip jau ne kartą gyvenime 
pasitaikė, žmonių pasipikti
nimas ar protestai neturi labai 
didelės reikšmės tiems, kurie 
nepripažįsta jokių moralės 
dėsnių.

•»
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— Kam tokią jauną vargini? — prikišo viena moterų. 

— Juk turi iš ko, galėtum iš miesto gerą virėją pasam
dyti. Būtų ir skanu, ir vargo nebūtų.

Amerikas tokią pastabą nuleido pro ausis iš įsijungė 
į pradėtą smagią dainą. Kai atsirado armonika, ir į 
šokius įsimaišė. Pirmiausia pašokdino Deveikienę, 
paskum Nataliją ir kitas merginas, ir visas kvietė šeš 
tadienį nueiti pas Morčiukę. Sakė, kad atvažiuos ir ves 
tuvėse buvusių jaunų vyrų. Kai kuriems čionykštės 
mergaitės taip patikusios, jog nesulaukdami laukia kitos 
progos, kad galėtų su jomis pašokti. Nepaminėjo nė 
vienos vardo, bet šnekėjo taip, jog kiekviena pajustų 
esanti labai geidžiama. Vienu tarpu, per petį apkabinęs, 
šnekino ir Juozuką, kad šeštadienį užeitų pas Morčiu
kę. Buvo kiek nepatenkintas, kad iš vestuvių taip 
nelauktai dingo. Ir Darata labai nusiminusi išvažiavo.

— Jai taip kritai į akį, kad apie jokį kitą vyrą ne
benori nė pagalvoti. Galbūt, kad tebėra tokia pat jauna, 
kaip ir pats. Šeštadienį su kitais žadėjo ir ji atlėkti. Ne 
dėl ko kito, tik dėl paties. Jeigu nenueitum, mergaitei 
tikrai širdis skausmu plyšta.

— Kad, matai Tamsta, aš jau turiu mergaitę.
— Eik jau, eik. Tame amžių®!? Paskum gailėsis, kad 

nepasidairei. Turi, tai turi. Gal ir gerai, kad turi, bet 
dėl to nereikia maišo ant galvos mautis. Tavo amžiuje 
reikia tik pradėti dairytis. Pamėginti pažinti, kaip ir kur 
kas yra. Dėl tos, kur turi, savęs labai nevaržyk. Dairykis. 
Ateik. Kas žino, gal antrą syki ir Daratai nebe toks atro
dysi. Bet pažiūrėti verta. Pašoksite, pabūsite. Ji gera 
mergaitė. Aš pats gi negaliu visko žinoti, bet mano akiai

atrodo, kad ji ir palenkiama. Man nesakyk nei taip, nei 
ne, bet šeštadienį ateik. Aš gerai žinau, ko į vyrus 
išeinančiam jaunuoliui ima labai reikėti, o Darata vargu 
ar pasakytų ne. Tą tikrai jaučiu.

Daugiau nebepasakė nieko, o ir nelaukė, ką 
Juozukas pasakys, tik spustelėjo petį, mirktelėjo viena 
akim ir įsisuko į beįsismaginantį ratelį.

Kitą rytą abu su tėvu išėjo maišų sutvarkyti. Klo
jimas ir jauja buvo gana toli nuo kitų trobų, pačiam gale 
ilgoko kluono. Jaujoms buvo daugiausia pavojaus užsi
degti, už tai jau nuo seno jas ir statė ko toliausiai. Poros 
dienų kūlimo ir vakarykščio arpavimo prisipylė nemaža 
maišų, tai įsikišo i roges kumelę ir nušliaužė į klojimą. 
Pirmą maišą Juozukas pasigavo į glėbį, nunešė ir įmetė 
į roges. Kai sugrižo, tėvas pasakė:

— Nesitampyk vienas. Imkim abu.
Vaikas nesipriešino. Jis viena ranka paėmė užrištą 

galą, tėvas už kampų ir taip sunešiojo visus. Sunešę 
sustojo atsikvėpti, ir tada tėvas paklausė:

— Kaip tau atėjo į galvą pabandyti viena ranka 
užsimesti pūrą

— Kad neatėjo. Aš jau senini norėjau jiems parodyti, 
kad galima. Pradėjau jau pernai, kai niekas nematė, mė
ginti, bet nesisekė. Vieną sykį užsimečiau, bet daugiau 
negalėjau. Nedaug tetrūko, bet negalėjau ir tiek, o 
šiemet išmokau. Manau, kad ir penkis siekus užsi- 
mesčiau. Užsimesti ne taip sunku, kaip užsimetus vietoje 
išsilaikyti.

— Visi išsižiojo. Kas galėjo tikėti, kad taip galėtum, 
tik be reikalo Amerikui taip atsikirtai. Būtų buvę daug 
gražiau, jeigu būtum jo leptelėjimo neišgirdęs, — tėvas 
pagaliau pasakė, ką vakar galvojo, tik, kai reikalai
nuriedėjo visai kitaip, nerado progos pasakyti- Nesibarti, 
tik pasakyti.

— Žinau ir aš, tėte. Jeigu kas kitas būtų tą 
pasakęs...Koks Mykolas ar seniūnas, būtų nė į galvą

neatėję atsikapoti,bet kai Amerikas... Kas jis man — 
tėvas ar geras dėdė koks, kad iš paskos vaikščiodamas 
visko mokys. O dabar net per veidą. Juk net Tamsta pats 
niekada man per žandą nedavei, nors kartais gal ir 
reikėjo, o jis čia man.. Visi žinot, kad pykti nesu grei 
tas, bet tada taip dilgterėjo, kad nepajutau, kai pagrie
biau, kaip katiną iškėliau ir tada nebesuvokiau ką 
daryti. Buvo noras trenkti čia pat į žemę arba į jaujos 
sieną, bet laiku sumečiau, kad gali būti negerai, kad 
galiu žmogų užmušti, tai užšveičiau ant jaujos.

— O jis net nesupyko. Visi galvas kraipo, kodėl nuo 
jaujos nušokęs nemėgino skelti, bet dar ranką padavė, 
ir paskum vakare apsikabinęs dar kokias istorijas 
pasakojo. Nustebo, kad tu toks tvirtas? Gal tapsite geri 
kaimynai?

— Nežinau. Ir nesuprantu. Kaip galėjau jį, kaip kokį 
katiną, taip lengvai užmesti, irgi nesuprantu. Visi matė, 
kaip lengvai jis nuo jaujos nušoko. Aš taip nenušokčiau. 
Ir nė vienas turbūt nenušoktų. O ranka. Kai padavė, 
tai kaip geležinėm replėm suėmė. Jeigu dar kiek, būčiau 
nebeišlaikęs. Jutau, kaip iš skausmo net ausys ima 
degti. Ranka ir šiandien kaip reikiant neatsigavusi. 
Niekam nesakiau, bet galėsi pats pamatyti, ant to peties, 
kuri taip draugiškai buvo apkabinęs, paliko visų savo 
pirštų mėlynes.

— O ką jis tau sakė?
— Labai gražiai kvietė, kad šeštadienį nueičiau pas 

Morčiukę. Sakė atvažiuos ir ta gražuolė Darata, kurią 
jau per vestuves norėjo man ant sprando užkarti. Kai 
jo šneką suvedu su tom ant peties palikusiom mėlynėm, 
atrodo, kad kitaip negali nė būti. Šiandien rytą, pažiū 
rėjęs i petį supratau: arba daryk, kaip aš noriu, arba...”

— Ar eisi?
— Net negalvoju.
Tėvas, įpratęs su visais taikiai gyventi, pąjuto, kad 

vaiko nenuėjimas gali kaimyną atšakiai nuteikti. Tada

iš vestuvių nelaiku išėjo, vakar vėl, o jeigu dar kviečia
mas nenueis, nieko nežinai, kokia bėdų gali užsitraukti. 
Galvoje vėl šmėkštelėjo išlekianti korta. Ką žinai, 
ką ji gali Gal ir liepsną iš krosnies galėtų tiesiai ant 
stogo atskraidinti.

— Bet prižadėjai? — paklausė.
— Neprižadėjau. Nespėjau nė pasakyti, kad 

neateisiu, jis tik savo pasakė, spustelėjo petį, kad 
skausmas net ligi kulnų nusmelkė, ir įsimaišė į ratelį.

— Juk galėtum ir nueiti. Nors pažiūrėti, kas bus. 
Argi merga gali vyrą suėsti, — dar mėgino tėvas.

— Tokia gali. Ypač kai ją perša toks saldus liežuvis 
ir tuo pat metu mėlynes ant glostomo peties palieka. 
Gali. Aš su ja kartą jau šokau.

— O daryk, kaip tau išeina, — užbaigė tėvas ir 
daugiau apie tai nebešnekėjo, lyg būtų viską užmiršęs.

Šeštadienį Morčiukė rengė tikrai didelį sulėkimą. 
Susikvietė ne tik visą kaimą, bet dar būrį šaunesnio 
jaunimo ir iš gretimųjų. Bent tuos, kuriuos jau pažino 
iš Ameriko vestuvių. Š) kartą žadėjo būti ne vien 
muzikos, bet ko užkasti ir kuo užgerti.

Nors draugai ir gundė, bet Juozukas su Natalija 
pasiliko namie. Jis nenorėjo susitikti Daratos, o Natalija 
to juodaplaukio, kuris ją per vestuves šokdino ir i savo 
kambarį kvietė. Prieš pora dienų p ’ti Morčiukė sakė, 
kad bus ir jis ir kad labai norėtų su ja visą vakarą sma
giai pasišokti, nes tokios puikios šokėjos ir taip smagiai 
širdin smengančios mergaitės, jis savo gyvenime dar ne
buvo sutikęs.

Iš pradžių Juozukas nuėjo pas Dovi nūs, paskum abu 
sugrįžo pas Deveikius. Čia kalvėje Juozukas padėjo tėvui 
raityti saulutes Uršulės kryžiui, o Natalija tik žiūrėjo, 
kaip jiems lengvai imtoMi peležys ir. kai reikėdavo, 
padutndavo žaizdrą

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PALM BEACH, FL

SAUSIO 13-JI IR LIETUVOS 
REALYBĖ

Žiemodami rytinėje Floridoje 
(Pompano Beach), ieškodami 
„pasižmonėjimo”, sausio 10 d. 
nuvykome j W. Palm Beach 
apylinkes lietuvių telkinio 
pietus, vykstančius kas antrą 
mėnesio antradienį.

Žmonių radome daug, arti 
100. Nedideliame tos apylinkės 
lietuvių telkinyje, subruzdimas 
nemažas. Susirenkama čia ne 
vien kartu pavalgyti, bet 
telkinio LB valdyba visada 
stengiasi kuo nors įprasminti to 
susitikimo dienos tikslą.

Šį kartą diena buvo skiriama
Sausio 13-tosios skaudžiam 
atminimui ir šiuo metu, besi
lankančio Floridoje, svečio iš 
Lietuvos, prof. K. Antanavi
čiaus žodžiui, apie padėtį Lie
tuvoje.

Dar svečiams nepradėjus ner
tis į asmeninius pokalbius W. 
Palm Beach apylinkės LB telki
nio pirmininkas dr. Vytautas 
Majauskas pakvietė susirinku
sius dėmesiui į paruoštą šiai 
dienai specialų turinį, susi
mąstymui.

„Šiandien, — pradėjo pirmi- 
, ninkas, — esame Sausio 13-osios 
! išvakarėse. Prieš ketverius
- metus, prie TV bokšto. Vilniu

je, „omonai” padeu stravo 
Lietuvai sovietiškąją „giasnost”

; — traiškydami tankais kovoto- 
! jus dėl savo tautos laisvės”.

Pirmininkas palygino mūsų 
tautos kovas, kančias ir aukas 

; dėl siekiamos laisvės su dabar- 
! tinėmis čečėnų tautos kovomis.

„Pasaulis šiandien aklas ir 
Y kurčias mažųjų tautų laisvės 
; siekiams ir kančioms. Nors 
; kova kartais atrodo beviltiška,
'■ ji nėra beprasmiška”, — kalbėjo 
" pirmininkas.
; Dr. V>'Majauskas labai jaut- 
; riai ir giliai palietė mūsų tautos 
« problemas Tėvynėje ir klausė:
« „Kas atsitiko? Rodos buvome 
‘ vienalytė tauta savo siekiuose.
; Kas vyksta šiandien? — Nusivy- 
*. limas, abuojumas, nepasitikėji- 

mas. Užsienio lietuviai jaučia-
J mė esą kaip nukirsta tautos ša- 

ka. Buvusi vienalytė masė šian-
- dien trupa, byra ir skyla. Tė- 
» vynėje ne teisė ir teisingumas, 
; bet visuotina savinauda regu- 
2 liuoja valstybės gyvenimą”.

Jis klausė, ar Sausio 13-sios
» aukos bus pagarbiai prisimena- 
» mos laisvoje Lietuvoje: „Ar 
; Respublikos prezidentas, minis- 
f tras pirmininkas, ar Seimo pir- 
" mininkas, uždegs simbolinę žva- 
» kūtę Antakalnyje tiems, kurie 
X pašventino valstybės prisikė

limą savo krauju ir paruošė dir-
« vą laisvam ir nepriklausomam 

gyvenimui?”
„Kas beliktų iš tautos isto

rijos , — sakė jis, jei būtų 
išbraukiami ryškūs krauju ap
laistyti momentai tautoje: Kra
žiai, 18-ji metai, — 41 metai, 
partizanų kovos ir Sausio 13-ji? 
Liktų tik bevaisė, ištrypta, išde
ginta, svetimųjų nuteriota že
mė, brandinanti piktžoles mai- 

* tinti tik neapykantą, melą, bai- 
X mę, demagogiją, klastą, nepasi- 
£ tikėjimą ir net žvėrišką pavy

dą”.
Baigdąmas savo žodį, pakvie

tė susirinkusius atsistojimu, 
simboliškai mintimis aplankyti 
Antakalnyje Vilniuje, gulinčius 
Sausio 13-sios tautos didvyrius.

Po jautriai išsakytų dr. V. Ma
jausko žodžių, tenka giliai susi
mąstyti. Ar sausio 13-tos dienos 
didvyrių prisiminimas gyvens 
mūsų tautos istorijoje, taip 
gyvai ir didingai, (ir kartu 
skausmingai) kaip nuskambėjo 
jis visame pasaulyje tą dieną. Ar 
bus gaivinamas tų didvyrių pri- 

■"Tliminimas metai iš metų, ar bus 
perduodamas iš kartos į kartą,

kaip šventa relikvija, kaip kas
dieninė duona Laisvės sąvokos 
stiprinimui.

O, kaip mums reikia mokytis 
iš žydų tautos. Ji savo tautos 
kančias įdegina priaugančioje 
tautos kartoje ir įspaudžia į pa
saulio sąmonę naudodama 
spaudą, TV ir sukdama am
žiams išliekančius filmus. Kas 
svarbiausia, tautos holokaus
tas pateikiamas pasauliui su
prantamomis kalbomis.

O, vis dėlto, komunizmo vyk
dytas tautų genocidas skaičiuo
jamas ne 6 milijonais, o 36 ir 
daugiau mil., ir jo dar niekas 
nepasmerkė taip, kaip yra pa
smerktas nacizmas už holokaus
tą.

Ar ne pati vėliausia valanda 
savo kaupiamais „milijonais” 
pirkti pasaulio dėmesį geno
cidui pasauliui suprantamomis 
kalbomis.

Po Sausio 13-osios minėjimo 
LB West Palm Beach apylinkės 
pirmininkas dr. V. Majauskas 
pristatė svečią iš Lietuvos, Vil
niaus Technikos universiteto 
prof. dr. Kaz. Antanavičių, 
buvusį — Aukšč. tarybos de
putatą ir Ekonomikos komisijos 
pirmininką. Jis buvo išrinktas 
Seimo nariu ir 1992 m. rinki
muose ir tęsė tą darbą būdamas 
Seimo ekonomikos komiteto pir
mininku. Nepritardamas LDDP 
ekonominei politikai, iš tų 
pareigų 1994 m. vasario mėn. 
atsistatydino.

Dr. K. Antanavičius lietė 
pačią opiausią Lietuvos prob
lemą — sunkią jos ekonominę 
padėtį.

„Atsiliekame nuo kitų Pabal
tijo valstybių nesant pakan
kamai investicijų. Jas smaugia 
mokesčiai, o be investicijų 
skursta žemės ūkis ir pramonė”, 
— kalbėjo svečias.

Jau 1988 m. dr. K.A. buvo 
subūręs mokslininkų kolektyvą 
Lietuvos Ekonomikos plano 
įstatymams parengti. Paruošė ir 
1988 m. Lietuvos Ekonomikos 
savarankiškumo sąvoka, kuri tapo 
Sąjūdžio ekonominės programos 
pagrindu. Deja, Lietuvos vy
riausybė mažai rodė tam dėme
sio, tesirūpinama tik šia diena, 
o žmogaus buitinis gyvenimas 
diena iš dienos smunka.

„Kalbant apie ekonomines 
galimybes ateičiai, — sakė jis, — 
pirmoje vietoje turi būti sut
varkytas valdžios aparatas. Jis 
turi būti ne didinamas, bet ma
žinamas. Sumažinus biurokratų 
skaičių, sumažės ir valstybės 
išlaidos. Mums nereikia 18 mi
nisterijų; pakaktų ir aštuo- 
nių”.

Dabar leidžiami vis nauji įsta
tymai, kurie už savaitės vėl

to
Pristatome siuntinius tiesiai į namus 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 

Skubūs siuntiniai persiunčiami 
AIR CARGO.

galite užsakyti 5 skirtingus
MAISTO KOMPLEKTUS.
Greitas pristatymas.

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629
(312)434-2121 
1-800-775-SEND

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 prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

keičiami. Įstatymuose nėra jo
kio pastovumo. Stoka to įstaty
minio stabilumo užkerta kelią 
ir investitoriams, nes jie laukia 
teisiniai garantuotos investicijų 
apsaugos, tvirtų ir pastovių 
(nekaitaliojamų) mokesčių ir 
darbo, ir aplinkos apsaugos tei
sinių normų.

Kaip atskirų žmonių, taip ir 
įmonių, indėliai banke turi būti 
įstatyminiai apdrausti, deja, to 
nėra, todėl niekas nenori savo 
kapitalu rizikuoti.

„Žinoma, — kalbėjo dr. Anta
navičius, — ekonomikos vadovai 
turi sugebėti pritraukti užsienio 
investitorius, kad ir su mažes
niais projektais, didesni ateis 
vėliau, kai pajus įstatymų sta
bilumą”.

Lietuva yra pasirašiusi lais
vos prekybos sutartis su visomis 
Baltijos ir šiaurės šalimis, taip 
pat su Ukraina, Baltarusija ir 
net Kazachstanu, bet muito mo
kesčiai nesutvarkyti iki šiol.

Lietuvoje savas verslininkas 
apsunkintas visokiais apribo
jimais ir apkrautas per dide
liais mokesčiais nepajėgia iš
silaikyti. „Todėl, - sakė 
svečias, — sumažinus mokesčius, 
atsirastų daugiau privačios ini
ciatyvos investicijoms įvairių 
interesų verslui, atsiradus 
daugiau privačios iniciatyvos 
verslininkų, konkurencya būtų 
tas sveikos ekonomikos varik
lis”.

Profesorius, kalbėdamas apie 
žemės ūkį, sakėsi siūląs planuo
tą žemės ūkį. Pagal planuotus 
žemės ūkio produktus (subsidi
juoti ne žemės ūkį apskritai) 
duoti paskolas, net be procentų, 
tiems ūkiams, kurie gamins 
valstybės planuojamus, kraštui 
įeigas nešančius produktus.

Įstatyminiam stabilumui 
sutvarkyti, valstybė turi 
parodyti daug dėmesio ir įdėti 
daug darbo. „Į darbą reikia 
žiūrėti kitomis akimis, kaip iki 
šiol buvo žiūrėta, — sakė profe
sorius. Kiekvienas dirbamas 
darbas, valdžioje esant, turi būti 
ne „paprastas” darbas, bet labai 
svarbus ir reikšmingas, kaip 
valstybės, kaip ir žmogaus ge
rovei. Tik tada kelsis Lietuvos 
ūkis. Tik stabilūs, teisiniai tvir
ti įstatymai ir darbas, nukreip
tas Lietuvos gerovei, atneš lau
kiamų rezultatų”.

Mes, užsienio lietuviai, lanky
damiesi Lietuvoje, akivaizdžiai 
patiriame sunkią žmogaus bui
tį. Todėl ir remiame vargstantį 
Lietuvos žmogų.

Kas liečia skundus, dėl esa
mos vyriausybės veiksmų ir 
stokos pastangų krašto gerovę 
kelti, tai atrodo, kad Lietuvos 
žmogus pats turi didžiausią 
teisę ir galimybę reikalus 
pakeisti teisingiausiu valstybei 
keliu.

Pasižmonėjimas LB West 
Palm Beach telkinyje buvo sėk
mingas. Sutikta daug pažįs
tamų ir iš Vidurio Vakarų ir 
Toronto, ir iš Šiaurės rytų ir iš 
Montrealio, bet maloniausia 
buvo patirtis, kad čia, Florido-

Lietuvių Tautinių šokių instituto valdyba iš kairės: Rasa Poskočimienė — 
sekretorė, Dalia Dzikienė — pirm., Juozas Karmūza — narys, Rūta 
Mickūnienė — iždininkė, Juozas Karasiejus — vicepirm.

je, lietuviai ne vien saulėje 
šildosi, apelsinų sultyse ir At
lante maudosi, bet gyvena ir 
tautos reikalais. Renkasi kartą 
į mėnesį ne tik pavalgyti kartu, 
bet ta proga gauna žinių ir 
dvasinei savo egzistencijai.

Jadvyga Damušienė

DAYTONA BEACH, FL
ANTANUI KALVAIČIUI 

AŠTUONIASDEŠIMT 
PENKERI

Saulėtą vasario 21d. popietę 
į svetingus Antano ir Sofijos 
Kalvaičių namus rinkosi gražus 
būrys daytoniškių-Kalvaičių 
šeimos artimų draugų švęsti 
šeimininko Antano prasmingo 
gyvenimo aštuoniasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus sukaktį.

Jubiliato žmona Sofija ir duk
ra Aldona ta proga paruošė šau
nias vaišes. Preiš vaišes Valytė 
Skridulienė jautria malda prašė 
Aukščiausiojo jubiliatui palai
mos, sveikatos ar dar daugelį 
metų džiaugtis gyvenimu.

Vaišių metu jubiliatas Anta
nas Kalvaitis prisiminė savo nu
eitą kelią. Tai nuostabus 
žmogus, daug išgyvenęs, daug 
ką patyręs, palyginant ilgoje gy
venimo kelionėje.

Drauge su jubiliatu sklaidome 
jo išgyvenimų knygą. Jis gimė 
1910 m. vasario 21 d. Jundilų 
kaime, Sintautų valsčiuje, Ša
kių apskrityje. Šeimą sukūrė 
Lietuvoje, siaubo metuose, 
komunistams okupuojant Lie
tuvą 1940 metais. Su mylima 
žmona Sofija išgyveno gražiai 
sutardami, vargelius ir 
džiaugsmus pakeldami penkias
dešimt penkeris metus, o jų 
šeimos laimę praturtino vien
turtė dukrelė Aldona.

Antanas Kalvaitis, Dievulio 
apdovanotas įvairiais gabu
mais, vertėsi prekybomis, sta
tybomis, dirbo įvairius kitus 
darbus tiek tėvynėje, tiek gy
vendamas Vokietijoje, Kana
doje, kasdamas auksą, Ameriko

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produkto!
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 

multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

je įvairius darbus. Jis gera
širdis, pasiruošęs visiems pa
dėti. Amerikoje yra pastatęs ir 
nemaža namų. Visuomet atsku
ba talkon kaimynui, padėdamas 
įvairiuose darbuose. Antanas 
ramus, gilus patriotas, tėvynės 
rūpesčiais gyvenęs ir šioje 
„benamių” kelionėje. Kai reikia 
— visuomet su stambiomis 
aukomis atskuba paremti ir 
kitų organizacijų veiklą. Tapo ir 
Lietuvių fondo nariu su stambiu 
įnašu.

Kalvaičių šeima, pagal poetą 
Bernardą Brazdžionį — keliavo 
per pasaulį. Palikę tėvynę dėl 
okupacijų, gyveno Vokietijoje, 
vėliau Kanadoje 12 metų, Cali- 
fornijoje — 16 metų, Hot Springs, 
Ark. — 3 metus, o Daytona 
Beach, prie amžinai ošiančio 
Atlanto vandeny no,išgyveno jau 
14 metų.

Vaišių metu jubiliatas humo
ro forma papasakojo įdomų gy
venimo momentą — kaip jis tapo 
vyru, į pasakojimą įpindamas ir 
lietuviškojo kaimo gyvenimo 
nuotaikas.

Visų dalyvių vardu jubiliatą 
pasveikino žurnalistas ir Lie
tuvių fondo įgaliotinis Jurgis 
Janušaitis. Jis padėkojo šeimi
ninkams, pasveikino LF vardu, 
pasidžiaugė šia gražia šeimos 
švente, išryškino jubiliato pras
mingą gyvenimą, atiduotą Tė
vynei ir išeivijai. Jo didžią 
toleranciją, draugiškumą ir mei
lę savajai šeimai ir žmonėms. 
Svečiai jubiliatą pasveikino su
dainuodami „Ilgiausių metų”, 
o dukrai Aldonai, atšventusiai 
gimtadienį, „Valio, valio, 
valio!”

Besi vaišinant Valytė Skridu
lienė ir Ona Lanienė deklamavo 
mūsų poetų eilėraščius, protar
piais skambėjo graži lietuviška 
daina, vyko nuoširdūs pokal
biai, vis ir vis sugrįžtant prie 
Antano Kalvaičio prasmingo 
gyvenimo.

Tad, mielas Antanai, Tau dar 
daug gražių gyvenimo metų!

Jurgis Janušaitis

CLASSIFIED GUIDEJ

-fc.
FOR RENT REAL ESTATE

- ~
linuomojammą kamb. apMdomaa bu, ■> 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam ' 
arba dviem suaugusiom aspienim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep" Kreiptis Į Almą nuo • v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-47M7Ž7.

------- ... Ibi i .
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8854

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANYDAY, ANYTIME

$0.85 PER/MIN 
(617) 489-5952 

AOF International 
(We also need agents)

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 58S-M24

DRAUGE GAUNAMOS 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS 

KNYGOS

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Vyt. Alantas.
242 psl.......................................................... $5.00

ITALIJOS BALSAI. Poezija. 200 psl.................. $3.00
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $3.00
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br.

Vaškelis. 260 psl.......................................... $4.00
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.

Vyt. Bagdanavičius. 365 psl...................... $2.00
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. A. Gailiušis.

381 psl.......................................................... $3.00
DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. ... $6.00
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb.

Baranauskas. 230 psl................................. $3.00
TAI JUMS KALBĖJAU. I, II, III, IV, V t. Ladas

Tulaba. Visi tomai po................................ $2.00
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN

KANT. Edvardas Turauskas. 280 psl. ... $5.00
ERELIŲ KUORAI. Romanas. P. Orintaitė. 384

psl.   ........................................................... $3.00
VILKAS Iš GALŲ. Romanas. Vyt. Volertas.

304 psl.......................................................... $5.00
BALTASIS BANGINIS. Romanas. Vertė P.

Gaudys. 347 psl.......................................... $3.00
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Ma

ziliauskas. 311 psl........................................ $3.00
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Pasakojimai

apie Vilnių. Paulius Jurkus. 159 psl.......... $3.00
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas

Baronas. 71 psl............................................ $1.00
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 115 psl. $1.00 
LUKšlŲJAI. Kaimo praeities pasakojimai. A.

Giedrius. 231 psl.......................................... $1.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai.

Aid. Zoborienė. 60 psl................................. $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230

psl.................................................................. $1.00

_ GREIT
PARDUODA

► —
RE/MAX 

REALTORS 
(3T2) 588-5958 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS♦

• Perkant ar parduodant
■ Greitas, ir sąžiningas patarnavimas
> MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
> Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

i
FOR SALE
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Kovo 10 d. PL Centre, Lemont IL 

Kovo 12 d. Jaunimo Centre, Chicago, IL 

Kovo 17 d. šv. Antano parapijoje, Cicero, IL 

Kovo 19 d. Cleveland, OH

Kovo 21 d. Toronto, Canada

Kovo 26 d. Detroit, MI

LAIŠKAI

Koncertų pelnas skiriamas Tremtinių sąjungai

KRITIKUOTI VISIEMS 
LENGVA

Perskaičiusi „Draugo” laiškų 
skyriuje Ingridos Botyrienės ir, 
turbūt ta pačia tema Jurgio An
tanavičiaus laiškus (vasario 28 
d.), kad V. Šeštokas ir A. Pau- 
žuolis per dažnai rašo savo nuo
mones į laiškų skyrių, noriu ir 
savo nuomonę pasakyti. Man at
rodo, kad minėti asmenys rašo 
labai taikliai ir daugelio skaity
tojų mielai skaitomi. Manyčiau, 
lengva kitus kritikuoti, ypač be 
reikalo. Siūlau tiems nepaten
kintiems skaitytojams patiems 
dažniau parašyti ir reaguoti i 
straipsnius bei žinias „Drauge”. 
Mielai skaitytume.

Valerija Čepaitienė
Chicago, IL 

DĖKOJAME!

Nuoširdžiai noriu padėkoti 
„Draugo” skaitytojams, kurie 
atsiliepė į „Saulutės”, Lietuvos 
vaikų globos būrelio, prašymus 
paaukoti rašomas mašinėles ir 
atsiunčiant „Saulutei” 20 dol. 
užprenumeruoti „Eglutę” bet 
kuriems vaikų globos namams 
Lietuvoje. Rašomos mašinėlės 
(kurios mielai tebepriimamos) 
buvo nusiųstos į Prienų specia
liąją internatinę mokyklą. Taip 
pat jiems buvo užsakyta ir „Eg
lutė”. Kaip gražiai susiklojo, 
kad, turėdami mašinėles, inva
lidai vaikai panoro rašyti į 
„Eglutę”, o direktorė Danutė 
Ragienė aukojusiems dėkoja: 
„Be galo esame dėkingi už siun
tinius su rašomomis mašinėlė
mis... Jos palengvins rašymą 
mokiniams su cerebralinio pa
ralyžiaus pažeistomis rankelė
mis. Galbūt ne vienas mūsų 
mokinys, kuriam sunku judėti 
be invalido vežimėlio, išmokęs 
spausdinti mašinėle, galės 
ateityje užsidirbti sau duoną... 
Taip pat turiu nuoširdų ačiū už 
„Eglutę”. Ją labai susidomėję 
skaito mokiniai, mokytojai 
noriai naudoja savo pamokose ir 
užklasinėje veikloje. Mokiniai 
net noriau ėmė rašyti rašinė
lius, paskaitę savo bendraamžių 
darbelių žurnale”. „Saulutė” 
džiaugiasi, kad mūsų visų pa
stangos praskaidrina vaikučių 
gyvenimą.

Indrė Tijūnėlienė
Buffalo Grove, IL

TIKRASIS LDDP VEIDAS

Lietuvoje yra Ašmintos kai
mas. Šiame kaime gyveno mano 
seneliai Agnė ir Matas Krikš
čiūnai. Jie valdė 38.06 ha ūkį ir 
išaugino 8 vaikus.

Sūnus Matas dirbo pedagoginį 
darbą, buvo ilgametis Kauno 
„Aušros” gimnazijos direkto
rius. Pranas ūkininkavo tėvų 
ūkyje ir ilgai dirbo kaip Prienų 
valsčiaus viršaitis. 1946 m. 
nuteistas 7 metams kalėjimo. 
Mirė 1947 m. Archangelsko 
srities lageryje. Antanas — 
inžinierius, docentas, Lietuvos 
gen. štabo karo topografijos 
skyriaus viršininkas-pulki- 
ninkas. Jurgis — agronomas, 
profesorius, daktaras, daug 
pasidarbavęs Lietuvos koopera
cijoms, buvęs Žemės ūkio mi
nistras. Juozas — teisininkas,

Sigita Newsom (kairėje) ir Darija Varnaitė pernai gruodžio 17 d. dalyvavusios Šv. Kazimiero 
mokyklos, Los Angeles, CA, Kalėdų eglutės programoje.

ilgametis Marijampolės apy
gardos teismo prokuroro padė
jėjas, teisėjas. Paskutiniu metu 
prieš bolševikų okupaciją buvo 
Kauno apygardos prokuroru. 
1941 m. birželio 14 d. areštuotas 
ir išvežtas į Sibirą, prie Uralo, 
kur 1943 m. mirė badu.

Trys seserys — Agnė, Ona ir 
Ieva buvo ištremtos į Sibirą, 
Irkutsko sritį.

Antano sūnus Jurgis, Daina
vos apygardoje kapitonas Rim
vydo slapyvardžiu, buvo kali
namas ir kankinamas Šiaulių 
kalėjime. Paleistas, bet KGB 
persekiojamas, įsijungė į gink
luotą pasipriešinimą okupan
tams ir 1949 m. gruodžio 15 d. 
žuvo prie Punsko Šlynakiemio 
kaime.

Prano sūnus, taip pat Jurgis 
— Mažiukas — buvo 1947 m. bir
želio mėn. areštuotas ir 1948 m. 
sausio 18 d. mirė Kauno kalė
jime. Vytautas — Mikas — vie
nintelis likęs gyvas ūkio pavel
dėtojas iškalėjęs 9 metus (nuo 
1947 iki 1956 m.), dabar nori 
atstatyti buvusią sodybą ir ūkį, 
kad įamžintų krikščionių, gar
bingų Lietuvos sūnų atminimą. 
Deja, jam to padaryti neleidžia 
Prienų rajono valdybos admi
nistracija. Vytautas esą negalįs 
reikalauti teisėtai jam pri
klausančios nuosavybės, nes 
1940 metais tarybinė valdžia tą 
nuosavybę buvo nacionalizavu
si. Dabar esanti valdžioje LDDP 
negali keisti savo pirmtakų, 
idėjos brolių sprendimo. Tai 
toks yra jų tikrasis veidas....

Vytautas Krikščiūnas 
Kaunas

KO KLAUSYTI?

Vieni laiškus siūlo trumpinti, 
kiti apipjaustyti, o tų, kurių 
pavardės per dažnai kartojasi, 
visai nespausdinti...

Juk kiekviename laiške ra
šantysis nori ką nors įdomesnio 
pasakyti, tad ne visada galima 
mintis trumpinti. O tiems, 
kurių pavardės laiškų skyriuje 
dažnai kartojasi, reikėtų tik 
padėkoti. Jie gerai rašo. Pa
vadinti juos rašeivomis yra stor
žieviškas neetiškumas.

Kas būtų atsitikę, jei redakci
ja Vlado Šakalio laišką (vasario 
28 d. laidoje) būtų „apipjaus- 
čiusi”? Nepaisant, kad jis buvo 
ilgokas, bet išsamus ir labai įdo
mus.

Siūlau redaktorei Danutei 
Bindokienei, kai pasipila pro
testai, prisiminti taiklią 
lietuvišką patarlę: „Nors be 
kailio liksi, visiems neįtiksi”.

Juozas Žemaitis
Cicero, IL

LIETUVOS PARTIZANU GRUPĖS „ŠILAS 
KONCERTAS

zz

Čikagoje ir apylinkėje „šilą" globoja 
LB Socialinė taryba

Clevelande—Dievo Motinos parapija 
ir specialus komitetas

Toronto—Lietuvių namų kultūros komisija

Detroite—Fronto bičiuliai

ŽEMĖS REFORMŲ 
LIETUVOJE IR LATVIJOJE 

SKIRTUMAS

Jau daug kalbėta ir rašyta 
apie Lietuvoje vykdomą žemės 
reformą. Kiek daug buvusių 
ūkininkų — žemės savininkų, 
arba jų palikuonių — pretenduo
tų ir šiandieną tebevarsto 
valdžios įstaigų duris, norėdami 
atgauti savo, savo tėvų arba 
senelių žemę. Tačiau veltui, 
mieli ponai! Jūs turite žemės 
dokumentus, jūs dokumentais 
įrodėte juridinę teisę atsiimti 
savo tėvų žemę! Bet žemelę 
matysite kaip savo ausis! Dėl to, 
kad mūsų Lietuvėlėje egzistuoja 
dirbtiniai barjerai, trukdantys 
nuosavybės teisės į žemę at
statymui: žaliosios, pilkosios 
juostos bei gyvenviečių ir mies
tų rezervinės plėtimosi zonos. 
Tai vadinamieji neprivati
zuojami plotai,o dar bendras j 
jungtinis nuosavybės teisė, 
varžanti atskirų pretendentų 
valią.

Neseniai per Lietuvos tele
viziją matėme laidą — Šliužo 
reportažą — apie žemės reformą, 
vykdomą kaimyninėje Latvijoje. 
Na, o vienas šito reportažo daly
vis — Latvijos lietuvis, labai 
vaizdingai apibūdino žemės 
reformų, vykdomų abejose res
publikose, skirtumą: Lietuvoje 
reforma vykdoma orientuojantis 
į Rusiją, o Latvijoje — orientuo
jantis į Vokietiją (t.y. į Vaka
rus). Tad ir nenuostabu, kad ir 
buvusių Latvijos savininkų 
žemė grąžinama pretendentams 
be jokių sąlygų ir apribojimų! 
Jei jų žemė šiuo metu užstatyta 
pastatais, valstybė moka už ją 
pretendentams nuomą. Užtenka 
2-3 ha laisvos žemės, nereikia 
jos atiminėti iš savininkų (kaip 
daroma Lietuvoje).

Lietuvoje įstatymais ginamas 
ne tikrasis, bet busimasis 2-3 ha 
savinnkas. Kodėl?

O gi, todėl, kd LDD partija, 
atėmusi žmonių santaupas, 
netesėjusi savo rinkiminių 
pažadų, įkyrėjusi savo nuola
tiniu melu apie stabilizaciją 
ekonomikoje (kai vis dar kren- j 
tame gilyn į duobę, ir daugelis | 
jau gyvena ant skurdo ribos), 
puikiai supranta, kad atei
nančiuose rinkimuose į Seimą, 
jokių galimybių nebeturi! Tad 
reikia „sukurti” naują maža
žemių — valstiečių, 2-3 ha sa
vininkų, sluoksnį, kuriuo bus 

galima remtis rinkimuose. Ir 
nesvarbu jiems, kad tie 2-3 ha 
atimti iš tikrųjų savininkų ir 
dalinami pusvelčiui už inves
ticinius čekius, o buvusiems 
savininkams siūloma kompen

sacija, kuri už jų žemę bus 
išmokama per 15 metų, kai lito 
perkamoji galia bus sumažėjusi 
dvigubai, arba trigubai!

Jonas Vaišnoras 
Kuršėnai

MASKVAI PALANKUMO 
TŪPSNIS

„Lietuvos aidas” (Nr. 32) š.m. 
vasario 15 d. laidos paskuti
niajame puslapyje išspausdino m
Lietuvos Respublikos Muitinės TS“" ST."“™™!?, ' .
departamento labai keistą 
raštą, kuris yra būdingas da
bartinės Lietuvos valdžios 
santykiams su Rusija.

Muitinės departamentas (prie 
Lietuvos Respublikos Finansų 
ministerijos), persiųsdamas 
Rusijos JFederacijos Muitinės 
komiteto įsakymą Nr. 517 
(turbūt nė neišverstą į lietuvių 
kalbą), paveda Lietuvos mui
tinių viršininkams juo vado
vautis darbe. Šis Lietuvos Mui
tinių departamento tūpsnis 
Kremliui byloja, kad atstatytos 
nepriklausomas Lietuvos penk
metis nevaliojo išrauti nei jos 
gyvenime įsišaknijusio „vyres
niojo brolio” įvaizdžio, nei 
Maskvos įdiegto vergiškai aklo 
jai paklusnumo. Dėl to ir dabar 
Lietuvos muitinių darbą tvarko 
ne Vilniaus, bet Maskvos val
džia.

Toksai keliaklupsčiavimas 
Kremliui daro dvilypę žalą 
nepriklausomai Lietuvai: žei
džia jos suvereninę galią ir 
akstiną Maskvos imperinį 
geismą.

Bronius Nemickas
Maspeth, NY

Mielai
A.tA.

AGNUTEI KIŽIENEI JASAITYTEI

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me dr. JUOZUI KIŽIUI, sūnui JUOZUI, dukroms — 
AUDREI, GINTEI, ASTAI HANNON, jos vyrui 
SCOTT ir anūkams — ARUI ir ALANAI.

Liūdas ir Albina Ramanauskai su Seimą: 
Asta, Donatas, Indrė ir Renata

A.tA.
JUZEFAI KABLIAUSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai VANDAI 
BRAZDŽIONIENEI ir jos šeimai bei visiems 
artimiesiems.

Irena ir Albertas Kereliai

„DRAUGO” PRENUMERATA 
PER PIGI!

Gyvenamojo miesto dienraščio 
(Lansing State Journal) prenu
merata metams kainuoja 156 dol. 
Pristato į namus. Už tai dar 
arbatpinigių gauna. „Draugo” 
prenumerata vos 95 dol. (JAV) 
metams. Paštininkas pristato į 
namus, bet arbatpinigių negau
na. Pasinaudojant Vytauto Šeš
toko duota informacija („Drau
gas”, 1995.2.22), „Draugas” turi 
apie 6,000 skaitytojų. Pakėlus 
prenumeratą iki mano prenu
meruojamo amerikietiško dien
raščio sumos arba 61 dol. me
tams daugiau, be jokio kalėdoji
mo ir ubagavimo susidarytų 
366,000 dol. suma metams. Per 
trejus metus pakelta prenume
rata jau sudarytų per milijoną 
dolerių. Paprasta ir reali 
aritmetika. Be fondų, be ai
manavimų, be pakartotino vie
tos eikvojimo dienraščio pusla
piuose. Nėra klausimo, kad dėl 
to atkristų keletas prenumera
torių. Tai nieko tokio. Spėčiau, 
kad daugiau prenumeratorių 
prarandama, nes šis ar tas 
rašinys vienam ar kitam nepa-

GERI ŽODŽIAI

„Draugas” turi daug geros in
formacijos bei įdomių straips
nių, o taip pat, man atrodo, 
krypstama į „auksinį vidurį”,

tiek, kiek susidarančios išlaidos 
reikalauja, yra būtina. „Drau
gas” yra neįkainuojamos vertės 
išeivijos gyvenime. Prenumera
tos pakėlimas doleriu su centais 
į savaitę yra visiškai pateisi
namas. Kaip jau buvo rašyta, 
apeliuojant į sąžinę, garbės 
jausmą ar storą piniginę susi
laukta 1,234 Draugo fondo 
narių. Pakėlus prenumeratą ir 
jos pakėlimo priežastis atvirai 
paaiškinus skaitytojams, susi
lauktume skaitytojų pritarimo. 
Su tuo pritarimu trejų metų 
bėgyje ir milijonas dolerių 
susidėtų. Tam žingsniui „Drau
go” administracijai reikės daug 
drąsos, nes teks pralaužti de
šimtmečius klestinčias tradici
jas.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, Michigan

• 1939 m. lapkričio 30 
Rusija užpuolė Suomiją.

d.

• Walt Disney populiariojo 
filmo „Snieguolė ir septyni 
nykštukai” premjera įvyko Los 
Angeles kino teatre 1937 m. 
gruodžio 21 d.

nyksta nepagrįsti ir kartais 
nelabai kultūringi laiškai. 
Komplimentai redaktorei D. 
Bindokienei.

Juozas A. Rasys, P.E. 
Cambridge, MA

A.tA.
VERONICA STANKEVIČIUS

Gyveno Melrose Park, IL.
Mirė 1995 m. kovo 5 d. LaGrange Memorial ligoninėje, 

sulaukusi 82 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: vyras Anthony, sūnus Al Stankus, marti 

Aldona, keturi anūkai, vienas proanūkas; mirusio sūnaus 
Vyto žmona Ruth Stankus.

Velionė buvo motina a.a. Vyto Stankaus.
Priklausė penkioms lietuviškoms organizacijoms.
Velionė pašarvota antradienį, kovo 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Bormann Funeral Home laidojimo namuose, 1600 Chicago 
Avė, Melrose Park, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 8 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Širdies bažnyčią, 15th Avė 
ir Iowa, Melrose Pk. 10 vai. ryto, kurioje bus aukojamos ge
dulingos šv. Mišios už velionėsesielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 

708-344-0714.

A.tA.
NADIA LIRGAMERIENĖ
Gyveno Kenosha, WI.
Mirė 1995 m. kovo 5 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: duktė Ligia Bardauskienė, žentas Julius, 

sūnus Edvardas Lirgameris, marti Leonora, mirusio sūnaus 
žmona Leslie; anūkai: Julia Stroom su vyru Eric ir jų vaikai 
— Erica, Kristian, Hanna; Tomas Bardauskas su žmona 
Ramona ir jų vaikai — Ričardas ir Erikas; anūkė Larisa Lir- 
gamerytė, Dovydas Lirgameris, Loreta Janca su vyru Thomas 
ir jų sūnus Timothy, Paulius Lirgameris.

Religinės apeigos už velionę įvyks šeštadienį, kovo 11d. 
11 vai. ryto St. Nicholas bažnyčioje, 4313—18th Avė., 
Kenosha, WI. Po apeigų velionė bus palaidota St. George 
kapinėse, Kenosha, WI.

Nuoširdžiai kviečiame gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direkt. 
414-658-4101.

Piasecki Funeral Home. Tel.

A.tA.
JADVYGA P. RUDAVIČIENĖ

ŠIMKUTĖ
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1995 m. kovo 5 d., 12:45 vai. ryto, sulaukusi 91 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sūnus Gabrielius, artima draugė Sofija 

Martinkutė, sesuo Marcelė Rašymienė, vyras Balys ir šeima 
bei kiti giminės Lietuvoje.

Velionė buvo žmona a.a. Vytauto.
Velionė buvo laikraščio „Laisvoji Lietuva” bendradarbė 

ir redaktorė.
Velionė pašarvota kovo 7 d., antradienį nuo 5 iki 9 v.v. 

Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer (prie Der
by Rd.).

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 8 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, sesuo, giminės ir draugai.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
708 257 6667 ir 1 800 994 7600.

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Antradieni, kovo 7 d., a.a.
kun. Stanislovo Saplio kūnas 
atvežamas iš Racine, Wl, į Čika
gą ir bus pašarvotas tėvų 
marijonų koplyčioje (prie „Drau
go”) nuo 3 vai. popiet iki 8 vai. 
vakaro. Trečiadienį, kovo 8 d., 
10 vai. r. bus laikomos koncele- 
bruotos šv. Mišios, o po to velio
nis palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse Marijonų sklype.

„Drauge” pirmadienį lan
kėsi iš Romos atvykęs Marijonų 
vienuolijos vicegenerolas kun. 
Vaclovas Aliulis. Jis atvyko, 
kaip Marijonų vienuolijos 
tarybos įgaliotinis, dalyvauti 
buvusio Marijonų vienuolijos 
generolo kun. Stanislovo Šku- 
tans laidotuvėse; kun. Aliulis 
trečiadienį dalyvaus ir Racine, 
WI, Šv. Kazimiero parapijos 
klebono, marijono kun. Stanis
lovo Saplio laidotuvėse. Šioje 
kelionėje Marijonų vice
generolas kun. Aliulis taip pat 
lanko dvi Amerikoje veikiančias 
Marijonų provincijas — Šv. 
Kazimiero, kurios centras Čika
goje, ir Šv. Stanislovo Kostkos, 
kurios centras — Stockbridge, 
Massachusetts.

Alisa Kosmopoulos groja fleita Čikagos lit. mokyklos ruoštame Vasario 
16-tosios minėjime Jaunimo centre š.m. vasario 11 d.

Nuotr. Vlado Žukausko

x Atidaroma Juozo Mačė- 
no paroda Pasaulio lietuvių 
centre, galerijoje, Lemont, IL, 
kovo u - kovo 25 d. 
Atidarymas šeštd. kovo 11 d. 
7:30 v.v. Parodos lankymo 
valandos, šeštd. ir sekmd. 11 v.r. 
- 2 v. p.p.

(sk)

Politinis simpoziumas pri
siminti Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dieną, kovo 
11-tąją, ruošiamas sekmadienį, 
kovo 12 d., 1 vai. po pietų, Bočių 
salėje, PLC, Lemonte. Tema: 
„Dabartinis ūkinis nuosmūkis 
ir ateities ekonominė gerovė 
Lietuvoje”. Dalyvauja prof. 
Kazimieras Antanavičius, 
Zenonas Petkus, Antanas Grina 
ir Jonas Pabedinskas. Modera
torius — dr. Jonas Valaitis. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
socialdemokratų sąjungp (8k)

r
Auka „Draugo” paramos fondui— 

yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

i
Lietuvių partizanų-trem- 

tinių dainos skambės šį sekma
dienį, kovo 12 d„ 4 vai. po pietų, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Dainuoja pirmą kartą iš Lie
tuvos atvykstantis dainų 
vienetas „Šilas”. Visi jo dalyviai 
buvę partizanai-tremtiniai, už 
meilę tėvynei ir nenorą nusi
lenkti okupantams, kentėję 
Sibiro tremtį. Atvykite ir 
pasiklausykite autentiškos 
partizanų kūrybos. Pelnas 
skiriamas partizanams-tremti- 
niams, kurie turi tiek daug sun
kumų šiuo metu įsikurti 
tėvynėje.

Kviečiame į Sibiro tremtinių 
vokalinio vieneto „Šilas” kon
certą kovo 10 d., penktadienį, 7 
vai. vak., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Išgirsime jų 
dainas, susipažinsime ir savo at
silankymu pagerbsime lietuvius 
partizanus-tremtinius. Visus 
kviečia PLC renginių komite
tas.

A.a. Agnutės Kižienės atmi
nimui, jos mirties proga, „Drau
gui” paaukojo 50 dol. — Vytas 
Paulionis, Chicago, IL, 25 dol. 
— Maria J. Utz, Evergreen 
Park, IL.

Mažosios Lietuvos draugijos 
suruoštas tradicinis šiupinys 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
palikdamas gražių prisiminimų 
jaukaus ir linksmo vasario 25 d. 
vakaro, įvykusio Balzeko lietu
viškos kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Tą vakarą 
matėsi puošniausia Čikagos ir 
jos apylinkių lietuviškoji

Prof. Albinas Kusta, nauja
sis Lietuvos Žemės ūkio aka
demijos rektorius, su dviem dės
tytojais ir asistentais aplankė 
Amerikos Leituvių tarybos 
įstaigą Čikagoje, o centro 
valdybos pirm. Grožvydą La
zauską apdovanojo vertinga 
literatūra. Svečiai susipažino su 
ALT veikla. Jiems buvo įteikti 
Leonardo Šimučio istorinis 
veikalas apie ALTo veikimą 
Amerikoje. Rektorius A. Kusta 
ir keturi dėstytojai yra atvykę 
į Notre Dame universitetą In
dianoje dalyvauti specialiame 
seminare. Jų kelionės išlaidas 
apmokėjo šio krašto įstaigos.

„Dantų sveikatos talka 
Lietuvai” organizacija ruošia 
susitikimą-pobūvį su iš Lietuvos 
grįžusiais odontologais Judita 
Martin ir Romualdu Povilaičiu. 
Pobūvis įvyks kovo 18 d., 6 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Rezervacijas pobūviui 
priima Nijolė Maskaliūnienė, 
tel. 708-361-5128 ir Praurimė 
Ragienė tel. 708-529-0955.

Solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai, vargonais paly
dint muz. Manigirdui Mote- 
kaičiui, giedos Jėzuitų 
koplyčioje kovo 12 d., 11:15 vai. 
r., minint Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo šventę — 
Kovo 11-tąją. Mišias aukos kun. 
Juozas Vaišnys, S J, ir pasakys 
šventei skirtą pamokslą. Po 
pamaldų bus iškilmės Jaunimo 
centro sodelyje, pagerbiant 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės, o 
minėjimas — 12:30 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti šioje, mums visiems 
brangioje, šventėje.

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

i Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Pamečiau gintarinį aus
karą Kaziuko Mugės metu. Kas 
radote, prašau skambinti vaka
rais: 708-898-2376.

(sk)

x Šv. Juozapo garbei 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: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Avė., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Kovo 11-tosios, nepriklau
somybės atstatymo, minėjimą 
su įdomia žodžio ir filmų progra
ma rengia Amerikos Lietuvių 
meno draugija kovo 10 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi.

(sk)

Š.m. vasario 19 d. Cicero, IL, Šv. Antano parapijos salėje, įvyko Vasario 16-tosios minėjimas.
Čia matome dalelę susirinkusios publikos. .Nuotr. Jono Kuprio

visuomenė, atvykusi ne tik kitų 
pamatyti, bet kartu ir save 
parodyti; ponios ir panelės, 

■ išsidabinusios pagal naujausią 
madą, žvakidžių šviesoje atrodė 
lyg iš pasakų pasaulio atskridu- 
sios fėjos. Buvo nepaprastas 
vakaras, primenantis prieška
rinių laikų didingas šiupinio 
puotas Klaipėdos krašto mies
tuose.

Kol Ona Norvilienė baigė vir
ti vakarui skirtą tradicinį 
šiupinį, užteko laiko meninės 
programos pravedimui. Bet 
pirmiausia Mažosios Lietuvos 
draugijos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas pasveikino drau
gijos vardu atvykusiuosius 
svečius, dėkodamas visiems už 
pasinaudojimą pakvietimu, 
praleisti kelias valandas prie 
bendro šiupinio stalo. Šiupinys, 
sakė jis, žinomas prūsų lietuvių 
tarpe nuo gilios senovės, nors iš
garsėjo tik prieš maždaug 300 
metų, kun. Kristijonui Do
nelaičiui aprašius jį savo kūry
boje. V. Trumpjonas pristatė 
vakaro dalyviams dalį jam 
asmeniškai žinomų garbės 
svečių, kurių tarpe teko matyti 
Vydūno fondo pirmininką 
Vytautą Mikūną, Vydūno fondo 
tarybos pirmininką Leoną 
Maskaliūną, Mažosios Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio pirminin
ką Algį Regį, Mažosios Lietuvos 
fondo tarybos pirmininką Kurtą 
Vėlių, vyskupą Hansą Dumpį ir 
kun. Valdą Aušrą.

Mažosios Lietuvos ainis Linas 
Buntinas pakvietė Emą Žiob- 
rienę paskaityti Kristijono 
Donelaičio „Metų” kūrybą. Ji

Si

Marius Vygantas Jaunimo centro 
didžiosios salės scenoje Vasario 16- 
osios Šventėje vasario 11d.

Nuotr Vlado Žukausko

Valdas Adamkus.

Amerikos Vidurio vakarų
sričių Gamtos apsaugos įstaigos 
administratorius Valdas 
Adamkus pasakys pagrindinę 
kalbą, minint Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo šventę. 
Minėjimas bus kovo 12 d., 12:30 
vai. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje.

„Draugo” administracija la
bai džiaugiasi, turėdama uolią 
savanorę talkininkę Vitą Balei- 
šytę, kuri sudaro aukotojų-rė- 
mėjų sąrašus ir šiltai pamini 
stambesniuosius aukotojus, 
parašydama apie jų gerumą bei 
paramą savo dienraščiui. 
Zinutės spausdinamos paskuti
niame „Draugo” puslapyje.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
aukos šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seselių rėmėjų metinėje 
šventėje kovo 26 d., 3 vai. popiet 
jėzuitų koplyčioje Čikagoje. 
Liturgiją savo giesmėmis pra
turtins sol. Laimutė Stepai- 
tienė, vargonuojant Manigirdui 
Motekaičiui. Po šv. Mišių, 4 vai. 
p.p. įvyks vakarienė ir meninė 
dalis Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Bilietus platina valdybos 
nariai ir talkininkai. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
seseles, kurios dirba su jaunimu 
ir vyresniaisiais lietuviais 
užsienyje bei tėvynėje.

G. J. Zaborskia, San Jose, 
CA, atsiuntė „Draugui” 105 dol. 

i auką, tačiau jis nėra rašytojas, 
poetas, neišleidęs knygos (kaip 
buvo paskelbta kovo 4 d. pasku
tiniame puslapyje).

šiai prograi pasirinko veikalo iš
trauką „Iš pavasario laikų”. 
Emos Žiobrienės įspūdingai per
duotieji senovės poeto žodžiai 
nukėlė klausytojų mintis dar 
kartą į tą šalį, kurios gyventojai 
ne tik gerai pažino gamtos 
aplinką, bet dažnai bažnyčioje 
girdėjo savo kunigo pabaramuo
sius ir pamokančius žodžius. G 
jis, lankydamas savo parapijie
čius, buvo nekartą ragavęs jų 
išvirto šiupinio, kurį jis taip 
vaizdžiai aprašė savo kūryboje.

Prof. Balys Račkauskas per
skaitė neseniai New Yorko vals
tybėje mirusio, ankstyvesnio 
Čikagos gyventojo Jono Juzaičio 
„Lietuvai ir jums” ir „Lietuva, 
mano”. Jonas Juzaitis buvo 
tikras Kuršių pamario sūnus, 
tikras „pasmeltalės pavasario 
ercikis”, kaip jis save pasiva
dino, tikras Klaipėdos miesto 
pavasariškos Smeltės „kuni
gaikštis”, ne tik savo tarme, bet 
ir visa galvosena.

Daliai Sokienei ir Aldonai 
Buntinaitei iš Rėzos poezijos ir 
Jakubėno muzikos supynus gra
žią pynę, muz. Ričardui Šokui 
muzikiniai apipavidalinus, 
klausytojai išgirdo puikų kon- 
certą.Dainų ir muzikos garsams 
nutilus, Onos Norvilienės išvir-

I

tas šiupinys jau buvo nešamas 
ant stalų. Prieš jį ragaujant, 
pagal seną prūsų lietuvių 
paprotį, visiems sustojus, vysk. 
Hansas Dumpys paprašė Aukš
čiausiojo palaiminti maistą ir 
visus jį valgančiuosius. O kada 
jie pradėjo valgyti, nešykštėjo 
pagyrų virėjos menui.

Visiems gerokai pasisotinus, 
prasidėjo laimės mėginimas, 
vadovaujant dr. Karinai 
Srugytei.

Vėliau Ričardo Šoko estradi
niam orkestrui vieną šokį po ki
to grojant, visi linksminosi kaip 
„nesuskaldytos lietuvių tautos 
vaikai”, nežiūrint kuriame 
padangės kampelyje jie buvo 
gimę ir augę.

_ vb

• Kur lengviausia pašniukš
tinėti po svetimus laiškus? 
„Drauge”.

• Draugo fondas yra tiltas 
, į „Draugo” gyvybę.

Čikagos lit. mokyklos ruoštame Vasario 16-sios minėjime vasario 11d. iškilmės prie Laisvės kovose 
žuvuaiema paminklo Jaunimo centro sodelyje. Iš kairės: Edis Brooks, Marius Vygantas, Alisa 
Kosmopoulos ir Nina Padalino.

Nuotr Vlado Žukausko

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
.SEKLYČIOJE”

Kiekvieną trečiadienį, nepai
sant oro sąlygų, renkasi lietu
viškoji visuomenė į pamėgtas 
„Seklyčioje” pravedamas popie
tes. Si diena buvo ypatingai 
reikšminga, kadangi buvo 
paminėta Vasario 16 — Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimas 1918 metais. Be to, šios 
šventės paminėjimui buvo pa
kviestas dr. Arvydas Žygas, 
asmeniškai pergyvenęs Lietu
vos prisikėlimą. Jo pranešimo 
tema: „Žvilgsnis į naujuosius 
uždavinius Lietuvoje”. Taip pat 
buvo pakviesta naujai sukurta 
menininkų grupė su programa, 
pavadinta „Gimtinės toliai”. 
Todėl, nežiūrint šaltoko oro 
„Seklyčia” buvo pilna lanky
tojų.

Susirinkimą pradėjo Elena Si
rutienė, pakviesdama visus 
sugiedoti Lietuvos himną. Po 
himno ji pristatė susirinku
siems klausytojams dr. A. Žygą. 
Dr. A. Žygas Lietuvoje išdirbo 
5 metus. Jis ten išvyko 1988 m., 
gavęs stipendiją iš Fulbright 
fondo.

Dr. A. Žygas, prieš pradė
damas pranešimą, dėkojo 
Elenai Sirutienei už gražų jo 
asmens pristatymą, nors jis 
nesijaučiąs esąs to vertas. Jis 
sakė, kad turėjęs galimybę pasi
rinkti Paryžiaus, Londono 
universitetus, bet jis pasirinko 
Vilniaus — Lietuvoje. Jis pasi
rinko Lietuvą, norėdamas 
pasidalinti turimomis moksli
nėmis žiniomis su Lietuvos 
mokslininkais ir kartu pajusti 
laisvėjantį pulsą tėvų žemėje. 
Jis taip pat norėjo pabendrauti 
su Lietuvos jaunimu, pažinti jų 
rūpesčius, įsijausti į Katalikų 
bažnyčios kovą tikėjimo pla
tinimą. Buvimas Lietuvoje, jam 
buvo lyg Dievo duota dovana. 
Gyvendamas ir dirbdamas, 
matė Lietuvoje įvykstantį „ste
buklą”, kada Lietuva palengva 
pradėjo nusikratyti komunis
tinės vergovės pančius ir tapo 
nepriklausoma.

Dirbdamas Vilniaus universi
tete, vėliau ir Kauno — Vytauto 
Didžiojo universitete, bendravo 
su jaunimu ir mokslo in

telektualais. Darbas universi
tetuose ir nuolatinis ryšys su 
lietuviais, buvo meilės per
davimas savo tautos žmonėms.

Važiuodamas į Lietuvą, be 
mokslinių knygų, pasiėmė ir 
kunigo Stasio Ylos jam 
dovanotą maldaknygę. Ji jam 
suteikia ramybę ir paguodą, 
kada užgriūva rūpesčiai arba 
kiti sunkiai išrišami klausimai. 
Jis džiaugsmingai prisimena 
Vilniaus katedros grąžinimą, 
kurioje yra praleidęs daug 
ramybės valandų pokalbyje su 
Dievu. Jis matė pirmuosius 
lietuvių džiaugsmus, matant 
Gedimino kalne plevėsuojančią 
trispalvę vėliavą, matė žmonių 
troškimą tapti laisvais nuo 
persekiojimo, naudotis spaudos 
ir religijos laisve.

Po pranešimo pasirodė meni
ninkų grupė, vadovaujama Pet
ro Garšvos. Jie padainavo 6 
romantiškas dainas, pagrojo dvi 
polkutes. Dainininkams pritarė 
armonikos ir akordeono garsai, 
elektriniai vargonai.

Po to Ona Rukienė paskaitė 
B. Brazdžionio eilėraštį „Einu 
per Lietuvą”.

„Seklyčios” dalyvius aplankė 
Nidos klebonas Edmundas 
Atkočiūnas, atvykęs iš Lietuvos 
ir vykstąs į Omahą, NE, Lietu
vių parapijos bažnyčią eiti 
dvasios vadovo pareigas. Pasi
rodė, kad jis yra poetas ir su 
savim atsivežė sukurtų eilėraš
čių rinkinį, pavadintą „Paguo
dos angelas”. Iš šios eilių 
knygelės paskaitė vieną eilėraš
tį, skirtą Lietuvai. Turimas 
knygutes išdalino poezijos mė
gėjams. Jis taip pat rūpinasi 
Lietuvos našlaičiais ir gautus 
pinigus už poezijos knygutes 
aukoja našlaičių ir vargšų 
šelpimui.

Iškilmingoji popietė visiems 
giedant „Lietuva brangi” 
baigėsi, bet jos dalyviai dar il
gai sėdėjo prie valgiais apkrau
tų stalų.

Ačiū poniai Elenai Sirutienei 
už šios reikšmingos popietės 
suorganizavimą.

Ant. Paužuolis
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