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Atrodo, kad L. Walęsa
pralaimėjo

Varšuva, lapkričio 19 d. 
(NYT) — Sekmadieni įvyku
siuose Lenkijos prezidento rin
kimuose atrodo, kad juos laimės 
buvęs komunistas Aleksander 
Kwasniewski, nugalėdamas 
Lenkijos demokratijos simbolį 
Lech Walęsa, kuris buvo pir
masis Lenkijos demokratiškai 
išrinktas prezidentas.

Šios žinios rašymo metu sus
kaičiavus balsus tik iš 1,150 
balsavimo vietų (iš viso yra 
22,472), Aleksander Kwas- 
niewski surinko 51.4% balsų, 
Lech Walęsa — 48.6%. Visą 
naktį skaičiuojant balsus abiejų 
kandidatų sėkmė svyravo tai 
vieno naudai, tai kito. Manoma, 
kad galutinio rezultato per- 
savara bus tik keliais tūkstan
čiais balsų, rašo Jane Perlez 
„The New York Times” laik
rašty.

Nepaisant to, kad suskai
čiuota tik maža balsų dalis, 
ekspertai numato, kad daugu
ma balsų krypsta prieš Walęsą 
Kwasniewskio naudai. Kwas- 
niewskio pergalės galimybė 
giliai sukrėtė Lenkijos visuo
menę, kuri vos prieš šešerius 
metus taip euforiškai džiaugėsi 
komunizmo žlugimu, rašo Jane 
Perlez. L. Walęsos pralaimėji
mas užbaigs erą, kuriai 14 metų 
vadovavo laivų statybininkas, 
pasiryžęs nugriauti komunizmą 
iš savo pozicijos kaip „Soli
darumo” darbininkų unijos va
das.

Pergalė A. Kwasniewskiui, 
kuris rinkiminės akcijos metu 
save pristatė kaip socialdemo
kratas, turįs panašią užsienio 
politikos nuostatą, kaip Lech 
Walęsa, buvusiems komunistas 
dabar duos ir vyriausybės 
kontrolę. Prieš dvejus metus jie 
jau laimėjo daugumą Lenkijos 
Seime. Tokios konsolidacijos 
atžvilgiu jie tęsia visoje Vidurio 
ir Rytų Europoje matomą kryp
tį. Per paskutinius 18 mėnesių 
buvę komunistai laimėjo parla
mento rinkimus Vengrijoje, Slo
vakijoje ir Bulgarijoje.

L. Walęsos šalininkai, sekma
dienio vakarą kalbėdami per 
įvairias pokalbių programas 
Lenkijos televizijoje, atrodė 
labai nusiminę, bet tvirtino, kad 
Kwasniewskio laimėjimas jokiu 
būdu nereiškia, kad balsuotojai 
nori sugrįžti prie komunizmo ar 
net, kad jie jaustų „senų, gerų 
laikų ilgesį”. Anot jų rinkiminė 
kova buvo labiau dėl simbolių ir 
valdymo stiliaus, o ne dėl to, kaip 
tvarkyti perėjimą iš komunizmo 
į kapitalizmą.

Rinkimuose dalyvavo didžiau
sias procentas balsuotojų nuo 
pat laisvų rinkimų įvedimo 
1990 m. — 67.2% registruotų

Ozolas: Interpeliacijai reikėjo 
kitų opozicinių partijų 

paramos
Vilnius, lapkričio 16 d. (Elta) 

— Romualdas Ozolas ketvirta
dienį spaudos konferencijoje pa
reiškė įsitikinimą, kad A. Šle
ževičiaus vyriausybė privalo at
sistatydinti. Interpeliacijos pra
laimėjimas, pabrėžė Seimo na 
rys R. Ozolas, yra labai nepagei
dautinas Lietuvos valstybinio ir 
politinio gyvenimo faktas.

Tai turės beveik katastrofiš
kus padarinius: bus periminėja- 
mas valstybės strateginių objek
tų turtas ir rengiamasi lemia
miems turto privataus poliari- 
zavimo veiksmams, stengiantis 
sukurti tokias ekonomines

rinkimus
balsuotojų. Kalbėdamas tai 
prieš tai, kai jau buvo numa
tomas rinkimų rezultatas, A. 
Kwasniewski pripažino, kad 
krašte nėra vieningos nuomo
nės dėl jo ateities. Kalbėdamas 
jo šalininkų sausakimšai salei, 
jis pareiškė: „Didžiausias nusi
kaltimas būtų suskaldyti len
kus. Čia kalbame ne apie tai, 
kas turi galią ir kas ne. Mūsų 
argumentas yra apie ateities 
viziją. O Lenkijoje šia tema yra 
daug vietos”. Jis taip pat 
pridėjo, jog Lenkija turi artėti 
prie Vakarų Europos, o tą ji 
galės padaryti tik su bendromis 
visų balsuotojų pastangomis — 
tiek tų, kurie už jį balsavo, tiek 
L. Walęsos šalininkų, tiek ir tų, 
kurie nedalyvavo rinkimuose.

Bandydamas atgauti balsuo
tojų pasitikėjimą, kurį turėjo 
pirmaisiais jo vadovavimo me
tais ir kurie jam laimėjo Nobelio 
premiją, Lech Walęsa savo rin
kiminėje akcijoje pabrėžė anti
komunistinę liniją, grasinda
mas komunizmo sugrįžimu, jei 
nebalsuos už jį ir savo kon
kurentą vadino dalyviu „melų 
ir plėšikų tinklo” dalimi. Tačiau 
tokia taktika nepadėjo jam su
rinkti reikiamos daugumos 
balsų.

Seimo nariai apie
Lenkijos prezidentus

Vilnius, lapkričio 17 d. — 
„Lietuvos rytas” paprašė Lie
tuvos politikų pasisakyti,kuris 
Lenkijos prezidentas būtų ge
riau — Lech Walęsa ar Alek
sander Kwasniewski?”

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
pasisakė taip: „Kol naujas pre
zidentas įgytų tokį politinį svorį 
kaip L. Walęsa, prireiktų šiek 
tiek laiko”. Seimo LDDP frakci
jos narys Gediminas Kirkilas 
pareiškė nuomonę, kad „Lech 
Walęsos tipo vadų laikas pra
eina. Aleksander Kwasniewski 
yra kaip tik naujos kartos 
vadas”. „Kadangi jis atstovau
ja mūsų partijai artimai politinei 
jėgai, jo išrinkimas mums būtų 
net malonesnis”, pasakė G. Kir
kilas.

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis samprotavo 
taip: „Lietuvai būtų geriau, kad 
laimėtų L. Walęsa, kadangi ir 
Lenkijoje apsisprendimas, ku
riuo keliu eiti, nėra visai pa
baigtas”.

Seimo Lenkų Sąjungos frakci
jos narys Zbignevas Semenovi- 
čius pareiškė: „Mes, Lietuvos 
lenkai, tikime lenkų tautos iš
mintimi. Manome, jog ji pada
rys protingą pasirinkimą, kurį 
mes gerbsime”.

struktūras, kurios būtų pajėgios 
atsilaikyti kai LDDP atsidurs 
politinėje opozicijoje.

Grynai politiniu požiūriu ver
tinant, interpeliacijos pralai
mėjimas sustiprino LDDP neį
veikiamumo iliuziją. Tai yra 
grėsmingas faktas visuomenės 
dvasinio atsparumo stiprinimui.

Interpeliacija vyriausybei, pa
sak Romualdo Ozolo, buvo orga
nizuota blogai. Jis apgailestavo, 
kad nebuvo paprašyta kitų opo
zicinių partijų paramos. „Pui
kybė dar kartą nubausta, tačiau 
ji brangiai kainavo Lietuvai”, 
sakė Centro Sąjungos partijos 
pirmininkas Romualdas Ozolas.

Buvę KGB rūmai Vilniuje, kur dabar įkurtas Genocido Tyrimo Centras, naikinami, 
neatsižvelgiant į Valstybinės Paminklosaugos Komisijos sprendimą ir buvusių politinių kalinių 
protestus. Anot „Lietuvos aido”, prisidengus remontu ir restauravimu, naikinami autentiški 
pastato elementai, žalojamas inventorius, likęs po žmonių kalinimo, kankinimo ir žudymo. Jau 
sunaikintas mirties bausmių kambarys, nepataisomai sužalota kankinimo kamera, išardyti 
kalinių gultai. KGB rūmai remontuojami taip, kad neliktų jokio istorinio autentišmumo — viskas, 
ką galima pakeisti, keičiama. Darbų užsakovai: Teisingumo ministerija ir Genocido Muziejus. 
Buvę kaliniai ir tremtiniai reikalauja sustabdyti naikinimą ir pašalinti atsakingus asmenis.

Prašoma, kad „Lietuvos ryto” 
sprogdinimas būtų laikomas 

nusikaltimu valstybei
Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta) 

— Lietuvos žurnalistų Sąjungos 
prezidiumas paskelbė pareiški
mą dėl teroristinio akto „Lie
tuvos ryto” redakcijoje. Doku
mento autoriai reikalauja, kad 
Seimas nusikaltimus prieš 
žurnalistus — įstatymiškai 
prilygintų nusikaltimams prieš 
valstybę ir kad nedelsiant būtų 
priimtas jau parengtas Visuo
menės informavimo įstatymas.

Žurnalistų sąjungos prezidiu
mas nutarė lapkričio 21 d., 
antradienį, surengti visuotinį 
Lietuvos žurnalistų susirin
kimą. Apie sprogimą didžiausio 
šalies dienraščio redakcijoje 
pranešta ir Tarptautinei Žurna
listų Federacijai.

Pareiškime dėl šio veiksmo 
Eltai perdavė ir „Laisvojo žodžio 
fondas”. Sprogimą „Lietuvos 
ryto” redakcijoje, pabrėžiama 
pareiškime, „Laisvojo žodžio 
fondas” vertina kaip Lietuvos 
politinės vadovybės ir j korup
cinius veiksmus įsivėlusių fi
nansinių grupuočių išprovokuo
tą teroristinį aktą.

„Laisvojo žodžio fondas” ir 
Lietuvos vyriausybės rėikalau- 
ja ryžtingų veiksmų, kurie ne
ginčijamai įrodytų, kad Lietuvos 
vyriausybė sugeba kontroliuoti 
padėtų šalyje, taip pat, kad yra

Pozicijos ir opozicijos 
stiprybės

Vilnius, lapkričio 17 d. — 
„Lietuvos aido” redakcijos 
skilties straipsnyje „Stiprybės ir 
silpnybės” aptariamos pozicijos 
ir opozicijos savybės neseniai 
vykusio svarstymo dėl interpe
liacijos vyriausybei kontekste.

Sakoma, jog LDDP stiprybė — 
sau lojalių valdininkų armiją, 
kuriai už lojalumą atsilygina 
leisdama nebaudžiamai naudo
tis tarnybine padėtimi; o opozi 
cijos stiprybė — „gerokai są 
moningesnis elektoratas”. Ke 
liamas klausimas, „koks šian 
dien, po interpeliacijos, procen 
tas piliečių dar pasitiki vy 
riausybe ir jos įspūdinguoju 
vadovu?”

pasiruošusi gerbti Lietuvos 
piliečių teisę gauti ir skleisti 
informaciją bei visuomenės 
informavimo priemonių nepri
klausomybę.

Priešingu atveju „Laisvojo 
žodžio fondas” konstitucinėmis 
priemonėmis imsis šaukti refe
rendumą dėl pirmalaikių rinki
mų.

Pareiškimą pasirašė „Baltijos 
TV” direktorius G. Songaila, 
radijo stoties „M-l ” direktorius
H. Grušnys, „Lietuvos aido” 
vyr. redaktorius S. Šaltenis, 
„Lietuvos ryto” vyr. redaktorius
G. Vainauskas, „Radiocentro” 
direktorius G. Babravičius, 
„Respublikos” vyr. redaktorius 
V. Tomkus, „Verslo žinių” vyr. 
redaktorius R. Barysas.

Solidarizuodamasis su „Lie
tuvos ryto” žurnalistais, 
„Laisvojo žodžio fondas” redak
cijai skyrė 100,000 litų.

Kuriama ryšių 
sistema tarp Baltijos

kariuomenių

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(AGEP) — Jau šių metų pabai
goje bus įrengtas tiesioginis 
ryšys tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kariuomenių generali
nių štabų. Lietuvos kariuome
nės generaliniame štabe infor
mavo, kad dar šį mėnesį bus nu
tiestas tiesioginio ryšio kabelis 
tarp Talino ir Rygos, o gruodžio 
mėnesį jis bus pratęstas iki Vil
niaus.

Toks sprendimas patvirtintas 
antradienį Rygoje, kur buvo 
susitikę karinio ryšio specia
listai iš trijų šalių. Jie pasirašė 
memorandumą ir numatė, kad 
kitas susitikimas įvyks kitų 
metų pradžioje, kuriame bus ap
tariamas vieningos kompiuteri
nės sistemos kūrimas.

Tiek pagalbą teikiančios Va
karų šalys, tiek Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos karo vadai yra ne 
kartą pažymėję, kad norint 
įgyvendinti bet kokius bendrus 
projektus, būtinas nepriekaiš
tingas ryšys tarp trijų kariuo
menių.

Piketas dėl Vilniaus
krašto mokyklų

Vilnius, Lapkričio 16 d. (Elta) 
— Prie Vilniaus rajono savival
dybės pastato ketvirtadienį 
įvyko piketas. Apie šimtas susi
rinkusiųjų protestavo prieš 
dabartinės Vilniaus rajono sa
vivaldybės administracijos ne
teisėtai atleidžiamus iš pareigų 
lietuvius ir kitų tautybių pilie
čius, nepritariančius Lietuvos 
Lenkų Rinkimų Akcijai. Anot 
piketuojančių, „kantrybės tau
rę” perpildė Švietimo skyriaus 
vedėjos D. Sabienės bei ikimo
kyklinio auklėjimo inspektorės 
V. Laugalienės atleidimas iš 
darbo.

Pikete dalyvavo mokytojai bei 
Seimo nariai, buvo priimta rezo
liucija, kurioje reikalaujama 
nedelsiant išnagrinėti žmonių 
atleidimo iš darbo priežastis ir 
grąžinti į darbą tautiniu pagrin
du neteisėtai atleistus žmones.

Rezoliucija bus įteikta Lietu
vos prezidentui, Seimui ir vy
riausybei. Piketą organizavo 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon
servatoriai), Sąjūdis, „Vilnijos” 
draugija.

P. Gylys gina griežtą Lietuvos 
poziciją derybose su Latvija

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) 
— Lietuva norėtų susitarti su 
Latvija dėl jūrų sienos ir naftos 
žvalgybos dvišalėse derybose, 
tačiau, jei tai nepavyks, teks 
kreiptis į tarptautinį teismą, 
sako Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys.

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistras įsitikinęs, kad Lietuva 
buvo teisi, imdamasi griežtų at
sakomųjų diplomatinių žings
nių po to, kai Latvija pasirašė 
sutartį su JAV ir Švedijos kom
panijomis AMOCO ir OPAB dėl 
naftos žvalgybos ginčytinos pri
klausomybės Baltijos jūros dug
no dalyje.

„Mūsų pozicija ginče su Lat
vija labai aiški: latviai pažeidė 
derybų dvasią”, pareiškė P. 
Gylys spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį, kurioje dar kartą 
kritikavo vienašališką Latvijos 
vyriausybės sprendimą dar ne
pasibaigus deryboms su Lietuva 
dėl sienos ir ekonominės zonos 
Baltijos jūroje.

„Latvija padarė vienašališkus

Į Lietuvą atvyksta JAV 
gynybos sekr. W. Perry

Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta) 
— Pirmadienį oficialaus vizito į 
Lietuvą atvyksta JAV gynybos 
sekretorius William Perry. 
Vilniaus aerodrome svečią 
pasitiks krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, o 
pavakare jis susitiks su Lie
tuvos prezidentu Algirdu Bra
zausku.

Antradienį sekr. W. Perry ir 
jį lydinti delegacija susitiks su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu, ministru pirmininku 
Adolfu Šleževičiumi ir krašto

JAV LB rūpesčiai ryšium su 
sekr. W. Perry lankymusi

Vašingtonas, lapkričio 20 d. 
— Pirmadienį į Vilnių atvyko 
JAV gynybos sekretoriaus Wil- 
liam Perry vadovaujama 32 
žmonių delegacija. Sekr. Perry 
pasiliks Vilniuje iki antradienio 
ir ten būdamas su Lietuvos pa
reigūnais aptars Lietuvos daly
vavimą „Partnerystės vardan 
taikos” programoje bei kitus 
klausimus, susijusius su Lie
tuvos ir JAV saugumu.

Kaip praneša JAV Lietuvių 
Bendruomenės (LB) Visuomeni
nių reikalų raštinė, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė šią vasarą 
prašė JAV Ambasados Vilniu
je ir JAV Valstybės Departa
mento atitinkamus pareigūnus

Konservatoriai tarėsi dėl 
koalicinės vyriausybės

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(AGEP) — Prieš lapkričio 
14-osios balsavimą dėl nepasi
tikėjimo premjero Adolfo Šleže
vičiaus vyriausybe, Seimo kon
servatorių frakcija atsiklausė 
visų Seimo opozicinių frakcijų ir 
kai kurių valdančiosios frakci
jos narių, kaip turėtų būti reor
ganizuojama vyriausybė, jeigu 
būtų pavykę atstatydinti dabar
tinį ministrų kabinetą. Apie tai 
lapkričio 15 d. spaudos konfe
rencijoje pasakė konservatorių 
frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius.

Pasak jo, buvo svarstoma ir 
plačios koalicinės vyriausybės 
idėja, neatmetant galimybės, 
kad formuojant ją dalyvautų ir

veiksmus, Lietuva elgiasi ati
tinkamai, gindama savo nacio
nalinius interesus”, sako Lie
tuvos užsienio reikalų minist
ras. Jis komentavo antradienį 
gautą Latvijos Užsienio reikalų 
ministerijos atsakomąją notą, 
kurioje reiškiamas nepasitenki
nimas Vilniaus vienšališkai pa
skelbta savo ekonominės zonos 
šiaurine riba.

Ekonominės zonos koordina
tės ir pareiškimas, kad Lietuvos 
daugiau nebesaisto jokie anks
tesni įsipareigojimai derybose 
dėl jūros sienos, buvo išdėstyti 
lapkričio 8 d. Latvijai įteiktoje 
notoje. „Mūsų žingsniai — lo
giški ir teisiškai pagrįsti”, 
Vilniaus poziciją ketvirtadienį 
dar kartą patvirtino Povilas 
Gylys.

— Rusijos parlamentas 
lapkričio 15 d. nutarė, kad Rusi
jos Federacijos prezidento rinki
mai įvyks 1996 m. birželio 16 
dieną.

(Itar-Tass)

apsaugos ministru Linu Linke
vičiumi. Abu ministrai 
pasirašys informacijos apsaugos 
sutartį.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys šį W. 
Perry apsilankymą pavadino 
„ypatingos svarbos vizitu’’ Jo 
žodžiais, šis vizitas yra 
reikšmingas, „turint galvoje 
mūsų šalies siekį tapti NATO 
nare bei stiprinti veiklą prog
ramoje 'Partnerystė vardan tai
kos’ ”.

pasirūpinti, kad JAV gynybos 
sekretorius dar šiais metais 
apsilankytų Lietuvoje.

Prieš pat sekretoriaus Perry 
išvykimą į kelionę, kurios metu 
jis taip pat lankysis Estijoje, 
Latvijoje, Austrijoje ir Make
donijoje, Vilniuje buvo susprog
dintas „Lietuvos ryto” redakci
jos priestatas. JAV LB prašė, 
kad šio smurto pavojus Lietuvos 
demokratijai neliktų nepa
minėtas JAV gynybos sekreto
riaus William Perry.

JAV LB pirmininkė Regina 
Narušienė taip pat „Lietuvos 
ryto” redakcijai pareiškė JAV 
LB solidarumą ir susiriūpinimą 
dėl šio smūgio nepriklausomai 
Lietuvos spaudai.

LDDP frakcija. A. Kubiliaus 
nuomone, LDDP turėjo būti su
interesuota tuo, nes būtų tu
rėjusi geresnes galimybes pasi
ruošti rinkimams.

Paklaustas, ar konservatoriai 
numatė, kiek Seimo narių gali 
balsuoti už nepasitikėjimą A. 
Šleževičiaus vyriausybe, jis 
sakė, kad buvo tikėtasi 64 bal
sų, iš kurių du buvo „ne visiškai 
aiškūs”, tačiau keli nepasiti
kintys vyriausybe parlamen
tarai nedalyvavo balsavime dėl 
įvairių priežasčių. Nepasitikė
jimą vyriausybe antradienį pa
reiškė 57 Seimo nariai, jos at
statydinimui pritrūko 14-os 
balsų.

Pasak A. Kubiliaus, buvo tar
tasi dar su trim Seimo nariais, 
kurie aiškios savo pozicijos 
neišdėstė. Taip pat susisiekta su 
kai kuriais LDDP nariais, kurie 
užkulisiuose dažnai kritikuoja 
vyriausybę. Pastaruosius A 
Kubilius pavadino „tik kori
dorių herojais”.

Konservatorių frakcijos seniū
nas teigė, kad po šio balsavimo 
nebeliko vilties, jog LDDP frak
cijoje yra ir sąžiningų narių. Jie 
prisiėmė visą atsakomybę už 
tai, ką padarė dabartinė vy
riausybė, sakė A. Kubilius.

Jis sakė padaręs tris išvadas: 
kad vyriausybė sąmoningai at
sisako kovos su korupcija, 
sąmoningai priima nutarimus, 
sudarančius sąlygas korupcijai 
ir sąmoningai pati dalyvauja 
korupciniuose veiksmuose.

KALENDORIUS

Lapkričio 21 d.: Švč. Mer
gelės Marijos paaukojimas; Gel
gaudas, Dainė, Galius.

Lapkričio 22 d.: Šv. Cecilija, 
muzikų patrone šventoji, kanki
nė (mirė 232 m.); Laimutis, Rus- 
tenis, Dargintė. 1866 m. gimė 
dainininkas Kipras Petrauskas.

>
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
VĖŽIO LIGŲ PRIEŽASTYS

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.
Pernai, 1994 metais, apie 

538,000 Amerikos gyventojų 
mirė, sirgdami vėžio ligomis. 
Tai yra dvigubai daugiau, negu 
Amerikos karių, žuvusių Antro
jo pasaulinio karo metu.

Memorial Sloan Kettering 
vėžio institutas yra apskaičia
vęs, kad ateinančio šimtmečio 
pradžioje apytikriai 40% žmonių 
susirgs, arba bus sirgę vėžio 
ligomis, ir 25% jų mirs. Jeigu šis 
jų spėjimas yra teisingas, tai 
būsimame šimtmetyje vėžio 
ligos bus svarbiausia mirties 
priežastimi. Todėl ir kyla 
klausimas: kodėl žmonės serga 
vėžio ligomis ir kodėl išsivysto 
vėžys? Teorijos, aiškinančios 
vėžio ligų priežastis keitėsi, 
lygiai kaip ir keitėsi žmonijos 
laikotarpiai. Septyniolikto šimt
mečio laikotarpyje buvo galvo
jama, kad vėžys tai yra kūno 
skysčių balanso sutrikimas. 
Kiti gi galvojo, kad vėžys yra 
užkrečiamas. Dar kiti sakė, kad 
maistas, turintis aštrius prie
skonius, bei gėrimai arba mėsa 
gali sukelti vėžio ligą. Da
bartinės teorijos aiškina, kad 
vėžys išsivysto tam tikrų jaudik- 
lių, vadinamų korcinogenais, 
įtakoje. Tie karcinogenai gali 
būti mūsų aplinkoje, ore, van
denyje arba maiste. Ilgesnį 
laiką, jaudindami mūsų kūną, 
karcinogenai iššaukia kūno 
audinių pakitimus, iš kurių ir 
išsivysto vėžys. Pavyzdžiui, odos 
vėžiu dažniau serga žmonės, 
kurie dirba ilgas valandas 
saulėje, ir tie, kurie mėgsta 
saulėje ilgiau kaitintis. 1912 
metais šveicarų gydytojai įrodė, 
kad darbininkai, kurie dirbo 
anilino dažų pramonėje, susirg
davo šlapimo pūslės vėžiu 33
kartus dažniau, negu kiti gy
ventojai. Vėliau eksperimentais 
buvo įrodyta, kad anilinas suža
dina vėžio augimą šlapimo 
pūslėje. Peles šeriant maistu, 
turinčiu anilino priemaišą, 
pelės susirgdavo šlapimo pūslės 
vėžiu. 1915 metais Frederich 
Hoffman skelbė teoriją, kad 
didelis riebalų kiekis maiste 
prisideda prie vėžio išsivystymo, 
o 1940 metais eksperimentais 
buvo įrodyta, kad pelės, še
riamos mažai kalorijų turinčiu 
maistu, ne tik, kad nesirgdavo 
vėžio ligomis, bet jas būdavo ir 
sunkiau vėžio ligomis susarg
dinti, duodant įvairius karcino- 
genus. Buvo manoma, kad gau
siai šeriamų pelių organizme 
susidaro vėžį sukeliančių 
hormonų. Naujesnės teorijos 
aiškina, kad vėžio augliai vys
tosi genų, vadinamų onko- 
genais, įtakoje. Onkogenai būna 
paveldimi, bet paveldimos, tai 
yra genetinės, vėžio išsivystymo 
priežastys sudaro tik 10-15% 
visų vėžio ligų, tuo tarpu kar- 
cinogenų įtakoje išsivysto 
85-90%. Todėl ir yra manoma, 
kad, vengiant karcinogenų, ga
lima apsisaugoti nuo vėžio ligų. 
Aplinkos karcinogenų įtaką 
mes suprantame orą, kurį kvė
puojame, maistą, kurį valgome, 
vandenį, kurį geriame ir vie
tovę, kurioje gyvename bei dir
bame. Infekcines ligas irgi 
reikia laikyti aplinkos veiksniu, 
nes virusai irgi prisideda prie 
vėžio išsivystymo, kaip kai ku
rios leukemijos ir limfomos.

Amerikoje didžiausias mir
tingumas yra nuo plaučių vėžio, 
Japonijoje nuo skrandžio vėžio, 
Čekoslovakijoje nuo storosios 
žarnos vėžio. Kinijoje kai ku
riose vietovėse stemplėse ir 
skrandžio vėžiu serga 600 kartų 
dažniau, negu kitose vietovėse. 
Tuo tarpu Australijos aboriginų 
ir kai kurių Pietų Afrikos 
tautelių tarpe vėžiu sergančių 
yra mažai.

Šiuo metu kai kurių vėžio ligų

skaičius didėja. Trisdešimties 
metų tėkmėje, nuo 1958 iki 
1988 metų, plaučių vėžio ligų 
skaičius padidėjo 425% vyrų 
tarpe ir 121% moterų; inkstų 
vėžiu sergančių padaugėjo 35% 
vyrų ir 22% moterų; storosios 
žarnos vėžiu padaugėjo 21%, 
prostatos — 12% ir odos 126%. 
Ultravioletiniai saulės spin
duliai ir tabako dūmai yra dau
giausia prisidėję prie vėžio ligų 
didėjimo.

Nepaisant medicinos srityje ir 
padarytos pažangos paskutinių 
20 metų tėkmėje, plaučių, storo
sios žarnos ir krūtų vėžio ligom 
sirgusių, gydytų ir išgyvenusių 
5 metus procentas nepagerėjo, 
pasiliko toks, koks buvo prieš 20 
metų. Ne nuo visų vėžio ligų 
mirtingumas yra vienodas, bet 
plaučių vėžiu sergančių yra apie 
90%.

Vėžio ligos rišasi su senėjimu, 
todėl, juo daugiau turėsime 
senų žmonių, tuo daugiau turė
sime vėžio ligom sergančių. 
Niekas tiksliai nežino, koks ir 
kokių vėžio ligų procentas išsi
vysto aplinkos karcinogenų įta
koje. Bet visiems yra aišku, kad, 
išjungus tabako ir industrijos 
sukeltus dūmus, aplinkos 
dulkes, kenksmingą radiaciją, 
kenksmingus cheminius jun
ginius, virusus ir kenksmingus 
mineralus iš oro, vandens bei 
valgio, vėžio ligų skaičius žy
miai sumažėtų. Todėl mūsų dė
mesys turėtų būti atkreiptas į 
apsisaugojimą nuo karcinogenų, 
tai yra į profilaktiką. Mirtin
gumas nuo širdies ligų sumažėjo 
25%, kai Amerikos Heart Asso- 
ciation įtikino žmones, kad 
cholesterolis yra širdies ligų 
sukėlėjas, žmonės pradėjo 
mažinti riebalus maiste, dėl to 
sumažėjo cholesterolis kraujyje.

Žmogaus emocinis nusitei
kimas irgi turėų įtaką į vėžio 
vystymąsi. Sakoma, kad depre
sija, pyktis, nusivylimas arba 
sunkus nervų sukrėtimas gali 
didinti vėžio išsivystymo riziką. 
Kiek tas turi tiesos, sunku pasa
kyti, bet, turint galvoje, kad 
depresija, liūdesys ir pyktis gali 
paveikti organizmo imuniteto 
sistemą, šie teigimai darosi pa
tikimi. Mokslininkai yra įrodę, 
kad centrinė nervų sistema iš 
dalies kontroliuoja imuniteto 
sistemą taip, kad emocijos gali 
turėti įtaką į kūno atsparumą 
ligoms, įskaitant ir vėžio ligas. 
Mažiau yra žinoma, kaip imuni
teto sistema gali kontroliuoti 
kūno ląstelių greitą ir 
nenormalią dalybą bei jų nenor
malų augimą.

Mes žinome, kad žmogaus or
ganizmas sukurtas iš paskirų 
kūno ląstelių, kurių augimą 
kontroliuoja ląstelėse esantieji 
genai. Genai yra labai sudėtingi 
baltymai, sudaryti iš įvairių 
amino rūgščių. Tiksliai nėra 
žinoma kiek jų yra vienoje ląs
telėje, bet yra manoma, kad jų 
yra apie 100,000. Maždaug 
1,700 genų yra ištirti, jų 
cheminė struktūra yra žinoma 
ir jie yra atkurti-dublikuoti la
boratorijoje. Kiekvienas genas 
turi skirtingą specifinę paskir
tį. Vienas genas nulemia 
plaukų spalvą, kitas akių, dar 
kitas skatina kūno ląstelių 
augimą, o kitas jų augimą stab
do. Normaliose sąlygose jie 
veikia sutartinai. Kai kuriais 
atvejais geno, kuris skatina ląs
telių augimą, funkcija sutrinka 
(galbūt karcinogenų įtakoje) ir 
jis pradeda gaminti baltymą, 
kurio įtakoje ląstelės pradeda 
greitai dalintis ir be tvarkos 
greitai augti taip, kad kitas 
genas, kuris stabdo jų augimą, 
nepajėgia to augimo stabdyti.

(Bus daugiau)

Kauno Pažaislio vienuolyno bažnyčioje įvairių sės. kongregacįjų atstovės, atšventinant Šv. 
Kazimiero sės. kongregacįjos bažnyčią. Nuotr. Abelkio

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE .

„AUŠROS”
DVIDEŠIMTMEČIUI

Prasidėjus religiniam ir tau
tiniam atgimimui Lietuvoje, 
įsižiebė nauja viltis, palaikoma 
kitų kraštų disidentų ir jų po
grindinės spaudos. Kalantos 
auka, kun. J. Zdebskio teismas 
už vaikų katekizaciją, protesto 
pareiškimai gimdė naują ryžtą 
ginti tikėjimą ir žmogaus lais
ves. Juo ryškiau pradėjo reikš
tis pasipriešinimo judėjimas, tuo 
labiau sustiprėjo saugumo dar
bas: buvo nuolat sekami ir tar
domi net ir už mažiausius nusi- , 
kaitimus, pavyzdžiui, studen
tams pareikalavus, kad parda
vėja kalbėtų lietuviškai. Tar
dymai ir visi kiti panašūs po
kalbiai baigdavosi trafaretiniu 
grasinimu: „Tik niekam ne
sakyk, kur buvai, ką kalbėjai”. 
Blogis bijojo viešumos. Kai pra
dėjo eiti „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronika” ir tuo būdu 
persekiojimo faktai pasiekdavo 
užsienį, tuomet jau buvo sako
ma: „Tik žiūrėk, kad nepaduo- 
tum į .Kroniką’ ”.

Taip tiesos atskleidimas apie 
sovietinę „laisvę” ir „demokra
tiją” tapo ginklu prieš komunis
tinę prievartą, žmogaus teisių 
laužymą.

Nepaisant grasinimų į „LKB 
kroniką” plaukė žinios ne tik 
apie tikinčiųjų persekiojimą, bet 
ir tautinės minties užgniau
žimą. Trumpos informacijos 
apie tautinę priespaudą „Kro
nikoje” pasirodydavo visą laiką, 
pvz., lietuvių padėtis Gudijoje, 
kraštotyrininkų vargai ir perse
kiojimas, Maskvos disidentų 
teismai ir kitos žinutės. Didesni 
straipsniai jau nebeatitiko 
„LKB kronikos” specifikos, be 
to, straipsnių daugėjo ir būtinai 
reikėjo kito leidinio. Taip 1975 
m. spalio mėnesį Alytaus ra
jone, Simne išėjo pirmasis „Auš
ros” numeris, redaguojamas 
kun. Sigito Tamkevičiaus, da
bartinio Kauno vyskupo. Tais 
pačiais metais „LKB kronikos” 
20 numeryje, išleistame gruo
džio 8 d. (3 t., 228 p.), jau buvo 
paskelbta apie „Aušros” pasi
rodymą ir įdėta „Aušros” įvadi
nis straipsnis, kuriame nuro
dyta leidinio tikslai bei pro
grama.

Atsiųsti „Aušrai” straipsniai 
buvo gerai paruošti ir aktualūs. 
Kas juo rašė, tada niekas be 
artimiausių žmonių nežinojo, 
nes tai buvo dalykai, apie ku
riuos nekalbama ir neklausinė
jama. Straipsniai būdavo be au
toriaus pavardės, nebent slapy
vardis, bet dažniausiai ir to ne
būdavo — tekdavo redakcijai su
galvoti.

Redakcijoje būdavo išspaus
dinama 20 arba, jei ant labai 
plono popieriaus, 24 egzemplio
riai. Juos išplatindavo, o kas 
toliau juos spausdindavo ir kiek

jų išvysdavo šviesą, sunku pasa
kyti. Parsivežus namo, tuojau 
leidinį duodavome kam nors 
skaityti, su prašymu tuoj pat 
perskaityti ir siųsti toliau. Kiek 
tie numeriai apkeliaudavo žmo
nių — neįmanoma žinoti. Kai 
kurie numeriai patekdavo ir į 
saugumo rankas per jų agentus, 
puikiai išmokytus vaidinti dide
lius patriotus, įgijusius pasitikė
jimą tikinčiųjų tarpe. Tai rodo 
buvusio saugumo komiteto ar
chyvai.

Užsienyje išleidžiami pagrin
dinės spaudos tomai Lietuvos 
beveik nepasiekdavo, bet užtat, 
tiek Vatikano radijas, tiek 
„Amerikos balsas” nuolatos in
formuodavo apie juos pasieku
sius leidinius, Tuo laiku tai 
buvo pagrindinė tribūna, iš ku
rios apie įvykius Lietuvoje suži
nodavo visi, kas tik tuo domėda
vosi. ti

Būtų labai įdomi apklausa, jei 
būtų įmanomą gauti teisingus 
ir tikslius atsakymus, kaip 
plačiai buvo klausoma ir skai
toma pogrindžio spauda.

Kun. Sigito Tamkevičiaus 
redaguojama „Aušra” ėjo ne
ilgai. Gal 4-5 numeriai. Toliau 
redagavimą ir leidybą organi
zavo amžinos atminties kun. 
Lionginas Kunevičius, tuo metu 
dirbęs Suvalkijoje.

Keistokai nuskambėjo buvu
siame „Aušros” dvidešimtmečio 
minėjime priekaištas, kad 
„Kronika” bijojusi kelti tau
tinius klausimus... Bijojo? Juk 
tuos abu leidinius leido tas pats 
redaktorius — kun. Sigitas 
Tamkevičius.

Saugumas įtarė kun. S. Tam- 
kevičių, ir, norėdami supa- 
ralyžuoti jo veiklą, iškėlė į 
didelę parapiją, iš kurios turėjo 
aptarnauti dar kitą parapiją. 
Kybartų parapijoje buvo daug

MOTERYS BAŽNYČIOS 
GYVENIME

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
nuomone, moterys turėtų akty
viau dalyvauti bažnytiniame 
gyvenime. Per Angelo maldą 
popiežiaus vasaros rezidencijo
je Castelgandolfo Jonas Paulius 
II rugsėjo 3 d. sakė, jog bažny
tinė teisė numatanti daug ben
dradarbiavimo galimybių pa
sauliečiams ir tuo pačiu mote
rims. Čia popiežius paminėjo 
veiklą teologijos mokslo ir 
liturgijos srityse, įskaitant 
ministrančių tarnybą, darbą 
pastoracinėse ir administracinė
se tarybose, kurijose ir bažnyti
niuose teismuose, taip pat para
pijų vadovaujančiuose organuo
se. Išimtį sudaro tiktai kuni
gams skirti uždaviniai, pridūrė 
jis.

DRAUGAS
(USP8-161000)
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parapijinio darbo, o, be to, buvo 
būtina remontuoti bažnyčią ir 
kleboniją. Greta šio darbo, į kle
boną kun. S. Tamkevičių kreip
davosi daugybė žmonių iš įvai
rių Lietuvos vietovių, pra
šydami patarimo: jaunimas 
kviesdavo į savo susirinkimus, 
seserys vienuolės prašydavo 
rekolekcijų. Esant tokiam dar
bo krūviui, natūralu, kad trūk
davo laiko abiems pogrindžio 
leidiniams redaguoti ir „Auš
ros” leidimą 1976 m. perėmė 
kun. Lionginas Kunevičius, 
mokėjęs dirbti labai tyliai ir 
gerai, kad per visą likusį laiką 
saugumas niekaip nepajėgė 
užtikti redakcijos pėdsakų.

Sės. Gerardą — Elena 
Šuliauskaitė

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto

metams V4 metų 3 mėn.
JAV................................. >95.00 >65.00 >3Q.OO
Kanadoje ir kitur..... (U.S.) >110.00 >60.00 >40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................... .......... >65.00 >40.00 >30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) >60.00 >45.00 >36.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... ..........>100.00 >55.00
Tik šeštadienio laida . . .......... >65.00
Užsakant i užsieni
oro paštu >600.00 >250.000
Tik šeštadienio laida >160.00 >85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija yž skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus pražyma ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

NAUJI TIKYBOS 
LEIDINIAI

Šiems mokslo metams Tarp- 
diecezinio katechetikos centro 
leidykla išleido du naujus, Lie
tuvoje parengtus tikybos vado
vėlius „Kristus vakar ir šian
dien” ir „Ateik, Šventoji Dva
sia”. Interviu Informacijos cen
trui leidyklos vadovė s. Aušra 
Karaliūtė sakė, jog savo jėgomis 
parengtų vadovėlių leidimas 
„visiškai pasiteisino”. Iš 
pradžių tikybos mokytojams te
ko tenkintis užsienio vadovėlių 
vertimais.

Leidyklos vadovė drauge at
kreipė dėmesį į neseniai išleis
tas metodikos knygas „Dirbk iš
radingiau ir bus lengviau” 
(Thomas P. Walters)bei „šven
tiniai vaidinimai vaikams” (H. 
Langdon). Abi šios knygos skir
tos paįvairinti mokymo procesą. 
Jose tikybos mokytojai ras ne
mažai praktinių patarimų, kaip 
vadovauti klasei, kad ir mokyto
jas, ir vaikai Jaustųsi saugūs ir 
tvirti”.

Toliau s. A. Karaliūtė pabrė
žė, kad leidykla orientuojasi ne 
vien į katechetus, bet ir į 
paprastus katalikus bei jauni
mą. „Žiūrime, ko visuomenei 
labiausiai reikia”, sakė ji. Iš 
spaudai rengiamų leidinių ji 
išskyrė religinius išgyvenimus 
nagrinėjančią Kęstučio Trima
ko knygą „Žmogaus aukščiausi 
skrydžiai”. Paklausta, kas lėmė 
neseniai knygynuose pasiro
džiusios Louis Evely knygos 
„Džiaugsmas” ir spaudai 
rengiamos knygos „Naują vyną 
į naujus vynmaišius” pasirinki
mą, pašnekovė sakė, jog dauge
lis žmonių, kuriems šios pogrin
džio sąlygomis išleistos knygos 
„buvo atgaiva”, pageidavo pa
kartotinio leidimo

Leidykla ketina išleisti popu
liarią knygą apie šventuosius 
„Jauni ir šventi”. Lapkričio 
pradžioje turėtų pasirodyti Vo
kietijoje didelį pasisekimą 
turėjusi ir keleto leidimų susi
laukusi „Jokūbas ir Kotryna”. 
Šioje jaunesnio ir vidutinio mo
kyklinio amžiaus vaikams skir
toje knygoje pateikiami žais
mingi, patrauklūs ir šiuolaiki
niai religiniai pasakojimai 
vaikams.

• Aukštadvaryje, buvusio 
šv. Dominyko vienuolyno patal
pose, rugsėjo 20 d. atidarytas 
Kauno tekstilininkų mokyklos 
filialas — dailiųjų amatų kata
likiška mergaičių mokykla, ku
rios pastatą atšventino 
Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis. Iškilmėse taip pat 
dalyvavo Žemės ūkio ministras

V. Einoris, Švietimo ir mokslo 
ministras V. Domarkas bei mi
nisterijos sekretorius R. Pusvaš- 
kis. Mokykla įsteigta Kaišiado
rių vyskupo ir Kauno Tekstili
ninkų mokyklos iniciatyva. 
Šiais metais į mokyklą priimta
16 mokinių. Numatoma mokslo 
trukmė — 3 metai.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
188 K. Supertor, Sutte 402
Valandos pagal susitarimą
Tol. — (1-212) 227-1228

r SUNG L. CHOU, M.D. V

Vidaus ligos, akupunktūra I 
HOLY CROSS Į

PROFESSIONAL PAVILION 1
3 fl. South, East Suites |

Lithuanian Plaza Ct. 1
at California Avė. Į

Chicago, IL 60629 j
(312)-471-8142 Į

Kalbame lietuviškai 1
+ + + + + + + + + + + I

uoi v roncc cabiii v 1

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9820 S. RMgatand Ava. 
Chicago RMga, IL 90418 

799-928-0822
4149 W. 92rd 91. 

312-7287709

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4947 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8290

8iwLbb wnUww rANIILi |
MEDICAL CENTER 1

749 W. 31 lt St. I
Chicago, IL 60616, j

(312)225-0695 J

b——————J

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ ligos

3900 W 95 St Tai. (7OS) 422-0101
Valandos pagal sus,ta',mą

P , Tid 3 v p p 7 v v ant'd t? 30 3 v p p 
i'ečd uJda’yta *etvd i 3 v p p 

peniu , šeild 9 » ' t?»pp

Cardlac CMagnosla, Lt d. |
6132 S. Kadzle Ava. Į
Chicago, IL 60629 |
Tai. 312-436-7700 j

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

Š:.-dies ir Krauiagystių Ligos j

Valandos pagal susitarimą I
S132 S Kadzla Avė.. Chicago 

(312) 778 6999 arba (312) 499 4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS I
ORTOPEDINES LIGOS j

CHIRURGIJA I
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 I 

Tai. (708) 742-0255 Į
Valandos pagal susitarimą I

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh St Cbicago IL
Tai. (312) 476-2112

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA |

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllla. ILI
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė |

Tai. (708) 598 4055 I
Valandos pagal susitar.mą Į

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos I 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS J
6132 S. Kadzle Į

Vai antr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 1 
Šeštd pagal susitarimą i

Vizitai apmokami Medicare 1
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 708 448 5548 Į
Priklauso Hoty Cross ir 1

Palos Community ligoninėms 1

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
172 SchlHer 8t., Elmhuret. IL 80126 

708941-2909
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-4381120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S CI
SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzle, Chicago, IL 90952 
Tai. 312-424-2123

Holy Cross Physlclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tol. 312-904-4188
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 1 
Kalbame lietuviškai J

6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) j 
Valandos pagal susitarimą I

Tai. (312) 565 7755 J

ARAS ŽLIOBA. M.O. 1
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS |
Oood Samarltan Madlcal Cantar- 1 

Napervllle Campus 1
1020 B. Ogdan Ava., Sulte 310. I 

Napervllle IL 60583 I
Tai 706-527 0090 Į

Valandos pagal susitarimą 1

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 80852

<
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* 75 METAI PO 1920.X.9 d. 
IR 77 PO 1918.XI.23

JONAS DAINAUSKAS

i

1920 m. spalio 9 d. lenkų 
kariuomenės generolas L. Želi
govskis, „Lenkijos valstybės 
viršininko” J. Pilsudskio įsaky
mu, suvaidinęs Lenkijos kariuo
menės karinių dalinių sukilimą 
ir sulaužęs ką tik, spalio 7 d. 
naktį, Suvalkuose, Lietuvos bei 
Lenkijos, valstybių atstovų pa
sirašytą sutartį, jėga užgrobė 
Vilnių ir didelę dalį Vilniaus 
krašto, nuo amžių lietuviškas 
žemes. Nuo to laiko Lietuvos- 
Lenkijos santykiai įgavo aiškią 
formą: jokių diplomatinių ryšių 
su Lenkija ir jokios sutarties dėl 
sienų su Lenkija. Lenkija Lietu
vai nustojo būti ne tik politiniu 
ar kultūriniu, bet kitokiu 
centru.

Taip pat nutrūko Lietuvos lie
tuvių ryšiai su senosios Lietu
vos elito mase, 600 metų bėgyje 
pasidavusia visų pirma lenkų 
kultūrinei įtakai ir ne tik 
perėmusia lenkų kalbą, kaip 
savąją, bet ir iš pasirinkimo 
įsirikiavusia į lenkų tautos elito 
eiles, tapusia lenkiškumo pa
triotais iš pasirinkimo. Daug jų 
1918 metais nuėjo tarnauti į J. 
Pilsudskio legionus ir ginklu 
kovojo prieš Lietuvą. Lietuvių 
tautos raidoje lietuviams tai 
buvo baisus nuostolis. Radvilų, 
Sapiegų, Čartoryiskių, Pacų, 
Katkų palikuonys, tūkstančiai 
kilmingųjų šeimų, Lietuvos ba
jorai, miestelėnai, apsisvaiginę 
lenkų šlėktų asmeninių laisvių 
ir tariamos lenkų kultūros iški
lumo miražu, veik to nesuvok
dami, padėjo chaoso apimtam 
lenkų elitui, jų kilmingųjų ma
sei nuriedinti unijinę valstybę 
į bedugnę. Tuo keliu lietuvių 
tauta, lenkų tautos labui, nete
ko Kokių keturių milijonų lietu
vių kilmės žmonių. Jie tapo ar
šiais lenkomanais. Lietuvių tau
tinis atgimimas, ypač tų su
lenkėjusių, buvo sutiktas kaip 
didžiausias priešas, nes priminė 
jų'atskalūniškumą. Jie save va
dino „litwinais”, bet tikriesiems 
lietuviams neigė teisę turėti 
savo valstybę, o nepriklausomos 
Lietuvos respubliką vadino 
„Kauno Lietuva”. Tas Lietuvos 
Respublikos menkinimo vardas 
neretai vartojamas ir dabartinė
je Lenkijoje.

Šimtmečių bėgyje, o iš esmės 
net iki šio šimtmečio, Romos 
Katalikų tikėjimo bendrumas, 
lenkų bei sulenkėjusių dvasi
ninkų buvo ypatingai panaudo
tas „Lenkiško turėjimo sudė
čiai” didinti, „kultūringumą” 
pripažįstant tik tam lietuviui, 
kuris lenkų kalbą ir lenkiškus 
papročius pripažino savaisiais. 
Nesulenkintam lietuviui vis dar 
buvo klijuojami pagonio ir 
„chamo” epitetai.

Viso to negalima užmiršti, mi

nint 1920.X.9 d. lenkų įvykdytą 
Vilniaus užgrobimą.

Gavusi galimybę atgauti lais
vę ir kurti savo valstybę, lietu
vių tauta, kad išliktų gyva, tu
rėjo stipriau ugdyti savo elitą; 
Lietuvos valstybingumo sam
pratą turintį, valstybiškai gal
vojantį, lietuviškos visuomenės, 
klodą, Lietuvos lietuvišką 
lietuvį.

Per dvidešimt dvejus ne
priklausomybės metus Lietuvos 
elitas brendo Vakarų kultūros 
orbitoje, be jokio lenkų tar
pininkavimo. Toji izoliacija nuo 
lenkiškumo Lietuvoje padėjo 
lietuviams kultūriniai for
muotis, užmirštant seniau len
kų skiepytą „lenkiško lietuvio” 
tipą. Sava lietuviška mokykla, 
nuo pradinės ir iki Lietuvos uni
versiteto, ugdė sąmoningą lietu
vį. Gal ne visuomet čia pakako 
posakio: „Mes be Vilniaus nenu- 
rimsime”, bet per lietuvišką 
mokyklą ir tie „sloganai” padė
jo išgarsinti, pakampėse užsiliku- 
sį apsvaigimą lenkiškumu. Ta
čiau didžiausį vaidmenį, ugdant 
lietuvišką lietuvį, atliko lietu
viška kariuomenė, su įtaka ir j 
toliausi kaimą.

Lietuvių ginkluota kova prieš 
bolševikus, lenkus, bermon
tininkus davė pagrindą nepri
klausomos Lietuvos valstybei 
susikurti. Juk 1918.XI.14 d. pir
mojo Lietuvos Ministrų kabine
to viešoje spaudos konferencijoje 
A. Voldemaro paskelbta tezė, 
jog „Lietuvai kariuomenė esan
ti nereikalinga, nes Lietuva 
norinti su visais savo kaimynais 
gyventi taikoje”, net nepasitvir
tino. O gerokai (pvz. palyginus 
su lenkais net porą metų) pavė
luotas, priešams Lietuvą ginklu 
puolant veik iš visų pusių, Lie
tuvos kariuomenės organizavi
mas, padėjo lenkams užgrobti 
Vilnių, pasilaikyti Seinų/Suval- 
kų kraštą ir... neatgauti Mažo
sios Lietuvos žemių kairiajame 
Nemuno krante. Net ir Klaipė
dai atgauti reikėjo lietuvių gin
kluotos jėgas. Lietuvos karinis 
potencialas tada nebuvo gerai 
panaudotas: estų bei latvių 
kovose dėl nepriklausomybės, jų
kariuomenių, procentas buvo 
net dvigubai didesnis už lietu
vių. Nepriklausomybės kovų 
metu mums ypač trūko organi
zuotos ir apmokytos kariuome
nės, vyresniųjų vadų, aukšto 
karinio mokslo mokovų. O tokių 
buvo net gana daug to seno Lie
tuvos elito eilėse, kuris, deja, 
nuėjo tarnauti lenkiškumui ir 
klasta bei ginklu kovojo prieš 
atbundančią Lietuvą, kurios sa
vanoriai, kariai bei karininkai, 
šauliai, partizanai buvo kilę iš 
kaimo.

Lietuvos kariuomenė buvo

pirmoji lietuviško lietuvio klodo 
augimo atrama. Tai visų pirma 
rišosi su privalomos tarnybos 
kariuomenėje atlikimu, nepri
klausomai nuo tos kariuomenės 
gausumo, menkesnio ar geres
nio jos apginklavimo. Savųjų 
karo mokyklų auklėtiniai tą 
patriotizmo ugdymą stiprino, ce
mentavo. Ginkluotų pajėgų 
panaudojimas, ar nepanaudo- 
jimas, pirmiausia yra valstybės 
politikos priemonė, priklausanti 
nuo esamų tarptautinių įvykių 
ir tų įvykių provokuotų jėgų 
balanso. Vadinamasis Panemu
nės sukilimas, lenkų POW reng
tas sukilimas, J. Pilsudskio ban
dymas panauduoti „plečkaiti- 
ninkus” žygiui į Lietuvą, Nau- 
mano-Sasso bylos „išprovokuo
ti” nacių grasinimai Lietuvai, 
lenkų, vokiečių, sovietų ultima
tumai, Vokietijos bei TSRS 
užmačių suformuluoti Ribbentr- 
opo-Molotovo 1939.VIII.23 ir 
sutarčių slaptuose priedai, Vo- 
kietijos-Lenkijos karo atveju 
Lietuvos neutralitetas ir Lietu
vos vyriausybės pastangos iki 
smulkmenų pildyti Lietuvos- 

TSRS 1939.X.1O d. sutartį, rišo
si su Lietuvos vyriausybės pa
stangomis, ne tik išlaikyti 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę, bet ir galimai geriau 
išsaugoti Lietuvių tautos poten
cialą. Visais tais atvejais 
Lietuva, Tautų Sąjungos narė, 
buvo palikta vien sau! Net 1924 
m. Klaipėdos Konvencijos sig
natarai, „Pirmojo karo laimė
tojai”, tą Konvenciją padarę 
tarptautine sutartimi ir jąja 
Lietuvą nekartą šantažavę,
1939 m. kovo mėnesį, nacinės 
Vokietijos ultimatumo grėsmės 
atveju Lietuvą paliko vieną!

Po 1940.VI. 15 d. įvykę Lietu
vos veikėjų pasitraukimai, so
vietų tuojau pradėti Lietuvos 
valstybės viršūnių suėmimai, 
žudymai ir iki 1941 m. vokie- 
čių-sovietų karo pradžios maž
daug 40,000 Lietuvos žmonių iš
trėmimas į sovietų taigą, lietu
vių potencialo nesulaužė. 1941. 
VI.23 d. prasidėjęs spontaniškas 
visos Lietuvos žmonių ginkluo
tas sukilimas prieš Raudonąją 
armija, tai patvirtino. O ypač 
Lietuvos kariuomenės patriotiz
mo mokyklos įtakoje subrendę 
Lietuvos partizanai 1944-1952- 
1959 metais savo ginkluota 
kova pasauliui parodė sovietų 
klastas. Tos Lietuvos partizanų 
kovos yra 1918.XI.23 dieną at- 
steigtos Lietuvos kariuomenės 
pasididžiavimas ir josios didelis 
nuopelnas Lietuvai.

Dvidešimt dvejus metus Lie
tuvos Respublika egzistavo 
todėl, kad jos nepriklausomybę 
apgynė savoji kariuomenė, o tos 
kariuomenės auklėtiniai-parti- 
zanai pasauliui parodė, kad
1940 m. Lietuva buvo „įjungta” 
į sovietinių respublikų eilę ir 
tapo LTSR ne Lietuvos žmonių 
noru, o vien Maskvos valdovų 
apgaulės ir karinio smurto

Laisvojo žodžio fondo 
PAREIŠKIMAS

Lapkričio 17 dienos naktį 
teroristai susprogdino didžiau
sio Lietuvos dienraščio „Lietu
vos rytas” redakcijos pastatą.

Visuomenės informavimo 
priemonių atstovai, susivieniję 
į „Laisvojo žodžio fondą”, pa
reiškia, jog šiandien girdimų 
įvairių valdžios atstovų bei 
politinių veikėjų užuojautų, 
apgailestavimų ir pažadų ginti 
visuomenės informavimo prie
monių teisę į gyvenimą negali 
laikyti nuoširdžia reakcija į 
pasibaisėtino įžūlumo teroris
tinį aktą.

Dar šių metų spalio 13 dieną 
„Laisvojo žodžio fondas” įspėjo 
visuomenę ir valdžią apie vis 
blogėjančią atmosferą demokra
tijai, verslo ir žodžio laisvei 
Lietuvoje. Vertindamas šį įspė
jimą šalies Vyriausybės vadovas 
tesugebėjo pabrėžti, jog tai — 
viso labo „dviejų dienraščių fi
nansinių problemų išraiška”.

teise, nes taip buvo 1939 m. 
Hitleris ir Stalinas sutaręs. 
1940 m. Lietuvą užėmė Raudo
nosios armijos daliniai • veik 
dešimteriopai gausesni nei 
mūsų to meto kariuomenė.

1918.XI.23 d. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo data mūsų is
torijoje yra įsirikiavusi į 
Vasario 16 d., Steigiamo Seimo 
susirinkimo, Tilžės akto svarbos 
eilę. Lapkričio 23 d. iš esmės yra 
valstybės šventė. Užtat skau
džiai ir užgauliojančiai skamba 
„rašiniai” panašūs į „Gairės” 
žurnale 1995.VIII. Nr. 8 spaus
dintą straipsnį: „Ar reikalinga 
Lietuvai kariuomenė?”, nors tai 
būtų ir neabejotinas svaičioji
mas žmogaus, sąmoningai sie
kiančio patarnauti Lietuvos ne
priklausomybės priešams. Joks 
lietuvis net nepagalvos kalbėti 
apie „laisvės kovų adekvatu- 
mą” ir nepasakys: „...ginkluota 
pokario rezistenfcija. Toje kovo
je netekta dešimčių tūkstančių 
gyvybių, kita tiek, jei ne dau
giau, tapo invalidais arba buvo 
ištremti. Ir tai neskaičiuojant 
moralinių nuostolių, kurių irgi 
būta nemažai. O rezultatas? 
Rezultatas — nūlis. Nors aukos 
didžiulės, LietuVa vis vien buvo 
pusę šimtmečio okupuota ir 
aneksuota. Tad kokia tos kovos 
prasmė?... Ir tuščias reikalas 
tvirtinti, jog šalies nepriklauso
mybė yra didžiausia vertybė, 
kurią reikia ginti visomis jėgo
mis, aukojant net gyvybę...”. 
Tai Lietuvos laikraščio paskelb
ti žodžiai!

Lietuviško lietuvio Lietuvai 
savoji, lietuviška, kariuomenė 
buvo ir bus reikalinga. Lapkri
čio 23 d. sukaktį minint, yra 
mūsų pareiga prisiminti, pa
gerbti visus žuvusius dėl nepri
klausomos Lietuvos.

Panašiai valdžios pareigūnų 
buvo niekinamos visuomenės 
informavimo priemonių pasta
bos apie netvarką šalies teisė
saugos sistemoje, korupciją 
aukščiausiuose valdžios sluoks
niuose. Maža to, valdžia politi
nėmis ir administracinėmis 
priemonėmis ėmė vis labiau ri
boti visuomenės informavimo 
priemonių finansinę nepriklau
somybę, toleravo atvirus 
korumpuotų finansinių grupuo
čių grasinimus žurnalistams.

Klausantis valdžios parei
gūnų ir susikompromitavusių 
vertelgų vertinimų, Lietuvos 
piliečiams pastaruoju metu 
galėjo kilti įspūdis, jog Lietuvos 
visuomenės informavimo prie
monės tapo nusikalstamumo 
skatinimo, turto prievartavimo, 
šantažo, šnipinėjimo, bankų žlu
gimo, korupcijos lopšiu.

Todėl „Laisvojo žodžio fondas” 
sprogimą „Lietuvos ryto” 
redakcijoje vertina kaip Lietu
vos politinės vadovybės ir ko
rumpuotų finansinių grupuočių 
išprovokuotą teroristinį aktą.

„Laisvojo žodžio fondas” iš 
šalies Vyriausybės reikalauja 
ryžtingų veiksmų, kurie negin
čijamai įrodytų, kad Lietuvos 
Vyriausybė sugeba kontroliuo
ti padėtį šalyje, taip pat yra 
pasiruošusi gerbti Lietuvos 
piliečių teisę gauti ir skleisti in
formaciją bei visuomenės infor
mavimo priemonių nepriklau
somybę. Priešingu atveju „Lais
vojo žodžio fondas” kons
titucinėmis priemonėmis imsis 
inicijuoti referendumą dėl pir
malaikių rinkimų.

„Baltijos TV” direktorius G. 

Songaila

Radijo stoties „M-l” direk
torius H. Grušnys

„Lietuvos aido” vyr. redakto
rius S. Šaltenis

„Lietuvos ryto” vyr. redak
torius G. Vainauskas

„Radiocentro” direktorius G. 

Babravičius
„Respublikos” vyr. redakto

rius V. Tomkus
„Verslo žinių” vyr. redak

torius R. Barysas

KOORDINUOS LABDARĄ

Kanadoje buvo įkurtas komi
tetas Lietuvos sveikatos apsau
gos sistemai remti, pranešė 
Kauno Medicinos akademijos 
garbės prof. Irena Lukoše
vičienė, viešėjusi Kanadoje.

Anot jos, Lietuvoje lankęsis 
Kanados resursų menedžmento 
firmos vadovas Walteri M. 
Kudryk, susipažinęs su Lietu
vos sveikatos apsaugos padė
timi, suprato, jog labdarą 
medicinos įstaigoms būtina 
koordinuoti. Jis kreipėsi ;. 
Kanados Lietuvių bendruome
nės pirmininką Algirdą Vaičiū
ną, siūlydamas įkurti komitetą, 
kuris rūpintųsi pagalba Lietu
vos sveikatos apsaugai.

Susprogo ir iliuzijos
Palestina, JAV, Egiptas, Itali

ja, Turkija, Kolumbija, Lietu
va... Nors, žvelgiant į pasaulio 
žemėlapį, šie kraštai toli nuo 
vienas kito, bet juos jungia žiau
ri realybė — teroristiniai veiks
mai. Kažkaip lengviau nusiste
bėti ir piktintis bombų spro
gimais bet kurioje kitoje valsty
bėje ir jaustis net kiek „aukš
čiau”, juk lietuviai yra kilnios 
dvasios žmonės ir tokių šlykščių 
priemonių prieš savo tautiečius 
nevartoja... Lapkričio 17 d. 
naktį, kartu su „Lietuvos ryto” 
pastatų Vilniuje, „susprogo” ir 
daugelio mūsų iliuzijos apie 
lietuvišką kilnumą.

Žingsnis po žingsnio Lietuva 
artėja į gretas valstybių, kurio
se organizuoti nusikaltėliai savo 
godžioje, kruvinoje saujoje tvir
tai laiko valdančiuosius sluoks
nius ir visuomenę. Ko negalima 
papirkti, pasiekiama smurto 
veiksmais ar grasinimais. „LR” 
pastato susprogdinimas Vilniu
je toli gražu ne vienintelis toks 
įvykis. Pagal „LR” (IX. 18 d.) 
duomenis, nuo 1989 m. Lietu
voje buvo 41 terorizmo veiks
mas, o šiais metais jau 14. Ne 
visos teroristų veiklos apraiškos 
atkreipia į save pasaulio 
dėmesį, bet pasikėsinimas prieš 
laisvą spaudą jau nėra tik „vie
tinis reikalas” ir nuskamba pla- 

r čiame užsienyje. Taip buvo su 
„Respublikos” žurnalisto Vito 
Lingio nužudymu prieš dvejus 
metus, taip yra ir su „Lietuvos 
ryto” patalpų susprogdinimu.

Sostinės spauda („Diena”, 
„Lietuvos aidas”, „LR”, „Res
publika”) šeštadienio, lapkričio 
18 d., laidose skyrė daug vietos 
šiam šiurpiam įvykiui. Visi įžiū
ri ne vien „nežinomų teroristų” 
veiksmą, bet daug daugiau, 
kaip ir Saulius Šaltenis, „Lietu
vos aido” redaktorius, savo įva
dinį straipsnį pavadinęs 
„Šaltasis karas su spauda bai
gėsi. Prasidėjo karštasis”. O 
„Respublika” pasisako dar stip
riau („Jie skatino susidoroti su 
laisvąja spauda”). Straipsnyje 
cituojami Lietuvos vyriausybės 
ir finansinių institucijų šulai (su 
nuotraukomis), viešai kritikavę 
žurnalistus ir jų mintis spaus
dinančius laikraščius. Pavyz
džiui, prez. A. Brazauskas: 
„Žurnalistai prisideda prie nei
giamo valstybės įvaizdžio 
formavimo”; Seimo LDDP frak
cijoje seniūnas ’ Gediminas 
Kirkilas: „Įvairūs autoriai lais
voje spaudoje, taip pat ir tele
vizija ir radijas, nepastebėdami 
praktiškai nei vieno teisingo 
sprendimo, pliekia mus už bū
tas ir nesamas nuodėmes, išpūs
dami kiekvieną smulkmeną, 
visokiais būdais žemindami

Danutė Bindokienė

dažnai ir prezidentą, premjerą, 
valstybės institucijas”; Spaudos 
kontrolės valdybos virš. Švied- 
rys Viparas: „Žurnalistika 
kažkodėl tapo savotišku tabu — 
nebandyk jos judinti ar varžyti 
įstatymais”.

Žinoma, Lietuvos ponai, „ve
lėdami” spaudai šonus, neturi 
jokio monopolio. Amerikoje tai 
labai dažnai girdimas priekaiš
tas ne tik spaudai, bet ir kitoms 
gyventojų informavimo priemo
nėms. Nuolat vienas ar kitas 
politikas, kaltinamųjų suole sė
dinti garsenybė, ar šiaip suktas 
valdininkas stengiasi nusi
skųsti, kad žiniasklaida prieš jį 
„nusistačiusi”. Čia įprasta 
sakyti, kad asmuo „persekio
jamas” dėl „rasės”, o Lietuvoje? 
Ar dėl to, kad spauda drįsta pa
judinti organizuotą nusikals
tamumą? (Kažin, ar „mafija” 
yra visuotinis atpirkimo ožys, 
kurio bliovimu galima daug ką 
užmaskuoti...)

Galbūt šias mintis patvirtina 
„Laisvojo žodžio fondo pareiš
kimas”, spausdinamas šiame 
pačiame puslapyje („Respub
lika”, IX.18 d.). Verta tas eilu
tes paskaityti ir susimąstyti. 
Kai praėjusio savaitgalio metu 
teko dalyvauti didesniuose 
lietuvių visuomenės susibū
rimuose, visos kalbos nuolat 
krypo į sprogimą Vilniuje. Ša
lia susirūpinimo ir pasibaisė
jimo, pasireiškė labai stiprus 
pasipiktinimas, kad Lietuvos 
vyriausybė tarytum „velka ko
jas” ir nesiima griežtesnių 
priemonių kovai su nusikal
timais. Yra nuomonė, kad ko
rupcija į savo tinklą jau sužėrusi 
daug valdžios žmonių, gal net 
užimančių labai aukštas parei
gas. Kaip minėtame straipsnyje 
S. Šaltenis rašo: „Viešpatie, 
kokie pašlemėkai valdo Lie
tuvą, kas šitaip ją ėda korupcija, 
skandalais žemina, nusikaltėlių 
siautėjimu pūdo iš vidaus ir pa
verčia liūdnu grotesku? Kas pa
vertė Lietuvą šaudymų, sprog
dinimų, nusivylusių, pablūdu- 
sių nuo skurdo, apiplėštų žmo
nių ir arogantiškų valdančiųjų 
visuomene? Bus visokių aiš
kinimų: kas galėjo sprogdinti? 
Bet šitas sprogimas tikrai sim
boliškas ir rodo, kad tas val
dančiųjų korumpuotų sluoksnių 
kariaujamas šaltasis karas 
prieš spaudą jau pavirto karš
tuoju karu”.

Premjeras A. Šleževičius ir 
kiti valdžios žmonės stipriai pa
brėžė, kad nusikaltėliai bus 
surasti. Pasiskaičius lapkričio 
18 d. Vilniaus dienraščių pir
muosius puslapius, susidaro 
įspūdis, kad kai kam tereikėtų 
pažvelgti į veidrodį...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KŪMAS
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namą, neapsirikom — buvo tuščias. Matyt, jis priklau
sė kolchozo pirmininkui. Tvarte radom apie 20 vištų. 
Susiradę maišą, įsikišom keturias ir einame per kaimą. 
Tik štai iš už namo išlenda pėstininkų pulkininkas ir 
sako, ką čia ryšininkai daro. Viršila pradėjo aiškinti,kad 
mes Čia, miške, stovime ir nešamės geriamo vandens. 
Aš nešiau vištas maiše. Tuo tarpu višta maiše sukvarkė. 
„Tai tokį čia jūs vandenį nešate!” — suriko pulkininkas. 
„Eikit ir palikite, iš kur paėmėte!..” „Klausau, ponas 
pulkininke!” atsakė viršila, ir mes grįžom į tą namą, 
ten kiek palaukėm ir, nepastebėdami ko nors įtartino, 
apsukdami ratą, per rugių laukus, pasilenkdami, laimin
gai grįžome ir vakarienei šeši „štabistai” turėjom sriubą 
ir po gražų gabalą vištienos.

Oras pradėjo atvėsti, ir mes pradėjome apsistoti kol
chozuose. Kautynių lauke matėme žiaurius vaizdus. Vie
name kaime buvo likę tik senelis, 16 metų mergaitė ir 
keturi vaikai. O buvo šitaip. Kai vokiečiai užėmė 
kaimą, įteikė seniūnui antspauduotą raštą rusų kalba, 
kad jeigu yra rusų kareivių, tuoj prisistatytų ir jie bus 
paimti į nelaisvę, o vėliau bus laikomi banditais ir 
sušaudomi.

Apsaugai nuo lėktuvų civiliai išsikasdavo slėptuves.

Į vieną kautynių metu įlindo politrukas su keliais 
kareiviais, įgrasindami civilius, kad neišduotų. Užėjus 
vokiečiams, seniūnas pasakė, jog rusų kareivių nėra, bet 
po kiek laiko išlindo iš slėptuvės politrukas ir nušovė 
vokietį. Vokiečiai tą slėptuvę sunaikino, o paskui ir visą 
kaimą — namą po namo. Net vaikus, paėmę iš lopšių, 
sušaudė. Toji mergaitė ir senelis liko gyvi, nes buvo išėję 
į kitą kaimą, o keletas vaikų buvo atrasti po lovomis.

Viename kaime buvo užtikti bepročių namai. Gyven
tojai atrodė labai keistai. Užkalbinti nusisukdavo ir į 
klausimą neatsakydavo. Viena moteris buvo apsivilkusi 
kailiniu paltu ir neatrodė esanti kolchozininkė. 
Prisipažino, kad ji yra gailestingoji sesuo, dirbanti be
pročių ligoninėje. Visam personalui pasitraukus, ji 
pasislėpusi ir likusi su ligoniais. Tuo tarpu, kai vokie
čiai užėjo, jie davė rusų belaisviams išgerti ir visus 
ligonius iššaudė. Viena mergina buvusi labai graži ir 
turėjo būti paleista. Ir ją sušaudė. Nuvedė pažiūrėti 
ligoninės, kuri atrodė kaip tvartas. Kai kuriuose kam
bariuose lovos buvo net be čiužinių, o kai kur tik šiaudų 
ant žemės guoliui pamesta.

Pravažiavę Smolenską, apsistojome Kamenkos mies
telyje. Komendanto pareigom buvo paskirtas adjutantas, 
o man teko vertėjauti.

Iš kaimyninio kolchozo atėjo rusas ir paprašė medi
cininės pagalbos, nes pernakvoję vokiečių kareiviai 
užmiršo granatą, o merginoms deginant krosnyje šiau
dus, kur kareiviai miegojo, granata sprogo. Mūsų gydy
tojas pasiuntė mane su sanitarijos viršila į įvykio vietą. 
Nuvykę radome visas tris merginas granatų skeveldrų 
gerokai sužalotas: į kūnus buvo įstrigusių daugybė ske

veldrų. Viršila tučtuojau įšvirkštė vaistų nuo skausmų, 
ir mes, įsimetę į sunkvežimį šiaudų, sužeistąsias išga- 
benom į Smolensko ligoninę, kuri jau buvo paversta 
vokiečių karo ligonine. Civilių ji nepriiminėjo. Ir šiuo 
atveju mums buvo atsakyta, kad tuščių lovų nėra. Su
pykęs viršila sukrėtė iš sunkvežimio šiaudus į koridorių, 
padarydamas guolius. Merginos mus apsikabino dėko- 
damos ir linkėjo, kad Dievas mums padėtų. Palikę 
merginas, grįžome.

Dar įvyko mažas nuotykis, kuriuo pasinaudodamas, 
aš bandžiau savo laimę kelionei į Lietuvą.

O buvo taip. Bataliono finansų viršininkas išrei
kalavo visam batalionui naujas uniformas. Aš dar te- 
bedėvėjau rusišką pilotę, lietuvišką vasarinę palaidinę, 
rusiškas kelnes ir lietuviškus batus. O su tokia mano 
uniforma būdavo pavojinga, kai kartais kur nors pas 
merginą užtrukdavau.

Štai finansų viršininkas ir sako: „Juozai, aš tau irgi 
uniformą išreikalavau. Ateina žiema. Išsirink”. Pagal
vojau, kad į balą puolęs, sausas nekelsi, todėl uniformą 
išsirinkau ir užsidėjau su visais buvusiais ženklais, 
nuimdamas tik antpečius, taip, kaip latvis dėvėjo: ant 
rankovės užrašas „vertėjas”. Kai nuėjau rytą į komen
dantūrą, adjutantas pradėjo ant manęs rėkti, kad aš 
neturiu teisės vokiškos uniformos dėvėti ir liepė 
tučtuojau nusirengti. Žinoma, tuoj nusirengiau, nune
šiau vokiškąją uniformą pas bataliono vadą, padėjau ant 
stalo ir sakau: „Man finansų viršininkas išdavė, o adju
tantas sako, kad aš neturiu teisės dėvėti, tai aš, būdamas 
vokiečių belaisviu, bet esu lietuvis, pagal man žinomą 
informaciją turėčiau būti paleistas”. Bataliono vadas

(aiškiai mačiau) paraudo ir piktai pasišaukė adjutantą 
su finansų viršininku. Nežinau, ką jie kalbėjo, bet po 
kokios valandos mane pasišaukė adjutantas. Atsiprašęs 
pareiškė, jog aš turiu teisę vokišką uniformą nešioti. At
sisakiau tą uniformą paimti, pareikšdamas, jeigu 
netikau anksčiau tą uniformą dėvėti, tai jos nenoriu ir 
dabar, o ta pačia proga pareiškiau norą būti atleistas 
ne tik iš vertėjo pareigų, bet paleistas grįžti į savo 
gimtinę Lietuvoje.

Kitą dieną nuėjau į komendantūrą, adjutantas 
parodė divizijos štabo raštą, kad lietuviai, latviai ir es
tai, dirbantys vertėjais, šoferiais, sanitarais būtų 
pervesti iš belaisvių stovyklos į pagalbinę kariuomenę, 
kuri kovos iki karo pabaigos. Ir štai jis prirašė man pus
karininkio algą, tokiu būdu padarydamas mane vokiečių 
kariuomenės pagalbininku. Tačiau to įžeidžiančio 
įsakymo, kad negaliu vokiškos uniformos dėvėti, ilgai 
neužmiršau.

Karo veiksmams vykstant sklandžiai, prasidėjo 
kalbos, kad pradės leisti atostogų, kurios ir man dabar 
priklausytų, galvodamas jeigu gausiu atostogų, tai jūs 
mane tiek ir matysite...

Miestelio pakraštyje stovėjo kepyklos kuopa, kurioje 
dirbo keletas belaisvių. Ir štai žiūriu — j. psk. Kra
sauskas pjauna malkas. Bestažuodamas 9-me pulke 
Marijampolėje, jį privačiai mokiau, kad jis pasirengtų 
egzaminams keturių klasių pažymėjimui gauti ir tuo 
pačiu galėtų pasilikti liktinio puskarininkio tarnybai.

(Bus daugiau)

♦
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LIETUVOS AMBASADOS IR 
JAV LIETUVIŲ SĄVEIKOS 

REIKŠMĖ
DR. VYTAUTAS ŽALYS

Lietuvos ir užsienio lietuvių 
santykių tema yra aktuali dau
geliu aspektu: tai ir bendrosios 
socialinės, politinės ir net psi
chologinės ar pasaulėžiūrinės 
problemos, atsirandančios tarp 
tautos, gyvenančios tėvynėje, ir 
jos dalies, dėl įvairių priežasčių 
atsidūrusios už tėvynės ribų ir 
gyvenančios, arba ilgą laiką gy
venusios, kitokioje socialinėje 
politinėje aplinkoje; kartais tai 
ir labai konkretus interesų iš
siskyrimas, sąlygojamas nevie
nodų ekonominių, finansinių 
galimybių, skirtingos motyvaci
jos ir pan. Problemos, kylančios 
tarp lietuvių gyvenančių savo 
tėvynėje ir už jos ribų, nėra 
unikalios — beveik analogiškas 
problemas turi ir kitos Rytų bei 
Vidurio Europos tautos, tiesa, 
tam tikra specifika egzistuoja. 
Panašios, nors ir ne tapačios 
problemos, atrodo, buvo kilusios 
ir po Antrojo pasaulinio karo 
tarp senosios išeivijos ir naujai 
atvykusių iš Europos bangos.

Gyvendami ir dirbdami čia, 
JAV, mes, iš Lietuvos atvykę 
diplomatai, turime retą progą 
stebėti ne tik visumoje norma
liai besiklostantį JAV lietuvių 
ir jų tėvynės bendradarbiavimą, 
bet ir kai kuriuos nesklandu
mus, retsykiais stipriau ar silp
niau pasireiškiančius tarp dvie
jų vienos tautos dali . Tie ne
susipratimai ir nesklandumai 
plačiai aptarinėjami JAV lie
tuvių spaudoje. Tai gerai, ka
dangi Lietuvoje šiems klausi
mams skiriama nepalyginamai 
mažiau dėmesio, ir tai supran
tama, kadangi šiandien Lietu
vai santykiai su išeivija yra tik 
vienas iš daugelio, valstybės 
atkūrimo metu iškylančių, rū
pesčių, kuriuos būtina spręsti ir 
kurie daugiau ar mažiau spren
džiami dabar ir bus sprendžiami 
ateityje. Pakeitimai Lietuvos 
Pilietybės įstatyme, apskirtai 
palankiai sutikti JAV lietuvių, 
yra vienas iš paskutinių tokių 
n> .klandumų panaikinimo pa
vyzdžių, rodančių, jog bend
romis pastangomis galima pa
siekti susitarimo, nors kartais 
tai užtrunka ilgiau nei norėtųsi.

Norėčiau pasisakyti gan kon
krečiu ir Lietuvos ambasadai 
Vašingtone svarbiu Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos (LDT) 
JAV ir Amerikos lietuvių sąvei
kos klausimu. Pradėsiu nuo 
kelių esminių teiginių, padė
siančių geriau suprasti LDT 
JAV požiūrį į santykius su 
Amerikos lietuviais ir jų orga
nizacijomis:

1. Lentelėje, kabančioje ant 
ambasados pastato, 2622 16 
gatvėje, Vašingtone, parašyta — 
„Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone”, taigi, 
mes atstovaujame Lietuvos 
valstybei JAV ir mūsų veiklos 
prioritetas yra neginčytinas — 
dvišalių santykių įvairiose 
srityse vystymas, Lietuvos 
valstybės interesams ats
tovavimas ir gynimas. Visi 
kiti ambasados veiklos aspek
tai, kad ir kokie svarbūs jie 
atrodytų, yra antraeiliai.

Prel Kazimieras Vasiliauskas savo viešnagės Čikagoje metu (kairėje) 
jaunystės draugui dr Gabrieliui Misevičiui iš Kankakee, IL, įteikia Vilniaus 
katedros medalj Prel Vasiliauskas yra tos katedros klebonas

Nuotr Ed bulaičio

2. Pasakęs tai, turiu pasakyti 
ir kitką — mes ambasadoje Va
šingtone gerai suprantame savo 
darbo JAV specifiką, kuri at
siranda dėl daugiau kaip 
800,000 lietuvių kilmės JAV 
piliečių šioje šalyje ir jų 
gebėjimo įtakoti savo vyriau
sybės politiką. Būdami įsitikinę, 
kad LDT ir JAV lietuvių organi- 
zacijų strateginiai tikslai 
sutampa, mes esame ne tik at
viri bendradarbiavimui, bet ir jo 
pageidaujame bei aktyviai sie
kiame. Suprantama, šis bendra
darbiavimas turi tam tikras 
ribas, už kurių JAV mes jau 
esame tik užsienio šalies, t.y. 
Lietuvos, diplomatai, bet tai ne 
tik nemenkina atsiveriančių ko- 
operavimui galimybių, bet dargi 
jas praturtina. Jūs galite dirbti 
ten, kur mes, kaip svetimos 
valstybės atstovai, esame ne
pageidautini, ir atvirkščiai — 
kartais tik mes, diplomatai, 
galime atlikti tai, ko jūs 
negalite, kadangi tik ambasada 
atstovauja Lietuvos valstybei 
JAV. Šiuo požiūriu, padėtis lygi
nant, tarkim su 1988-1989 m. 
radikaliai pakito.

Todėl esame įsitikinę, kad 
mūsų santykiuose, turiu galvo
je ambasadą ir JAV LB ar bet 
kurią kitą lietuvių organiza
ciją, be tautinių ir patriotinių 
motyvų ne paskutinis vaidmuo 
turėtų priklausyti ir grynai 
pragmatiniams išskaičiavi
mams. Yra tautų, kurios mums 
duoda, puikaus pragmatizmu 
paremto, bendradarbiavimo pa
vyzdžių, mes visi pripažįstame, 
kad tai yra labai efektyvu, 
tačiau ar pakankamai prakti
koje naudojamės tų tautų patir
timi savo veikloje? Nesuklysiu 
teigdamas — minimaliai.

Tuo tarpu tiesa yra paprasta 
— jūs reikalingi Lietuvai, nepai
sant, kad dėl sunkaus pereina
mojo laikotarpio, kurį šiandien 
išgyvena kraštas, Lietuva ne 
visada gali reikiamai įvertinti 
jūsų nuopelnus. Naujomis aplin
kybėmis nepriklausoma Lietu
vos valstybė reikalinga ir jums, 
jūsų vaikams ir vaikaičiams. 
Ateityje Lietuva sustiprės ne tik 
ekonomiškai ir finansiškai, bet 
ir subręs kaip valstybė, geriau 
suvokianti ir sugebanti įgyven
dinti savo interesus. Tikiu, kad 
toks laikas ne kažkur už kalnų, 
tikiu, kad per artimiausią de
šimtmeti mums pavyks atsistoti 
ant kojų. O tada Lietuva galės 
nukreipti žvilgsnį ir į savo 
vaikus, atsidūrusius toli nuo jos 
ir pagaliau atsidėkoti už pa
ramą sunkiais laikais.

Visi sutinkame, kad mūsų 
tikslas bendras — tvirta ir 
nepriklausoma Lietuva. Jei 
taip, pagrindas bendradarbiauti 
yra, tik ar tas bendradarbia
vimas visada efektyviai išnau
dojamas?

Atsižvelgiant į tam tikras ap
linkybes, ambasados nuomone, 
bendradarbiavimas su JAV lie
tuvių organizacijomis yra paten
kinamas, tačiau toli gražu ne 
visi tokio bendradarbiavimo 
rezervai yra išnaudojami. Tiesa,

iškart tenka pastebėti, kad 
bendradarbiavimas su atskiro
mis organizacijomis klostosi ne 
'vienodai efektyviai. Mums atro
do, kas ambasados ryšiai su 
PLB, ALTu,kai kuriomis kito
mis organizacijomis (vyčiais, 
JBANC) vystosi gan dinamiškai, 
duoda neblogus rezultatus ir 
turi gerą perspektyvą. Dėl 
mūsų bendradarbiavimo su 
JAV LB — tenka pastebėti, kad 
tiek jūs, tiek mes (tas „mes - 
jūs” nekaip skamba, tačiau bū
kime atviri — kaip tik taip daž
niausiai ir vadinamės tarpusvy- 
je dabar ir dar ilgai vadinsimės 
...) toli gražu neišnaudojame tu
rimų galimybių. Su įdomumu 
skaičiau Krašto valdybos pirmi
ninkės Reginos Narušienės in
terviu „Drauge”, ir turėjau kon
statuoti, kad JAV LB pirmu
mais laiko beveik tuos pačius 
klausimus kaip ir mes, pvz., — 
Lietuvos NATO narystės, santy
kių su Rusija, Karaliaučiaus ir 
kitus klausimus. Tai labai pui
ku — vėl matome interesų suta
pimą. Atsižvelgiant į šiandie
ninę JAV politiką Rusijos at
žvilgiu, JAV LB gali nuveikti 
didelį darbą šioje srityje ir mes 
esame labai suinteresuoti tokia 
veikla, kadangi ji objektyviai 
palengvina ir mūsų darbą Va
šingtone.

O jis nėra lengvas. Procesai, 
vykstantys šiandieniniame pa
saulyje, deja, ne visada yra 
mums palankūs. Rusijos diplo
matų įtaka Valstybės departa
mente, tarkim, naujų narių 
priėmimo į NATO klausimu, 
yra didelė. Į jų argumentus ten 
rimtai įsiklausoma, todėl kai 
kuriuos nepalankius Rusijos po
litikos Baltijos valstybių at
žvilgiu aspektus nėra lengva 
neutralizuoti, nors ir mes kar
tais švenčiame pergalę (turiu 
galvoje, pvz., spalio 4 d. am
basadoriaus dr. A. Eidinto žygį 
Valstybės departamente ir po 
dviejų dienų, spalio 6 d. pa
darytą labai palankų Lietuvai 
ir kitoms Baltijos valstybėms 
Valstybės departamento spau
dos atstovo N. Burns pareiški
mą). Tokioje padėtyje mes labai 
realiai vertiname savo, apskri
tai nedidelių valstybių pajėgu
mą „prastumti” sau reikalingus 
sprendimus ar pareiškimus Va
šingtone, ir, suprantama, kad 
tokioje padėtyje tunis rcikalin- 
gi .-■ąj ungini n kai. Mes koope- 
ruojamės su Latvijos ir Estijos 
diplomatais, tačiau jau pati 
logika sako, kad tai neturėtų 
būti mūsų vieninteliai sąjungi
ninkai kovoje už Lietuvos nepri
klausomybės įtvirtinimą.

Atsižvelgiant į tokių klausi
mų, kaip narystė NATO, Kara
liaučiaus problema ir 1.1., 
svarbumą, būtų tikslinga daž
niau keistis informacija, jei jau 
nekalbėti apie kai kurių veiks
mų derinimą tarp LB ir am
basados, panašiai kaip tą daro 
pavyzdžiui JAV Polonija ir 
Lenkijos ambasada Vašingtone. 
Apie būtinumą keistis infor
macija savo interviu kalba ir 
pirmininkė R. Narušienė, sa
kydama, kad „mums svarbu pa
teikti informaciją Lietuvai, 
taip pat svarbu yra gauti infor
maciją, kad galėtume pateik
ti JAV valdžiai”. Negalima 
nepritarti R. Narušienės išsa
kytai minčiai ir bent jau man 
atrodo, kad tokiai funkcijai 
labiausiai tiktų bendradar
biavimas su Lietuvos ambasada 
Vašingtone. Tuo tarpu turime 
pripažinti, kad net tokiais 
gyvybinės svarbos Lietuvai 
klausimais, kokiais yra sau
gumo garantijų paieška, amba
sada ir LB įstaiga Vašingtone 
kol kas dirba atskirai. Ar tai ne 
per didelė prabanga, atsižvel
giant, tiek į realias LB, tiek ir 
į ambasados galimybes? Šian
dien mes sužinome apie jūsų 
veiklą, tarkim, Lietuvos priė
mimo į NATO kryptimi, iš 
esmės tik iš „Draugo”, matyt,
neapsiriksiu pasakydamas, kad 
ir jūs apie mūsų pastangas toje 
pačioje srityje sužinote iš tų

pačių šaltinių, pvz., BNS ar 
ELTOS informacijos. Ar tai nor
mali padėtis?

Tokių retorinių klausimų, į 
kuriuos atsakymas yra aiškus iš 
anksto, galima būtų iškelti ir 
daugiau. Antai paimkime labai 
sudėtingą mums šiandien lietu
vių santykių su žydais klausi
mą, tiksliau — tą kontekstą, 
kuriame jis šiandien keliamas 
JAV žydų organizacijų. Neperdė
siu pasakęs, kad šis kontekstas 
mums kelia daug rūpesčių, ir, 
sprendžiant iš kai kurių 
požymių, JAV žydų organizacijų 
keliamos holokausto bei nuosa
vybės problemos Lietuvai gali 
tapti rimta dvišalių Lietuvos ir 
JAV santykių problema. Beje, 
kalbama ne tik apie pretenczijas 
Lietuvos valstybei, kalbama ir 
apie konkrečius JAV gyvenan
čius lietuvius, jų dalyvavimą ar 
nedalyvavimą žinomuose įvy
kiuose. Mums būtų labai pra
vartu žinoti, kokia yra LB 
pozicija vienu ar kitu konkrečiu 
atveju, pagaliau, mums būtų 
naudinga jūsų sukaupta patir
tis, kadangi tai ne naujas klau
simas. Jeigu tiksliai žinotume 
JAV LB poziciją, mes patartu
me žydų organizacijų vadovams 
kreiptis su šiuo klausimu tiesiai 
į LB vadovybę, tačiau, turime 
patys sau pripažinti, kad, kokia 
yra ta pozicija, mes nežinome. 
Kur ji išdėstyta? Ar iš visoji yra 
išdėstyta? Žinoma, čia yra gry
nai JAV LB reikalas, dėstyti 
vienu klausimu savo nusistaty
mą, ar ne, tačiau, mes manome, 
kad šiuo klausimu mes turėtu
me ne tik pradėti keistis bendro 
pobūdžio informacija, bet ir rasti 
laiko jį detaliai išdiskutuoti. Aš 
pabrėžiu — mums svarbi jūsų 
patirtis, jūsų žinios, patarimai, 
kuriuos galime iš jūsų gauti, 
todėl perduodu jums ambasado
riaus dr. A. Eidinto pasiūlymą 
susirinkti ar ambasadoje, ar ki
toje, jums patogioje, vietoje ir 
pasitarti šiuo klausimu.

Užsiminiau tik dvi galimas 
mūsų bendradarbiavimo sustip
rinimo sritis. Glaudžiau ben
dradarbiauti mes pageidautume 
ne tik šiais, bet ir daugeliu kitų 
klausimų. Apie savo intencijas 
ne kartą esame kalbėję įvairiuo
se susitikimuose, rašę spaudoje. 
Tą rodo ir mūsų konkreti veikla, 
pvz., siekdami geriau panaudoti Lietuvos vaL.vbes inte.-esams 
JAV lietuvių turimą patirtį, 
mes prie ambasados Vašingtone 
sudarėme Patariamąją komisi
ją. Į šios komisijos narius dažnai 
kreipiamės su įvairiais klausi
mais, gauname iš ten idėjų, 
patarimų. Ši komisija nėra koks 
formalus organas, tačiau kaip 
tik ji ir gali būti tam tikru 
abipusio pasitikėjimo ir bendra
darbiavimo modeliu, kuriuo bū
tų galima vadovautis ir plates
niu mastu.

Žinoma, galima palikti ir 
viską kaip yra, t.y. stagnacijos 
būklėje. Tik vėl kyla natūralus 
klausimas — kam iš to nauda? 
Į šį klausimą atsakymas yra

TRANS PAK
Siuntiniui į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

A tikštos kokybės muisto produktai
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, mullivilaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69lh St.
Chicago, 1L 60629 Tek 312-436-7772

PADĖKA

Šių metų lapkričio 3-6 d. turė
jau garbę dalyvauti Čikagoje ir 
Lemonte vykusiame Ateities 
akademiniame savaitgalyje ir 
jame skaityti baigiamąją pa
skaitą. Be to, dalyvavau eilėje 
pokalbių Lietuvai ir išeivijai 
aktualiomis temomis. Visų bu
vau maloniai sutiktas ir nuošir
džiai priimtas.

Noriu per „Draugą” tarti ačiū 
mane pakvietusiam Ateitinin
kų Federacijos vadui Juozui 
Polikaičiui, Čikagos ateitininkų 
pirmininkui dr. Vytui Naručiui, 
pokalbių vedėjams — LFB Tary
bos pirmininkui Vytui Petruliui 
ir bičiuliui dr. Petrui Kisieliui, 
moderatoriams Jonui Pabedins
kui ir dr. Audriui Polikaičiui, 
mano globėjams viešnagės metu 
Marijai ir Antanui Rudžiams, 
mielai „viešniai iš Šiaurės” 
Aldonai Žemaitytei ir kilniems 
rezistencijos veteranams — prof. 
dr. Adolfui Damušiui bei Juozui 
Kojeliui. Yra organizatorių nuo
pelnas, kad renginiai buvo sėk
mingi, ir visų dalyvių nuopel
nas, kad pokalbiai buvo švarūs 
ir pozityvūs. Tai geriausias 
būdas pasitarnauti Lietuvai.

Buvau nustebintas gerašir
džių, rėmėjų Rudžių ir Lieponių, 
suteikusių „Dienovidžiui” para
mą, o lietuvių spaudos veterano 
prelato dr. Juozo Prunskio skirta' 
„Dienovidžiui” stambi auka 
įgalins laikraštį apsirūpinti 
brangiu ir brangstančiu popie
rium.

Galiausiai, gili padėka „Drau
go” vyriausiai redaktorei Danu
tei Bindokienei, išspausdinusiai 
lankymosi metu „kilometrinį” 
Žilvino Norkūno pasikalbėjimą 
su manim. Sveikinu ją su užtar
nauta Lietuvių fondo žurnaliz- 
mo premija ir linkiu sveikatos, 
jėgų ir geriausios sėkmės ne
lengvame išeivijos spaudos 
darbe.

Jūsų visų —
Ambasadorius

Vytautas A. Dambrava

visiems žinomas. Nepriklau
somybės įtvirtinimo sąlygos 
labai aiškios — integracija į 
Vakarų Europos ir transatlan
tines saugumo struktūras. Mū
sų kelio gairės — Europos Są
junga, Vakarų Europos Sąjun
ga, NATO (nors ir nebūtinai 
tokia eilės tvarka). Šiandien 
nesame kelio pradžioje — turi
me asocijuotą Europos Sąjungos 
ir Vakarų Europos Sąjungos na
rystę. Tačiau tam, kad pasiek
tume galutinį tikslą, šiandien 
turime labiau kooperuoti ir 
dirbti išvien su visomis Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimu 
suinteresuotomis jėgomis. Štai 
tokiame bendradarbiavime su 
JAV lietuvių organizacijomis 
gyvybiškai svarbiais Lietuvos 
valstybei klausimais ambasada 
Vašingtone mato didelę ir tau
tai naudingą prasmę.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
1VIPIMA1 - PATAISYMAI ’

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

• - « -----------

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS
32081/2 West 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
. (312)581-8654

t

-♦

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt.. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

■

A

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $33

8 svarų statinaitė — $19 
Skambinkite:

708-532-5951
arba

708-687-5677 
po 5 vai. p.p.

Pristatome UPS

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

FOR SALE
Great income opportunity. Maint- 
Free, brick 3 flat.
Diamond R.E. 708-458-9900

FOR SALE 
By Owner

Open House Sunday,
Nov. 19, 1—4 p.m.

9205 Avers, Evergreen Perk, IL; 3 
bedrms., 2 baths, 2 car garege. Tel. 
708-422-5385. Gražus namas!

FOR SALE
6 unit apt. bldg., 

vic. 99 & Pulaski, Evergreen Pk.
Call 708-448-2969

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

t

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

Ši dalis pavadinta ,,Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkai rrašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge”
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Resnai

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) —• be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4545 W. S3rd St.,
Chicago, IL 60829
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LAIŠKAI
KAS KANDIDATUOS?

Lietuvą valdo buvę komunistai 
su įprasta gausia biurokratija 
Seime, ministerijose bei kitose 
srityse. Jų vienpartinis valdy
mas jau parodė nepąjėgumą iš
spręsti valstybės socialekonomi- 
nius, nusikalstamumo, vidaus 
saugumo ir kitus svarbius 
klausimus. Tad, jei valdžia ne
tinkama, reikia ją pakeisti ne 
perversmais, bet demokratišku 
būdu, kaip įprasta kultūrin
game pasaulyje. Tai yra opo
zicijos ir balsuotojų uždavinys, 
renkant Seimą bei prezidentą.

Artinantis rinkimams Lietu
voje, jau dabar keliamas klau
simas, kas galėtų būti nauju 
prezidentu. S. m. spalio 25 d. 
„Drauge” V. Volertas savo 
straipsniu „Neturi žmonių”, 
verčia tuo reikalu susimąstyti 
Lietuvos piliečius, kaip ir kur 
surasti ir išrinkti Lietuvai gerą 
prezidentą, o taip pat atrinkti 
gerus kandidatus į Seimą iš 
tokių žmonių, kuriems tikrai 
nesavanaudiškai rūpėtų valsty
bės ir tautos reikalai.

Beveik netenka abejoti, kad 
prezidentiniu kandidatu vėl bus 
Brazauskas. Atrodo, kad jis tam 
tikslui apdairiai ruošiasi, pasi
kviesdamas iš užsienio dr. V. 
Bieliauską patarėju, kad susi
darytų palankesnę nuomonę 
balsuotojų Lietuvoje ir užsienio 
lietuvių tarpe.

Kitas prezidentinis kandida
tas gali būti V. Adamkus su va
karietiška patirtimi bei išsila
vinimu, pasižymėjęs visuomeni
ninkas lietuviškoje veikloje 
Amerikoje ir jau gerai žinomas 
Lietuvoje. Jis galėtų būti iš
rinktas, jei remsis opozicijos par
tijų koalicija ir jų gerai paruoš
ta programa. Jei taip būtų, tai 
pasirinkimas aiškus. Argi nusi
vylę žmonės vėl rinktų prezi
dentu buvusį komunistą, kuris 
vėl remtųsi tos pačios LDD par
tijos draugais?

Juozas Navakas 
Gulfport, FL

DĖKOJA UŽ „EGLUTĘ”

„Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, remia našlaičius, 
beglobius vaikus, vaikus su 
negalia ir daugiavaikes šeimas 
Lietuvoje. Arti 1,000 siuntinių 
per metus išsiunčiama į įvairius 
vaikų globos namus bei asme
nims į šeimas paėmusioms naš
laičius. Pinigais remiami prie 
parapijų steigiami globos na
mai, daugiavaikės šeimos ir in
validų namai. Dirbama su pa
tikimais asmenims, kurie šalpą 
sąžiningai išdalina. Daugumas 
daiktų siuntimui suaukoti ame
rikiečių, o už persiuntimą taip 
pat sumoka amerikiečiai, kad 
suaukoti pinigai būtų naudo
jami tiesioginiai paramai Dau
gumą veiklos išlaidų „Saulu
tės" narės padengia „iš savo 
kišenės”.

Kiekvieną kartą smagu gauti 
padėkos laiškus, ypač, kai 
dėkojama lietuvių visuomenei 
už talką. Pernai kreipėmės, kad 
galintys užsakytų vaikų žurna
lą „Eglutę” per „Saulutę” ($20 
metams). Mecenatas auką gali 
nurašyti nuo mokesčių, našlai
čiais džiaugtųsi patraukliu žur
naliuku, o „Eglutė” padidėtų 
prenumeratorių skaičius. Noriu 
pasidalinti gauta padėka iš 
Danutės Regienės, Prienų spe
cialiosios internatinės mokyklos 
direktorės:

„...Vasarą nuo Jūsų gavome 
rūbelių ir žaislų didelį, gražų 
siuntinį (50 dėžių). Mielajai 
Seselei Dot ir Šv. Patriko para
pijiečiams už paaukotus daiktus 
padėkos laiškelį išsiuntėme. No
rime labai padėkoti ‘Saulutės’ 
moterims ir jų talkininkams, 
kad mus atsimenate ir taip 
gražiai padedate rūpintis Lietu
vos našlaičiais, beglobiais, ligų 
kamuojamais vaikais.

Daugelis Prienų internato 
vaikučių kenčia nuo cerebrali
nio paralyžiaus. Kokia tai buvo 
jiems šventė! Kaip džiaugėsi 
švariais, spalvingais, gražiais 
rūbeliais ir žaislais mūsų naš
laitėliai ir sunkiai gyvenančių 
šeimų vaikai!

O kas mėnesį mokyklą aplan
kanti nuostabioji ‘Eglutė’ 
tobulina mūsų mokinių ir jų 
mokytojų dvasinį pasaulį, jau
triai suvirpindama širdies sty
gas ir vis primindama, kad ir 
ten, toli už Atlanto, gyvena, dir
ba, apie Lietuvą galvoja tikri jos 
vaikai. Labai ačiū už rūpestį, 
kad ‘Eglutėje’ buvo išspausdin
tas mūsų mokinės rašinėlis 
‘Mano mamytė”. Tiek džiaugs
mo buvo Indrai ir jos draugams, 
ir man. Ir kiti mokiniai noriau 
ima įvairius rašinėlius rašyti, 
labiau savo jėgomis pasitiki, 
labiau gimtąją kalbą vertina ir 
mokosi...”

„Saulutė” nuoširdžiai dėkoja 
atsiuntusiems „Eglutės” prenu
meratos mokestį ir kviečia visus 
prisidėti prie vajaus per „Sau
lutę” užsakyti „Eglutę” vargs
tantiems Lietuvos vaikams. Ka
dangi invalidams vaikams būna 
sunku rašyti, jiems labai padeda 
rašomos mašinėlės. Prašome ir 
toliau „Saulutei” siųsti gerame 
stovyje mašinėles, kurias mielai 
persiusime, kad vaikučiai, kaip 
Indra, galėtų „Eglutei” rašyti 
rašinėlius. Labai ačiū.

Indrė Tijūnėlienė 
„Saulutės” pirm. 
Buffalo Grove, IL

REIKALAS TIKRAI SKUBUS

Tikrai sujaudino lapkričio 
9-tos dienos vedamasis „Laikas 
ir mums pasisakyti”. Reikia 
visiškai su tuo sutikti ir iš tik
rųjų pasidaryti konkrečias išva
das, paremtas darbais. Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir Ka
nadoje dar tiek daug gyvybingų 
lietuviškų organizacijų, puose
lėjančių lietuviškumą, tautinę 
kultūrą bei demokratiją, nema
nau, kad mums, vieningai pasi
sakius tuo klausimu, dabartinei 
Lietuvos vyriausybei nebūtų 
nei šilta, nei šalta. Iki šiolei, 
atrodo, jog dabartinė LDDP 
valdžios vedama politika 
visiškai nepaiso mūsų pasisaky
mų, ignoruoja mūsų spaudą, 
mūsų organizacijas ir visą 
užsienio lietuvių nuveiktą 
darbą, išlaikant Lietuvos nepri
klausomybės gyvybingumą so
vietų okupacijos laikais. Tikrai 
atėjo laikas mums visiems susi
rūpinti ir kažką padaryti, kad 
kruvini KGB archyvai Vilniu
je nenueitų pelenais, nebūtų 
sunaikinti, ar nuo suvirinimo 
aparatų kibirkščių, ar užlieti 
remontuojamų trūkusių vamz
džių. Sunaikinimo „specialistų” 
užtenkamai Lietuvoje dar yra.

Reikalas skubus ir neatidėlio
tina.-..

Lietuvos kankiniams atminti kryžius Ginkūnų kapinėse, 1995 m.
Nuotr. D. Kižio

Povilas Vaičekauskas
Chicago, IL

VERTAI PAGERBTA 
GERADARĖ

Š.m. „Draugo” spalio 19 d. 
laidoje buvo išspausdintas 
Juliaus Veblaičio straipsnis 
apie LB geradarę, a.a. Marijoną 
Slabokienę. Visi LB darbuotojai 
yra dėkingi JAV LB Krašto val
dybos pirmininkei Reginai Na- 
rušienei už jos pareigingumą, 
koordinuojant JAV LB pastan
gas pažymėti šią LB geradarę ir 
Juliui Veblaičiui, kad jis plačiau 
supažindino visuomenę su a.a. 
Marijonos Slabokienės gyveni
mu bei rūpinosi jos antka
pio pažymėjimo darbų įgy
vendinimu.

Patikslinimui norėtųsi tik 
pastebėti, kad a.a. Marijonos 
Slabokienės palikimas buvo 
paskirstytas į tris lygias dalis:
1. JAV LB Krašto valdybai,
2. JAV LB KV Socialinių rei
kalų tarybai ir 3. PLB fondui.

Norėtųsi taip pat padėkoti 
Baliui Raugai, kuris, eidamas 
sekretoriaus pareigas praeitoje 
JAV LB KV kadencijoje, rūpi
nosi atrasti ir surado a.a. Mari
jono Slabokienės gyvenimo ar
timą pažįstamą (J. Veblaitį), 
paskelbė pirmuosius jos gyveni
mo duomenis LB biuletenyje ir 
spaudoje. Jo iniciatyva rado 
atgarsį, kai 1994 m. rugsėjo 
mėnesį, pirmosios sesijos metu 
Vašingtone, JAV LB XIV Tary
ba, kurios atsakomybėje veikia 
JAV LB Krašto valdyba, KV So
cialinių reikalų taryba, bei visos 
KV tarybos, nutarė LB dėkingu
mą įamžinti a.a. Marijonos Sla
bokienės antkapio tinkamu pa
žymėjimu.

Vytas Maciūnas 
Philadelphia, PA 

MES IR JŪS
D. Bindokienė savo straipsny

je „Drauge”, spalio 31 d., 
„Jungtis ar skaldytis?”, mini tą 
realybę, kurią mes randame ne 
vien tik Čikagoje, bet ir kitų 
miestų lietuvių telkiniuose.

Ji rašo „paprastai visur 
matome kone tą pačią publiką, 
o kas neina, tai ir su botagu į 
salę neįvarysi”.

Naujai atvykusieji tautiečiai 
iš Lietuvos labai nenoriai jun
giasi į čia anksčiau įsikūrusios 
visuomenės gretas, moty vuoda-
mi, kad egzistuoja kažkokia

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
Musų raštinės:

447 S Correy Avė , 
St.Pete Beach, FL 33706

Tel.(813)363-7700

639 East 185tn Avė 
Euclid, OH 44119

»Tel.(216)481-0011

52 Feagles Rd„ 
VVarvvick, N Y 10990
Tel.(914)258-5133

Rochester: 
(716)232-4111 
Pittsburgh: 
(112)481-62229 (112)481-6222Tel.(216)481-0011

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

Pateikę šj kuponą ATLANTA IE, INC. 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams 

laivu į Lietuvą
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diskriminacija. Pastebėta, kad 
mažiausiai dabar ir anksčiau 
atvykusių tautiečių grupės mai
šosi renginiuose. Kai programą 
atlieka „savi žmonės”, salė 
pilna naujųjų lietuvių imigran
tų, bet jų nedaug, jei renginys 
yra „išeivių”, ir atvirkščiai. 
Todėl ir po 5 metų nepriklauso
mybės atgavimo, sąvoka „Mes 
ir Jūs” ir toliau tebeegzistuoja. 
Pagaliau, ko čia jaudintis, tas 
skirtumas ir toliau paliks.

Šias mintis patvirtina ir nau
jųjų ateivių .pasivadinusių

NAUJAS KRYŽIUS
Šią vasarą mums su vyru lan

kant gimtinę, teko pamatyti 
žymių vietų, pvz., M. K. Čiurlio
nio gimtinę Druskininkuose, 
Kudirkos naumiestį, prezidento 
Antano Smetonos gimtinę ir 
naują kryžių Ginkūnų ka
pinėse.

Šiauliuose, Ginkūnų kapinėse 
pastatytas kryžius visiems nu- 
kentėjusiems, negrįžusiems, 
užmirštiems, svetimose žemėse 
palaidotiems.

Žmonių sulaužyta jaunystė, 
tūkstančių sugriauti gyveni
mai. Čia primena mums pa
mąstyti, pagerbti atidavusius 
savo gyvybę už tėvų žemę.

Mirga Kižienė 
Cleveland, OH

sutikimo pokylį.
Sveikintina, kad paskutiniu

metu ir JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto vadovybė imasi 
iniciatyvos jungti „naujuosius 
ateivius” su „išeiviais”. 
Sakoma, kad jie nemėgsta „nau
jųjų ateivių” vardo. O man 
nepatinka jeigu kas mane pava
dina „išeiviu”.

Aš geriau paliksiu užsienio
lietuviu.„Naujoji Banga”, viename tel

kinyje, ėmusių iniciatyvą, 
surengti ateinančių Naujų metų

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA.

f A.tA.
ELENAI JASIUKAITYTEI

NAU JOKAITIENEI
mirus, jos vyrui v.s. fil. MYKOLUI NAUJOKAIČIUI, 
sūnui SĄULIUI, marčiai SIGITAI ir anūkei ALINAI 
SAULEI, dukrai MARIJAI, žentui PETER PERG- 
GREN, anūkams ALEKSUI ir ANDRIUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Los Angeles skyrius
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija

Brangiai Motinai

A.tA.
ELENAI SIDZIKAUSKIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI KUDIRKIENEI, žentui 
ARVYDUI ir anūkams užuojautą reiškia

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Los Angeles skyrius
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija

>■——i__—

A.tA.
LIUDUI KRONUI

mirus, žmonai ONUTEI, sūnui ALGIUI su šeima, 
seserims ELENAI ir STEFANIJAI su šeimomis, bro
liams ROMUI ir EDVARDUI su šeimomis, mirusio 
brolio BALIO šeimai Kanadoje ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Zuzana ir Stasys Dzikai 
Leonas ir Petronėlė Krąįauskai 
Jonas ir Jadvyga Labanauskai 
Augustinas ir Marytė Paulioniai 
Elena Purtulienė
Eugenijus ir Irena Slavinskai 
Juozas ir Bronė Taorai.

St. Petersburg, Florida
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A.tA.
JADVYGA B. SLAKAITIS 

Mockaitė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. lapkričio 18 d., 7 vai. vak., sulaukusi 66 

metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko sūnūs: Donatas, marti Diane, Egidius, mar- 

ty Mary Kay, Paul, marti Mary; vienuolika anūkų, vienas 
proanūkas; sesuo Valerie su vyru David Whelan , brolis 
Jonas.

Velionė buvo žmona a.a. Edward ir sesuo a.a. Kęstučio.
Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 21 d. nuo 2 iki 10 

v.v. Blake-Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103 St., Oak 
Lawn, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Gerald bažnyčią, 9349 
S. Central, Oak Lawn, 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 sūnūs, marčios, anūkai, sesuo, brolis ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Blake-Lamb Funeral Home. Tel. 
708-636-1193.

A.tA.
ELENA GRUDZINSKIENĖ 

Miežinytė
Mirė 1995 m. lapkričio 8 d., sulaukusi 98 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Juodžių km., Kėdainių apskr. Buvo našlė 

a.a. pulk. Vlado Grudzinsko.
Nuliūdę liko: dukterys Eugenija Treimanienė, Nijolė ir 

Valentinas Kentai, Aldona ir dr. Gedas Griniai, Rima ir An
tanas Gudaičiai; anūkai Rima ir Stan Steiber, dr. Gedas M. 
ir Anita Griniai, dr. Asta ir Dainius Vaidilos, Arūnas ir 
Marina Gudaičiai ir Jolita Gudaitytė; proanūkai Daria Stei
ber, Annamaria Grinytė, Rima ir Andrius Vaidilos; brolio 
sūnus Kęstutis ir Ala Miežiniai su šeima, sesers anūkė Dalia 
ir Vytautas Narkevičiai su šeima Lietuvoje; svainis maj. 
Juozas ir Viktorija Gruodžiai su šeima bei kiti giminės 
Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje.

Velionė priklausė D.L.K. Birutės dr-jai, Lietuvos Moterų 
Klubų Federacijai, Lietuvos Dukterų dr-jai, St. Petersburgo 
Lietuvių klubui, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir 
Lietuvoje Šaulių sąjungai ir Vaikų Globos dr-jai.

Velionė buvo taurios ir jautrios širdies žmogus, plačiai 
žinoma menininkė.

Atsisveikinimas įvyko Beach Memorial koplyčioje, St. 
Peter Beach, FL, laidotuvės buvo lapkričio 11 d. Volusia 
Memorial kapinėse, Ormond Beach, FL.

Nuliūdę liko: dukterys, žentai, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės.

A.tA.
VIDMANTUI ĄŽUOLAIČIUI

mirus, sunkioje skausmo valandoje jo motinai 
APOLONIJAI ŽIBIENEI ir sūnui JUOZUI gilią užuo
jautą reiškiame:

Juozas Andriušis
Algis ir Dalia Augūnai
Veronika Aušrotienė
Vladas ir Rožė Bariai
Valteris ir Liucija Beržinskai
Pranas Budininkas
Antanas ir Birutė Čiuriai
Elena Damijonaitienė
Regina Duobienė
Jonas Garla
Stasys Giedrikis
Jonas ir Albina Jokūbauskai
Bronė Jucėnienė
Vytautas ir Vanda Majauskai
Eugenijus ir Irena Manomaičiai
Vacys ir Janina Mitkai
Jonas ir Roma Mildažiai
Bronius Oniūnas
Vytautas ir Marija Oniūnai
Gražina Petrulienė
Joana Podiiūnienė
Petras ir Meilutė Ruliai
Petras ir Elena Sniegaičiai
Marius ir Katriutė Sodomai
Jonas ir Gražina Stankūnai
Henrikas ir Alicija Soliai
Antanas ir Anela Stepanauskai
Apolonija Staškūnienė
Zigmas ir Marta Stasdai
Vincas ir Onutė Balčiūnai 
Albina Tomkienė 
Vytautas ir Aldona Urbai 
Antanas ir Vanda Urbonai 
Vladas ir Ona Vaitkai 
Rapolas ir Danutė Valodkai 
Rimgailė Zotovienė 
Lina Žitkienė

Juno Beach — Jupiter, Florida.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

J
ĮDOMUS PRANEŠIMAS PASAULIO 

LIETUVIŲ CENTRE

* *
Draugo fondo antrasis su

važiavimas, įvykęs šeštadienį, 
lapkričio 18 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje, buvo labai 
sėkmingas, taikus ir darbingas. 
Susirinkę DF nariai ir rėmėjai, 
išklausė pranešimų, dalyvavo 
balsavime, išrenkant 3 naujus 
narius į DF tarybą ir pasi
džiaugė jau atliktais darbais. 
Tos pačios dienos vakare 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
buvo antrojo Draugo fondo 
gimtadienio proga pokylis, 
kuriam vadovavo Irena Kriau- 
čeliūnienė, programą atliko 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, o salėje buvusieji DF 
garbės nariai buvo apdovanoti 
gražiais, daii. Ados Sutkuvienės 
sukurtais, diplomais ir gėlėmis. 
Šokiams po vakarienės šauniai 
grojo muz. Ričardo Šoko orkest
ras.

Tilžės Akto paskelbimo 
77-ji sukaktis bus iškilmingai 
minima šį sekmadienį, lapkričio 
26 d., 2 vai. p.p. Šaulių s-gos 
namų salėje, Čikagoje. Bus 
trumpa iškilmingoji dalis, 
paskaita ir Lietuvos Vyčių 
šokėjų atliekami tautiniai 
šokiai. Minėjimą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. 
Organizacijos kviečiamos daly
vauti su savo vėliavomis (pra
šoma turėti jomis įstatyti sto
vus).

Dėkime pastangas sustabdy
ti Lietuvos kankinių kančių 
įrodymų naikinimą! Ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 26 d., 12 
vai., Jaunimo centro kavinėje 
šaukiamas lietuvių visuomenės 
susirinkimas, kurio tikslas — 
išeivijos reagavimas į Lietuvos 
vyriausybes vykdomą Genocido 
centro naikinimą Vilniuje. Susi
rinkimą šaukia Lietuvių poli
tinių kalinių sąjunga bei Litua
nistinių studijų tyrimų centras 
Čikagoje.

x TRANSPAK praneša:
,,Š.m. rugsėjo mėn. Barcelonoje 
(Ispanija) lietuviai tapo „Street- 
ball” (gatvės krepšinio) pasaulio 
čempionais”. Siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Virginia ir Charles Pres- 
ton, Wolfeboro, NH atsiuntė 
$100 Jurgis Dereška, Lyndhurst 
OH, $10 — savo mėnesinę duok
lę Lietuvos našlaičiams padėti. 
Dėkojame aukotojams. „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas.

(sk)
x Dr. Aldona ir dr. An

tanas Lipskiai, Wood Dale, IL 
atsiuntė $500 ir rašo: 
„Siunčiame savo duoklę kil
niam darbui palaikyti — Lie
tuvos našlaičiams padėti”. 
Dėkojame! „Lietuvos
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Tradicinis „Turkey 

I)ance” įvyks lapkričio 23 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Jaunimo sąjunga 
kviečia jaunimą nuo 18 metų 
amžiaus. Pradžia 8 v.v.

(sk)
JAV GJS suvažiavimas:

Ambassador West Hotel, 1300 
North State Parkway, tel. (312) 
787-3700. Penktd., lapkričio 24 
d., pradžia 12 v. p.p., šeštad., 
lapkričio 25 d. pradžia 9 v.r.

___.(sk)

ARAS ROOF1NG 
Arvydas Kieta 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Šios savaitės ketvirtadienį,
lapkričio 23 d., Amerikoje šven
čiama Padėkos diena. Tai vals
tybinė šventė, todėl ir „Draugo” 
redakcija, administracija bei 
spaustuvė nedirbs, o ketvirta
dienio dienraštis nebus išleistas. 
„Draugo” įstaigos dirbs penkta
dienį, lapkričio 24 d.

„Tik gervės pieno nebus”... 
Taip manoma apie kalėdinę 
mugę, kurią rengia Pasaulio 
lietuvių centras Lemonte. O ta 
mugė-bazaras vyks gruodžio 2-3 
d. centro patalpose. Mugė tuo 
ypatinga, kad joje dalyvaus 
asmenys, užsisakę stalą pas 
Aldoną Palekienę, tel, 708-448- 
7436, ir pardavinės savo rank
darbius bei kitus gaminius. Per
nai tokia mugė buvo labai sėk
minga, todėl tikimasi ir šiemet 
didelio pasisekimo. Svarbu pa
skubėti, kurie nori užsisakyti 
sau vietą, o visuomenė kviečia
ma gausiai tas dienas lankytis 
PLC ir nusipirkti įdomių daik
telių.

Kviečiame visus ir laukiame 
visų atvykstant į penktąjį 
„Šampano priėmimą”, kuris 
įvyks penktadienį, gruodžio 1 d., 
gražiuose Jim ir Gražinos Liau- 
taud namuose. Būsite gražiai 
sutikti, priimti ir skaniai pavai
šinti. Apie savo dalyvavimą pra
nešti telef. 312-476-0664. 
Vakaro aukos skiriamos „Lietu
vos Vaikų vilties” komiteto dar
bus finansuoti.

„Labdaros vakaras” ruošia
mas gruodžio 9 d., šeštadienį, 
„Seklyčioje”. Visus kviečia ir 
laukia Socialinių reikalų tary
ba. Rezervacijos priimamos 
„Seklyčioje”, skambinant 312- 
476-2655.

„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas praėjusią 
savaitę išsiuntė 1,000 dol. 
paramą Dainavos pagrindinei 
mokyklai Kaišiadorių rajone, 
kad neturtingi mokiniai ir naš
laičiai galėtų gauti nemokamus 
pietus mokykloje. Daugeliu 
atvejų tai vienintelis sotesnis 
maistas, kurį vaikas gauna per 
dieną, todėl ši parama labai 
svarbi.

x Aldona Masiulionis iš Ba- 
tavia, NY rašo: „Susirinkę 
švęsti 75 metų Elenos Sluda 
sukaktį ir jos dukters Gražinos 
Bieliūnienės universiteto bai
gimą Kanadoje, Welland vie
tovėje, ta proga surinkome 
Lietuvos našlaičiams $317 
aukų. Aukotojai: Aldona Masiu
lionis, dr. D. ir A. Mažeikos, 
Vincas Sakavičius, Alfonsas 
Sakavičius, Milda ir Bob New- 
man, Regina O’Brien, Aurelija 
Dolita and Family, J. H. Mead, 
Carolyn Sakas, St. Joseph 
Hospital, Danutė Bieliūnas, 
Viktorija Bieliūnas”. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas 
našlaičių vardu dėkoja auko
tojams už tokią didelę auką, o 
sukaktuvininkę Eleną ir moks
lo aukštumas pasiekusią 
Gražiną Bieliūnienę sveikina!

(sk)

x Pasinaudokite proga! N. 
Riverside, 8 kambarių rezi
dencija. Pensininkai nori sku
biai parduoti; 4 miegamieji; 3 
tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko 
gatvė tarp dviejų golfo laukų. 
$229,000 arba geriausias pa
siūlymas. ALEX REALTY 
708-656-2233.

(sk)

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. Į kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

Lietuvybės išlaikymo centras 
Lemonto apylinkėje yra garsus 
įvairiomis parodomis, bingo žai
dimais, švietimo įstaigomis, 
šalpos organizacijomis, apsi
lankiusių svečių praneši
mais ir kitomis įdomybėmis. Čia 
taip pat veikia ir Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koplyčia, 
turinti net dvejas šv. Mišias 
kiekvieną sekmadienį. Didžiau
sias žmonių susibūrimas, be 
kitų parengimų, tuojau po 11 
vai. pamaldų. Centro vadovybė 
visada yra pasiruošusi priimti 
svečius ir juos pavaišinti.

Lapkričio 12 d. buvo ruošti 
kugelio pietūs ir gautas pelnas 
eina centro išlaikymui bei page
rinimo darbų apmokėjimui. 
Pranešėjų kvietimu, popiečių or
ganizavimu rūpinasi energjos 
pilna Bronė Nainienė, įdedanti 
daug pastangų, kad susibūrimai 
būtų įdomūs ir sėkmingai pra
eitų. Sekmadienio, lapkričio 12 
d., pranešėju buvo pakviestas 
Algis Regis, nepailstantis kovo
tojas dėl lietuvybės ir lietuviškų 
reikalų gynėjas.

Paskaitininką pristatė Bronė 
Nainienė, pabrėždama, kad 
Algis Regis kalbės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių rei
kalais. Jis yra Lietuvių Bend
ruomenės įgaliotas atstovas Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų 
savininkų organizacijai.

Algis Regis

Algis Regis yra gerai visiems 
pažįstamas kovotojas, be kitų 
darbų, lietuviškų tradicijų 
išlaikymu Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Savo pranešimą 
pradėjo nuo to laikotarpio, kada 
jos buvo pradėtos organizuoti. 
Tuo metu, jos buvo toli nuo 
Čikagos ir sunkiai pasiekiamos. 
Jis pažymėjo, kad kapinėms 
žemės plotai buvo nupirkti pir
mųjų ateivių lietuvių. Tik šių 
asmenų pasiaukojimo dėka 
išaugo Romos Kataliku — Šv. 
Kazimiero lietuviškos kapinės 
ir kitos institucijos.

Laikui bėgant, seniesiems 
kovotojams apleidžiant šią 
žemę, lietuvių įkurtus katalikiš
kus pastatus, kapinių žemes 
pradėjo perimti Čikagos R. 
Katalikų ark i diecezijos vadovai, 
kartais nebeatsiklausdami 
lietuviškos visuomenės darbuo
tojų, kapinių sklypų savininkų 
bei aukotojų. Tas atsitiko ir su 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
mis. Buvo palengva pradėta 
šalinti, kas yra lietuviška ir la
bai brangu lietuviams. Buvo 
prieita net prie to, kad kapų 
savininkams, statantiems pa
minklus, nebuvo leidžiama įra
šyti patriotinių-tautinių 
sakinių, o tik Švento Rašto 
pasakymus. Didžiausią nuo
skriaudą mūsų tautiečiai 
patyrė, kada mirusiųjų karstai 
į paruoštas duobes buvo nulei
džiami kranais — nedalyvaujant 
kunigui ir mirusiųjų artimie-

Bronius Juodelis, Draugo 
fondo pirmininkas ir iždininkas, 
šį pirmadienį, lapkričio 20 d., iš
skrido į IX Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą Vilniuje kaip 
„Draugo” korespondentas, o 
JAV LB Kultūros taryba jį įga
liojo jai atstovauti apvalaus 
stalo diskusijose. I Draugo fon
do įstaigą grįš gruodžio 4 d.

siems. Tai buvo pasityčiojimas 
iš mūsų jausmų ir ilgų metų tra
dicijų. Yra net užregistruota, 
kad mirusiųjų kūnai buvo palai
dojami ne į jiems skirtas duobes.

Nusistovėjusias tradicijas grą
žinti, buvo prašoma kapinių 
administracijos ir arkidiecezijos 
kardinolo, bet iš jų nebuvo 
gauta teisingo atsakymo. Čika
gos, R. K. vyriausia administ
racija nusiskundė, kad per 
mažai žmonių miršta, o išlaidų 
mažinimui reikia panaudoti šių 
dienų „techniką” — kranus.

Šių ir kitų negerovių sutvar
kymui buvo suorganizuota 
pasauliečių organizacija, turinti 
kapų sklypus lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse, veikianti 
prie Lietuvių Bendruomenės ir 
turinti pripažinimą iš Illinois 
valstijos. Ši draugija su LB at
stovu Algiu Regiu darė žygių 
kapų administracijoje su Čika
gos kardinolu išspręsti visus 
rūpimus klausimus, taikiu 
abiems pusėms priimtinu būdu.

Laikui bėgant, keičiantis 
arkidiecezijos kardinolui ir 
kapų administratoriams, senie
siems — pirmiesiems kovo
tojams mažėjant, iškyla nauji 
nesusipratimai. Jau dabar lietu
vių — Šv. Kazimiero kapinių 
administracijoje nebegalima 
susikalbėti lietuviškai, nes 
lietuviai buvo iškelti į nelie-

1941 M. SUKILIMAS 
PANEVĖŽIEČIŲ 
SUSIRINKIME

1995 m. rudeninis Panevėžie
čių klubo susirinkimas įvyko 
lapkričio 12 d. 11:15 v.r. nariai 
dalyvavo pamaldose už miru
sius klubo narius, o 12 vai. 
susirinko į apatinę Jaunimo 
centro salę. Susirinkimą pradėjo 
ir jam vadovavo pirm. Petras 
Beinarauskas, sekretoriavo 
Pranė Masilionienė. Susikaupi
mo minute buvo pagerbta šiais 
metais mirusi klubo narė Ber- 
nice A. Zemgulis.

Susirinkimo pagrindinis dė
mesys — inž. Pilypo Naručio 
paskaita „1941 metų sukilimas 
ir jo atgarsiai”. 1941 m. 
sukilimas — tai visos tautos 
noras vėl būti laisviems. Jis 
prasidėjo ne birželio 22 d., o 
daug anksčiau. Kad bus Vokie
tijos karas su Sovietų Sąjunga, 
kad bus proga sukilti ir išsilais
vinti, jau buvo žinoma maždaug 
nuo kovo — balandžio mėn. Jam 
buvo ruošiamasi ir Lietuvoje, ir 
Vokietijoje. Ruošiamasi buvo 
slaptai, todėl ir pavardžių mažai 
ir dabar težinome. Žinome K. 
Škirpą, žinome L. Prapuolenį, 
bet jų buvo kur kas daugiau. 
Karo pradžia ir sukilimo data 
buvo numatyta gegužės mėn. 
Buvo suformuota laik. vyriausy
bė iš Lietuvoje gyvenančių ir į 
užsienį pabėgusių, iš įvairių 
partijų atstovų, nes rūpėjo ne 
vienos kurios partijos reikalai, 
o visos tautos, Lietuvos. Truputį 
plačiau papasakojo apie sukili
mo eigą Kaune ir Panevėžyje. 
Sukilimas pavyko, ir buvo 
parodyta ir Sovietų Sąjungai, ir 
Vokietijai, kad Lietuva nori 
būti laisva. Tai, kad Lietuva 
nori būti laisva, nepatiko nė 
vienai kariaujančiai pusei, atro
do, nepatiko ir bendrai Vaka
rams. Nuo to sukilimo jau pra
ėjo 54 m., bet jis tai vieniems, 
tai kitiems užkliūva, primeta, 
kad sukilėlių iniciatyva buvę 
pradėti šaudyti Lietuvoje žydai. 
Norint tai įrodyti, sufabrikuo
jantys dokumentai ir cituojami 
neva K. Škirpos bei kitų sukili
mo vadų įsakymai ar proklamaci
jos, raginusios žudyti žydus. 
Gaila, kad tokių dalykų įterpia
ma ir į Politinių kalinių ir 
tremtinių draugijos žurnaliuką 
„Lietuvos kovų archyvą”. Tai 
piktos valios žmonių, visur įlen- 
dančių, darbas: noras suniekinti 
tuos. kurie kovojo dėl Lietuvos 
laisvės. Taigi tokie yra to
sukilimo atgarsiai.

Ateites savaitgalyje susitiko (iš kairės): poetė Julija Švabaitė-Gylienė, „Dienovidžio” redaktorė 
Aldona Žemaitytė ir visuomenininke Aldona Šmulkštienė.

tuvių kapines. Taip pat iš 
kapinių įstaigos buvo pašalinti 
kai kurie lietuviams brangūs 
ženklai. Prie didžiųjų — įvažia
vimo vartų, buvęs užrašas, kad 
čia yra lietuvių kapinės, 
nukeltas į tolimus pakraščius. 
Priekyje paliktas užrašas, kad 
čia yra tik Šv. Kazimiero 
kapinės. Nenaudojami tušti 
žemės plotai jau nebepriski- 
riami prie Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių, bet yra sakoma, 
kad šie plotai priklauso arkidie- 
cezijai, o administracija gali 
daryti, ką nori. Kapinių žemės 
plotai buvo nupirkti žmonių, be- 
naudojančių šiomis kapinėmis. 
Gautos pajamos buvo investuo
jamos žemės pirkimui todėl 
pasakymas, kad tolimesnė žemė 
nepriklauso prie Šv. Kazimiero 
kapinių, yra nelogiškas galvo
jimas.

Algis Regis kvietė susirinku
sius jungtis į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų 
savininkų draugiją, kad, reika
lui esant, vėl galėtume pasiprie
šinti kapinių administracijos 
daromiems neleistiniems veiks
mams. Taip pat pabrėžė, kad 
visų lietuvių yra šventa parei
ga eiti pavieniui pas Šv. Kazi
miero — lietuvių kapinių admi
nistraciją ir kelti savo reikala
vimus. Kapinės yra išlaikomos 
mūsų pinigais ir administracijos 
personalas turi paklusti mo
kesčių mokėtojams, nuperkant 
sklypus ir už palaidojimą mūsų 
artimųjų.

Baigus pranešimą, dalyviai 
klausė daug klausimų kapinių 
reikalais, o Algis Regis atsakė 
su giliu įsijautimu. Išsisėmus 
klausimams, Bronė Nainienė 
dėkojo Algui Regiui už informa
cinį pranešimą apie lietuviams 
brangias Šv. Kazimiero ka
pines. Taip pat dėkojo gausiai 
susirinkusiems mūsų tau
tiečiams, besidomintiems lietu
viškų institucijų išlaikymu atei
ties kartoms.

A. Paužuolis

Po paskaitos buvo eiliniai klu
bo reikalai: pirmininko prane
šimas, kasininko pranešimas, 
revizijos komisijos aktas. Nors 
klubas neturi kasoje daug tūks
tančių, bet parėmė BALFą, 
„Draugą”, radijo valandėles, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungą. Yra tik du pajamų 
šaltiniai — nario mokestis ir 
rengiama gegužinė. Deja, 
gegužinė, nepaisant daug įdėto 
darbo, labai mažai beduoda 
pelno, nes Šaulių salės nuoma 
ir orkestro kainos labai aukštos. 
Valdybai leista šį klausimą 
panagrinėti.

Juozas Masilionis papasakojo, 
kaip jis, gavęs iš Panevėžio J.

Balčikonio vardo gimnazijos 
direktoriaus R. Dambrausko 
laišką, prašantį paramos išleisti 
tos gimnazijos istoriją, šią 
paramą suorganizavo ir surinko 
1,000 dol. dosnių aukotojų dėka. 
Aukojo ne tik čikagiečiai, bet ir 
kituose miestuose gyveną pane
vėžiečiai.

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta renginių vadovės Irenos 
Beinarauskienės pagamintais 
valgiais, pasisvečiuota, pasikal
bėta ir pabendrauta dar gerą 
valandą.

P.R.

SUSITIKIMAS SU „DIENOVIDŽIO” 
REDAKTORE

Pirmutinis lapkričio mėn. sa
vaitgalis buvo labai gyvas (net 
Čikagos mastu) įvairiais rengi
niais. Be pastoviai vykstančių 
vadinamųjų įvairių „gegužinių” 
buvo ir svarbesnių renginių. 
Lapkričio 3 d., penktadienio 
vakare, Čiurlionio galerijoje 
buvo 24-tos foto parodos 
atidarymas. Jis sutapo su 
kavinėje rengiama Ateities 
savaitgalio kultūrine vakarone. 
Kadangi neįmanoma vienu 
metu dviejose vietose dalyvau
ti, tad reikėjo apsispręsti. Atėjus 
sekmadieniui buvo dar blogiau. 
Šv. Kazimiero kapinėse vyko 
Vėlinių iškilmės, Ateitininkų 
namuose paskaitos ir Jaunimo 
centre Kultūros premijų 
vakaras. Specialiai į Ateities 
savaitgalį iš Lietuvos atvyko 
„Dienovidžio” redaktorė Aldona 
Žemaitytė, kuri darė pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje. Nors Atei
tininkų namuose tebevyko pra
nešimai, tačiau labai nustebau, 
kuomet Jaunimo centro salėje 
pamačiau Jadvygą Damušienę, 
kuri mane tuojau supažindino 
su savo viešnia Aldona Že
maityte.

Buvau kviestas pirmadienio 
vakare dalyvauti, Ateitininkų 
namuose FB rengiamoje vaka
ronėje. Nors buvo stiprokas 
lietus, tačiau manęs nuo važia
vimo neatbaidė, kadangi norė
jau išgirsti viešnios pranešimą 
ir susitikti su ambasadoriumi 
Vytautu Dambrava. Lauke ly
jant ir žvarbiam vėjui pučiant, 
prieš prasidedant vakaronei, 
svečiai turėjo progos pasivaišin
ti, apšilti ir pasišnekučiuoti. O 
tų svetelių buvo artipilnė sve
tainė prisirinkusi. Mačiau, kad 
buvo ne tik iš Čikagos plačiųjų 
priemiesčių, bet ir iš Indianos, 
Michigano, Californijos, Vene- 
zuelos ir net Lietuvos. Didelė 
dalyvių dalis buvo tie, kurie 
lietuviško gyvenimo ratus suka.

Pasivaišinus, susipažinus ir 
pasikalbėjus, svečiai buvo pa
prašyti sėsti prie stalų. O tie, 
kurie vėlavosi, tai pasieniuose 
susėdo. Vakaronei vadovaujan
tis dr. Petras Kisielius pasvei
kino susirinkusius ir pristatė iš 
toli atvykusius svečius: Aldoną 
Žemaitytę ir Vytautą Dambra- 
vą. Dr. P. Kisielius paminėjo, 
kad „Dienovidis” yra vieninte
lis katalikiškas laikraštis Lietu
voje, tad mūsų pareiga jį remti. 
Susirinkusieji paklausė to ragi
nimo ir „Dienovidžiui” gausiai 
aukojo. Visi buvo raginami 
„Dienovidį” užsiprenumeruoti 
sau arba Lietuvos skaitykloms. 
Tuomet Alg. Petrulis, Fronto bi
čiulių pirm. iš Detroito, paprašė 
balso ir pasakė, kad Taryba 
paskyrė 1,000 dol. Tai buvo pir
moji kregždė, nors buvo laukia
ma ir daugiau. Atsistojo inž. An
tanas Rudis ir pasakė, kad pa
laikymui katalikiško laikraščio 
jis skiria 2,000 dol. Lyg stebint 
krepšinio rungtynes, buvo 
laukiama tritaškio. Tuomet dr. 
P. Kisielius pranešė, kad prel, 
Juozas Prunskis skiria 15,000 
dol. Tokia žinia buvo palydėta 
gausiomis katutėmis. Be to, 
susirinkusieji buvo paraginti 
„Dienovidį” užsiprenumeruoti 
sau arba Lietuvos skaitykloms.

Po to dėmesys nukrypo į re

daktorę ir buvo paprašyta 
Aldona Žemaitytė, kad papasa
kotų apie Lietuvos gyvenimą, 
spaudą ir jaunimą. Ji pradėjo 
šiais žodžiais: „Skaudu yra 
kalbėti apie Lietuvą, kuri 
pastoviai krenta į duobę. Kol 
kas Lietuvoje yra snaudžiama 
ateinantiems rinkimams. O 
LDDP savo gretas organizuoja 
ir rinkimams rengiasi”. Buvo 
klausimas: „Gal vėl reikėtų 
pakartoti „Baltijos kelią”? Į tai 
atsakė, kad buvo mažesnių 
bandymų, bet niekas neišėjo. 
Žmonės yra viskuo nusivylę 
Povilas Vaičekauskas paklausė, 
kodėl yra tekalbama tik apie 
nacių nusikaltimus. Archyvas 
yra suskirstytas į atskiras dalis, 
kurių vadovai nekelia pasitikė
jimo. Taip pat buvo klausimas 
dėl televizijos ir spaudos 
kontrolės. Atsakė, kad tiesiogi
nės spaudos kontrolės nėra, bet 
yra būdų kaip ją paspausti. Tele 
3 — Bačkauskaitės televizija, 
buvo rakštis, kurią reikėjo 
ištraukti. Jos klaida buvo, kad 
ji per daug visais pasitikėjo. 
Buvo prarasta ir Poliinter 
televizija. Tuo būdu LDDP da
bar kontroliuoja televiziją. Prof. 
dr. Juozas Meškauskas pasakė, 
kad jo turimomis žiniomis, 
studentija yra demoralizuota. 
Atsakymas: taip! — dalis nuėjo 
į turgų, o dalis studenčių — net 
į prostituciją. Dar trumpai 
papildė apie reklamuojamą 
„spaudos laisvę”: „Kultūra ir 
menas”, „Šiaurės Atėnai” ir 
kita panaši spauda, gauna 
valdžios paramą ir ji randama 
bibliotekose, o „Dienovidis” — 
ne!

Atėjo eilė ir ambasadoriui 
Vyt. Dambravai. Vos spėjus jam 

t prisistatyti, tuojau buvo klausi
mas: „Kaip Jūs, Landsbergio 
žmogus, esate palaikomas da
bartinės valdžios?” Prelegentas 
tiesioginio atsakymo nedavė, 
tik pasakė, kad yra prasidėjusi 
prekyba Lietuvos su Venezuela. 
Mezgami artimesni ryšiai. Jis 
Lietuvai atstovauja ir kituose 
Pietų Amerikos kraštuose, tad 
jo veiklos baras yra labai platus. 
Dalia Kučėnienė paklausė apie 
apdovanojimus, kuriuos dabar
tinė valdžia dosniai dalina. 
Atsakė: „Kiekviena valdžia turi 
teisę apdovanoti tuos, kurie yra 
nusipelnę kraštui”. Kitas klau
simas buvo apie liūdnai pagar
sėjusį orimulsioną. Atsakymas 
buvo gana miglotas ir neaiškus. 
Aiškino, kad tas kuras žymiai 
pigesnis už anglis, bet dabar 
niekas apie anglis nekalba, o 
apie mazutą. Klausėjai turėtų 
suprasti, kad, būdamas am
basadoriumi, jis negali neigia
mai kalbėti apie premjero veiks
mus. Kalbėdamas apie Pietų 
Amerikos lietuvių reikalus, 
labai aiškiai pabrėžė, .kad 
būtinai reikia lietuvių kunigų. 
Maždaug tuo vakaronė užsibai
gė, kuri buvo labai žiniomis tur
tinga, ypač apie padėtį Lietuvo
je. Dalyviai neskubėjo į namus, 
vaišinosi ir būreliais šneku
čiavosi.

J. Žygas
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• Be „Draugo” laiškų, būtų 
nesmagu.
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