S1Ū5 P5 URrtFIS
2-CL
THE LIBRftRY OF CONGRESS
SEFERENCE ^E.'ttRIMEN'I
3ERIALS DIVI3I0N
HASHINGTON DC 20025

2ND CLASS MAIL
January

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D - W I D E DAILY

23.1996

Vol. LXXXVI •

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Kaina 75 c.

N r. 15

ANTRADIENIS - TUESDAY, SAUSIS - JANUARY 23, 1996

A. Brazauskas sveikina
demokratiškai išrinktą
palestiniečių vadovą

V. Landsbergis susirūpinęs
dėl Rusįjos ketinimų imti
Nidos naftą
Vilnius, sausio 19 d. (Elta) „Rusijos naftos kompanijų keti
nimai imti naftą iš Nidos telki
nio Baltijos jūroje, jei tai da
roma nelaukiant valstybių eko
nominių zonų ribų nustatymo...
būtų atvejis, panašus arba į
privačių kompanijų plėšika
vimą, arba į daug didesnės vals
tybės jėgos demonstravimą, pro
vokuojant mažesnę, spaudžiant
ją sutikti su prievarta", mano
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) pirmininkas,
Seimo narys Vytautas Lands

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pasveikino palesti
niečių vadą Yasser Arafat, ku
ris laimėjo praėjusį savaitgalį
Palestiniečių autonominėse sri
tyse pravestus rinkimus. A.
Brazauskas jį pasveikino kaip
pirmąjį demokratiškai išrinktą
palestiniečių vadovą, kuris be
veik 30 metų vadovavo savo

bergis.
Savo pareiškime jis ragina
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriją reaguoti i šiuos
ketinimus nė kiek nedelsiant,
taip pat suformuoti vyriausybės
nuostatas numatomo balsavimo
dėl Rusijos stojimo j Europos
Tarybą atveju. Jo nuomone, „vis
labiau išryškėjas naujosios Ru
sijos vadovybės polinkis spręs
ti problemas iš jėgos pozicijų
turi kelti platų tarptautinį
susirūpinimą".

pastebėjo labai pavojingas
tendencijas Lietuvos bankų
veikloje ir apie tai perspėjo
Lietuvos Banką. Jiems ypač
kėlė nerimą tai, kad bankai
labai plečiasi, priima daug dar
buotojų, moka jiems nepagristai
dideles palūkanas ui indėlius.
Tarptautinis Valiutos Fondas
ir Pasaulio Bankas pritarė
Litimpeks banko bei Lietuvos
Akcinio Inovacinio Banko veik
los sustabdymui, kad krizė ne
išplistų į kitus bankus.
Paklausti apie kitos Šalies
bankus, ekspertai atsakė, kad
jie, išanalizavę Lietuvos vals
tybinius bankus — Lietuvos
Valstybini Komercini Banką,
Žemės Ūkio Banką bei Taupo
mąjį Banką — nustatė, kad šie
bankai taip pat yra nemokūs.
Tačiau didelio pavojaus, tokio
kaip Latvijoje, ekspertai nema
to, nes padėtis dar yra kontro
liuojama.

Prezidentas paprašė, kad
Seimas iš pareigų atleistų
K. Ratkevičių
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pirmadienį pasirašė
dekretą, kuriuo Seimui siūlo,
kad iš Lietuvos Banko valdybos
pirmininko pareigų atleistų
Kazį Ratkevičių. Į jo vietą
prezidentas Brazauskas siūlo
Joną Niaurą, dabartinį Lietuvos
Banko valdybos pirmininko pa
vaduotoją.
Sausio 8 d. Kazys Ratkevičius
įteikė prezidentui atsistaty
dinimo laišką, kurio priėmimą
tuo laiku prezidentas laikinai
atidėjo. Lietuvos centrinio
banko direktorius nutarė atsis
tatydinti po to, kai valdančiosios
LDDP frakcijos Seime dauguma
savo posėdyje buvo nutarusi

pravesti nepasitikėjimo pareiš
kimą jam.
LDDP frakcija šį sprendimą
padarė, apkaltinus Ratkevičių
komercinių bankų sužlugdymu
ir nerūpestingu darbu ir taip
pat davimu sau per didelio at
lyginimo. LDDP frakcįjos nariai
taip pat kritikavo centrinio
banko veiksmus, sustabdant
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko ir Litimpeks banko veik
lą.
Jei prezidentas teikia Ratke
vičiaus atstatydinimo prašymą,
užtenka paprastos Seimo narių
daugumos jam pasalinti i i cent
rinio banko direktoriaus parei
gu-

Opozicija prašo prezidento
gražinti į Seimą Žemės
ūkio bendrovių įstatymą
Vilnius, sausio 19 d. (Elta) —
Dvidešimt vienas Seimo narys,
atstovaujantis opozicinėms frak
cijoms, savo rašte prezidentui
prašo jo grąžinti Seimui pakar
totinai svarstyti sausio 18 d.
priimtas Žemės ūkio bendrovių
įstatymo pataisas.
„Agrarininkų inicijuotas"
įstatymas, anot jų, „neišven
giamai pagausins ekonominių
nusikaltimų skaičių kaime,
padidins žmonių supriešinimą ir
nusivylimą, sukels socialinio

sprogimo pavojų". Sis naujas
dokumentas, kaip įsitikinusi
Seimo narių grupė — tarp kurių
yra Vytautas Landsbergis,
Mečislovas Treinys, Kazimieras
Antanavičius, Ignacas Uždavi
nys, Elvyra Kunevičienė ir kiti
— „gina tik žemės ūkio bend
rovių vadovų ir kitų asmenų,
siekiančių susigrobti žemės
ūkio bendrovių pajininkų turtą,
interesus, o pačius pajininkus
palieka be ekonominių ir teisi
nių garantijų".

„Viliuosi, kad jūs ir jūsų šalie:
žmones, balsavę už demokratija
Palestinoje, visomis priemonė
mis ir toliau stiprinsite taiko.'
pamatus šiame regione ir visa
me pasaulyje", rašoma prezi
dento Algirdo Brazausko pirma
dienį išsiųstoje telegramoje.

M. Pronckus: Skubėjimas į
Europos Sąjungą gali
pakenkti žemės ūkiui

Lietuvos Bankas buvo
perspėtas dėl bankų krizės
Vilnius, sausio 19 d. (Elta) —
Penktadieni Lietuvos Seimo Už
sienio reikalų komitetą nariai,
vadovaujami Kazio Bobelio ir
dalyvaujant kitiems Seimo na
riams, susitiko su jungtinės
Pasaulio Banko ir Tarptautinio
Valiutos Fondo misijos vadovų
Marcelio Giugale, kuris yra ir
Pasaulio Banko ekonomistas
Lietuvai, ir Pasaulio Banko
atstovu Baltijos šalims Lars
Jourling.
Dvylika misijos narių atvyko
į Lietuvą padėti išsiaiškinti
bankininkystės būklę. Pasak M.
Giugale, Lietuvos bankų krizė
ktlo-det dviejų priežasčių — dėl
blogos bankininkystės sistemos
ir dėl blogų klientų.
Į klausimą, ar Tarptautinis
Valiutos Fondas ir Pasaulio
Bankas pritaria Litimpeks ban
ko bei Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko veiklos sustab
dymui, buvo atsakyta, kad dar
prieš pusę metų ekspertai

tautos karinei bei politine
kovai dėl savo tėvynės.

Turkuos Pakrančių sargybos laivaa priairila prie č*£*nų šalininkų pagrobto kelto „Avraqa"
Boaporo sąsiaurio siaurini»me gale. Praėjusį pana adienį Turkijos karo laivams apsupus pagrobtą
kelta, po sesių valandų derybų grobikai per bo 14 išmetė savo ginklus ir taikiai pasidavė, tuo
užbaigiant keturias dienas trukusi šio pagroaino epizodą. Grobikų vadas Muhammad Tokcan
detjbuse kartojo, jog jis neturįs jokio ginto su Tttrkįja ir kad grobimas nukreiptas prieš Rusiją
ir jos karą prieš Četonųą Šis incidentas, kurio asrtu Rusuos ir Turkuos vadovai vienas khą mokė
kaip reikia spręsti tokius atvejus, pablogino abiejų šalių santykius. Krizės metu Turkijoje prie
iilamiikfff politines partųos organizuotų demonsjacijų prisijungė Kaukazo tautų kilmės turkai,
ajsjsjajįsįsjsj P"«į~ agresųą prieš Čečėnija ir tededami jai paramą
AP nuotrauka

Seimas tikisi, kad Rusija
taikiai išspręs Čečėnijos
problemą
Vilnius, sausio 19 d. (AGEP)
— Lietuvos Seimas tikisi, kad
Rusija laikysis įsipareigojimų
vykdyti Europos Tarybos nusta
tytus reikalavimus stojančiai į
šią organizaciją valstybei bei
papildomus Rusijos įsipareigo
jimus — negrasinti ir nenaudoti
jėgos veiksmų prieš tautas ir
valstybes, skubiai spręsti ekono
minius, finansinius, nekilno
jamojo turto atstatymo klausi
mus su Lietuva ir kitomis Eu
ropos Tarybos valstybėmis, visų
pirma gražinant Lietuvos amba
sadų pastatus Paryžiuje ir
Romoje.
Seimo ketvirtadienį priim
tame pareiškime dėl Rusijos
priėmimo i Europos Tarybą
tikimasi, kad Rusija laikysis įsi
pareigojimo taikiu dialogo būdu
spręsti Čečėnijos problemą, lai
kantis Europos Tarybos žmo

gaus teisių konvencijos principų
bei atsiŽVelgiant į kiekvienos
tautos teisę apropręsti.
Už šį parlamento pareiškimą
balsavo 48 Seimo nariai, o 2 par
lamentarai susilaikė.
Antradienį Seimas nedidele
balsų persvara buvo atmetęs
rezoliuciją, karia Lietuvos
delegacija Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos sesi
joje būtų įpareigota balsuoti už
Rusijos priėmimą į šią organi
zaciją, tik jeigu Rusija įsipa
reigotų laikytis minėtų sąlygų.
Lietuvos delegacijos ET Parla
mentinėje Asamblėjoje vadovas
Algirdas Gricius tuomet pabrė
žė, kad Seimas negali įpareigoti
delegacijos narių kaip balsuoti.
Europos Tarybas Parlamenti
nė Asamblėja Rusijos priėmimą
svarstys sausio 29 d. Strasbourge prasidedančioje sesijoje.

Lietuvos mokslininkai
pataria aklai nepasitikėti
užsienio ekspertais
Vilnius, sausio 18 d. (AGEP)
— Grupė Lietuvos mokslininkų
ir ekonomistų paragino šalies
valdžią nepriimti pažodžiui
Tarptautinio Valiutos Fondo ir
kitų užsienio ekspertų pasiū
lymų bei vertinimų. „Juos
būtina vertinti iš Lietuvos in
teresų pozicijos, išklausant
šalies finansų ir bankų specia
listų nuomonę", rašoma pareiš
kime prezidentui Algirdui Bra
zauskui ir Seimui.
Pareiškimas išplatintas ket
virtadienį, jį pasirašė Lietuvos
Mokslų Akademijos nariai An
tanas Buračas ir Eduardas Vil
kas, ekonomikos daktarai Euge
nijus Maldeikis, Gediminas
Vagnorius, Romualdas Visoka
vičius, Vilniaus vicemeras Ro
mualdas Sikorskis ir kiti.
Dokumento autoriai pasisako
prieš bankų nacionalizavimą ir
siūlo juos sustiprinti. Iki vasario
vidurio siūloma leisti sušaukti
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko ir Litimpeks banko akci
ninkų susirinkimus, kurie at
naujintų tarybų ir valdybų

veiklą, o jei reikia, jas pakeistų.
Be to, iki sausio 20 d. siūloma
paskirti naujus bankų laiki
nuosius administratorius, kurių
profesinė kompetencija nekeltų
abejonių.
Pareiškime taip pat siūloma,
kaip sustiprinti šalies banki
ninkystę bei kompensuoti dvie-

Latvija siūlys atidėti
Rusijos priėmimo į Europos
Tarybą svarstybas
Ryga, sausio 22 d . ( B N S ) Latvijos delegacija i Europos
Tarybos Parlamentinę Asamb
lėją siūlys, kad būtų atidėtos
svarsty bos dėl Rusijos priėmimo
į Europos Tarybą. Sis klausimas
turėtų būti atidėtas kol bus
rastas galutinis Čečėnijos prob
lemos sprendimas, pareiškė Lat
vijos ministras Europos reika
lams Aleksandre Kirsteins. Jis
pranašavo, kad Latvijos delega
cija nebalsuos prieš Rusijos pri
ėmimą, jei ET Parlamentinė
Asamblėja neatidėtų balsavimo
šiuo klausimu.
ET Parlamentinės Asamblėjos
generalinis sekretorius Daniel
Tarschys buvo pasakęs, kad
asamblėja neatmes Rusijos na
rystės prašymo, nepaisant susi
rūpinimo dėl jos veiksmų Čečė
nijoje.
jų uždarytųjų bankų žalą klien
tams. Dokumento autoriai tei
gia, jog Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko ir Litimpeks banko
veiklos sustabdymas padarė la
bai didelę žalą Lietuvos ekono
mijai bei valstybės prestižui.
„Kilusi panika, nepasitikėjimas
bankais didina ir taip klestinčią
netvarką ir pinigų išvežimą iš
Lietuvos, atsiranda reali grės
mė dar didesnei infliacijai, emi
sijos reguliavimui ir bankų pati
kimumui", rašoma pareiškime.

Baigiami rinkti parašai
referendumui
Vilnius, sausio 17 d. (AGEP)
— Seimo narys Kazimieras An
tanavičius tikisi, kad Iniciaty
vinei grupei referendumui su
rengti pavyks iki sausio 22 d.
surinkti reikiamus 300,000 pi
liečių parašu Trečiadienį
spaudos konferencijoje jis sakė,
kad šios savaitės pradžioje jau
buvo surinkta 230,000 parašų,
o pastaruoju metu, po šalį išti
kusios bankų krizės, parašų rin
kimas vyksta gerokai sparčiau
ir tai teikia vilčių.
Lapkričio mėnesį grupė politi
kų, verslininkų ir visuomenės

Vilnius, sausio 17 d. (AGEP)
— Seimo Agrarinio komiteto
pirmininkas, LDDP frakcijos
narys Mykolas Pronckus sako,
kad Lietuvos stojimą į Europos
Sąjungą reikia nutęsti kuo
toliau. Trečiadienį spaudos
konferencijoje jis pranešė su
sitikęs su Pasaulio Banko ats
tovais, kurie, anot jo, pritarė
nuomonei, kad stoti į Europos
Sąjungą Lietuva galės tik tuo-

veikėjų paskelbė reikalausią
referendumo, kuriuo siekiama
pakeisti rinkimų sistemą iš
mišrios į vienmandatę, suma
žinti Seimo narių skaičių, tar
nautojų ir ministerijų skaičių,
pakeisti mokesčių sistemą bei
įteisinti Valstybės Tribunolą
kovai su organizuotu nusikals
tamumu ir korupcija.
K. Antanavičius mano, kad
didžiausią partijų pasiprie
šinimą sukėlė ne iniciatyva dėl
Valstybės Tribunolo, o noras
pakeisti rinkimų sistemą.
Partijų vadovai nori, kad būtų

Estija, kuri abejoja, ar Rusija
yra išpildžiusi visus reikala
vimus narystei Europos Tarybo
je, taip pat sutiko nesipriešinti
Rusijos priėmimui į Europos
Tarybą, norėdama, kad Rusija
neliktų izoliuota. D a u g e l i s
vadovaujančių ET valstybių
pripažįsta, kad Rusija neišpildo
visų demokratinės šalies reika
lavimų, bet jos remia Rusijos
priėmimą kaip būdą paskatin
ti jos demokratėjimą.
Jei Europos Tarybos Parla
mentinė Asamblėja nutartų,
kad Rusijos priėmimo svarstybos turi būti atidėtos kol bus
išspręstas įkaitų pagrobimas
Dagestane, Estija rems tokį
atidėjimą, pasakė Estijos
parlamento Užsienio reikalų
komiteto vadovas.

Ozolas smerkia
indėlininkų
grasinimus
Vilnius, sausio 17 d. (AGEP)
— Seimo narys, Centro Sąjungos
pirmininkas Romualdas Ozolas
sausio 16 d. išplatintą „Indėlių
atgavimo komiteto" pareiškimą
pavadino „įžūlia ir grubia pro
vokacija". Jame pagrasinta
smurto veiksmais prieš aukštus
valstybės pareigūnus, krizės
apimtų bankų darbuotojus, šių
bankų skolininkus bei jų arti
muosius.
Toks grasinimas gali diskre
dituoti teisėtas protesto formas,
sakė Ozolas, ragindamas ribotis
konstitucinėmis priemonėmis
Kita grupė - „LA1B Indėli
ninku iniciatyvinė grupė" griežtai atsisakė smurtinių
veiklos priemonių.
balsuojama už partijų sąrašus,
o patys bus tų sąrašų priekyje,
sakė K. Antanavičius. Jo nuomo
ne, dabar Lietuvoje yra ne par
tijoe, o „šaikos ar bandos".
Seimo narys taip pat sakė ne
suprantąs įmonių vadovų, kurie
„smaugiami mokesčių" pritaria
referendumo nuostatoms, bet
neleidžia rinkti parašų įmonių
teritorijose.

met, kai žemės ūkis galės atlai
kyti Vakarų šalių konkurenciją.
Skubėjimas j Europos Sąjungą
gali atnešti žemės ūkiui labai
daug nuostolių, mano jis.
Tačiau M. Pronckus sakė ir
toliau pritariąs keisti Konsti
tucijos 47-ąjį straipsnį, kuris
dabar draudžia žemę įsigyti
užsieniečiams, tuo trukdydamas
spartesniam Lietuvos integravimuisi į Europos Sąjungą. Jis
priminė pateikęs pirmąjį šio
straipsnio keitimo projektą,
kuriam Seimo dauguma po pir
mojo svarstymo pritarė.
Mykolo Pronckaus projekte
numatyta galimybė užsie
niečiams įsigyti ne žemės ūkio
paskirties žemę, taip pat
galimybė juridiniams asmenims
(t.y., įmonėms) įsigyti dirbamąją
žemę. Komiteto pirmininkas pa
stebėjo, kad kitų politinių
partijų rengiamame projekte
tokia juridinių asmenų gali
mybė nenumatyta.
Pronckus pripažįsta, kad
Konstitucijos keitimui būtinas
visų partijų sutarimas, nes tam
reikia dviejų trečdalių Seimo
narių balsų. Gruodžio pradžioje
septynių Seime atstovaujamų
partijų jungtinė darbo grupė,
kurioje yra tiek LDDP, tiek
pagrindinių opozicinių partijų
atstovai, suderino ir pasirašė
susitarimo del Konstitucijos
47-ojo straipsnio papildymo ir jo
įgyvendinimo konstitucinio
įstatymo pagrindinių nuostatų
protokolą. Nepaisant šio susi
tarimo bei prezidento Algirdo
Brazausko raginimų. Konstitu
cijos papildymo projektas iki šiol
nepateiktas Seimui svarstyti.
M. Pronckus neatmetė galimy
bės, kad dėl šio straipsnio
keitimo gali būti surengtas ir
referendumas.

Seimo opozicijos atstovė spaudai Rasa Rastauskienė sausio
18 d. pranešė, jog ketvirtadienį
įvyko Konstitucijos 47-ojo
straipsnio papildymui rengti
darbo grupės pasitarimas. Jame
buvo pasirašytas susitarimo
protokolas, kuriame be kita ko
siūloma, pradėti rinkti darbo
grupės parengtas nuostatas
remiančiu Seimo nariu parašus.
Viliamasi, kad tai padės grei
čiau į Seimo darbotvarke įrašyti
Konstitucijos 47 straipsnio
pataisų projekto svarstybas.
KALENDORIUS
Sausio 23 d.: Ildefonsas. Rai
mundas. Gailys. Gundė.
Sausio 24 d.: Šv. Pranciškus
Salezas, vyskupas. Bažnyčios
mokytojas < 1567-1622 >: Felicija.
Rainis. Gaivile 1992 m. mirė
ilgametis ..Draugo" moderato
rius kun Pranas Garšva

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. sausio mėn. 23 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
SPAUDA SVEIKATOS
TEMATIKA
Lietuvoje išeina labai daug tuvėje, redakcijos a d r e s a s :
spaudos įvairiomis temomis. Kaunas 3002 a/d 454.
Leidinyje galima rasti ne tik
Taip pat ir apie sveikatą ar
mediciną rašančių leidinių ne Lietuvos gydytojų rašinių, bet
trūksta. Dalis jų — mediciną y r a ir persispausdinimų iš
liečiantieji žurnalai buvo ap kituose kraštuose leidžiamos
r a š y t i Ramunės K u b i l i ū t ė s spaudos. Bendrai imant, šis
straipsnyje „Lietuvos medicinos l e i d i n y s , atrodo, t a i k o s i į
žurnalai" („Draugas" 1996 m. platesnį skaitytojų būrį.
sausio 9 d.).
Paminėtinas ir žurnalas „Sau
gok
sveikatą". Tai — Lietuvos
Norėtųsi atžymėti kai kuriuos
kitus sveikatos ar medicinos AIDS centro ir Lietuvos AIDS
tematika Lietuvoje leidžiamus fondo leidinys, pradėtas leisti
leidinius. Pvz., neseniai pradėtu 1994 metais. Jo redakcinę kole
leisti žurnalu „Šeimos sveika giją sudaro: Saulius Čaplinskas,
t a " , k u r i o t i k s l a s s u t e i k t i Algimantas Trečiokas, Žilvinas
skaitytojams daugiau žinių apie Pekarskas. Apžvalgininkų tar
savo sveikatą, dažniau pasitai pe m i n i m a ir Australijoje
kančius susirgimus, padėti su gyvenanti Agnė Lukšytė-Meivokti iškilusias sveikatos pro liūnienė. Leidinys specializuo
šv. Kazimiero bažnyčios priekinis fasadas.
blemas, propaguoti sveiką gyve jasi rašiniais apsisaugojimui
nimo būdą. Žurnalas įsteigtas prieš AIDS bei kitas lytiniu
bendradarbiaujant su analogiš k e l i u u ž k r e č i a m a s ligas.
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
k u Kanados žurnalu — „Fami Žurnalo adresas — Nemenčinės
PASAULYJE
ly Health", kurio redakcija ir pi. 25, Vilnius.
straipsnių autoriai yra šeimos
Kauno medicinos akademija
gydytojai, dirbantys pirmoje ir Akademinės klinikos leidžia
PAMINĖTAS „AUŠROS"
sveikatos apsaugos grandyje ir savo laikraštį, kuris vadinasi
DVIDEŠIMTMETIS
gerai susipažinę su gyventojų „Ave vita". Tai jau nuo seno
sveikatos problemomis bei me einantis leidinys (1995 m. pabai
Lapkričio 11 d. Vilniuje, Šv. kronikos" leidėjai jautė, kad
dicininių žinių poreikiais.
goje išleidęs 1217-tą numerį). Kazimiero bažnyčioje, buvo pa negana vien fiksuoti Bažnyčios
nes
Žurnalo vyr. redaktorius dr. Mokslo metų laikotarpyje jis minėtas pogrindinio leidinio p e r s e k i o j i m o f a k t u s ,
Leonas Valius pirmame jo nu eina kas savaitę 500 egz. tiražu. „Aušra" dvidešimtmetis. Minė „persekiojama ne tik Bažnyčia,
meryje (paženklintame 1994/95 Nuo šių metų rudens laikraštis jimas prasidėjo šv. Mišiomis, bet ir t a u t a " . Reikalinga buvo
žiema), įžanginiame žodyje dė (tik 4 puslapių apimties), atrodo, kurioms vadovavo K a u n o vys ir tuometinio gyvenimo reiški
koja rėmėjams ir bendradar gerokai atsigavęs ir, žada pra k u p a s a u g z i l i a r a s S i g i t a s nių analizė, išsamesni straips
biams — Montrealio univer plėsti skaitytojų ratą. Jo redak Tamkevičius. Vėliau Šv. Kazi niai. Idėją atgaivinti J. Basana
s i t e t o profesoriui, šeimos torius — Vytautas Salinka. miero bažnyčios zakristijoje vičiaus „Aušrą" pasiūlė kun.
gydytojui Alainui Pavilaniui ir Adresas — A. Mickevičiaus 9, buvę „Aušros" leidėjai bei ben Pranciškus Račiūnas, MIC, ku
„Family Health" direktoriui 300 Kaunas.
dradarbiai su gausiai susirinku ris parašė ir pirmąjį įvadinį
Robertui W. Clarke už pagalbą
Apie mediciną ar sveikatą siais žmonėmis dalijosi savo straipsnį. Vėliau „Aušros" reda
gavimą iš vyskupo Sigito Tamsteigiant šį žurnalą. Žurnalas Lietuvoje gana daug rašo ir ben prisiminimais.
išleistas 10,000 tiražu, 32 pus dro pobūdžio leidiniai. Kai kurie
Istorikas dr. R. B a t ū r a prista kevičiaus perėmė poetas ir lite
lapių, jame nemaža spalvotų iš jų turi gana plačius sveikatos tė „Aušrą" sovietmečio konteks ratas kun. Lionginas Kuneiliustracijų. Redakcijos adresas skyrius. Bene didžiausią sveika te. Anot jo, „Auša" rašė tai, ko vicius.
— Savanorių pr. 423, "3042, tos skyrių ar net priedą turi negalėjo pasakyti oficiali spau
Vyskupo S. Tamkevičiaus žo
Kaunas.
dienraštis „Klaipėda", pavadin da. „Aušros šerdis — Lietuvos džiais, nereikėtų manyti, jog kai
Iš laikraščių pirmoje vietoje. tą „Sveikatos ritmas".
istorija", teigė jis, Šiuo požiūriu kurie pogrindinio leidinio ben
E d v a r d a s Šulaitis ji ir dabar tebėra, „reikšminga dradarbiai buvo bebaimiai did
turbūt, reikėtų pažymėti savait
raštį „Lietuvos sveikata", kuris
lietuviškajai istoriografijai", vyriai, nebijantys jokių represi
LIETUVOS MEDIKAI
save vadina „nepriklausomu
nes stengėsi ne tik apibendrin- Jū- Didvyriškumą, jo teigimu,
laikraščiu medikams, farmaci P A T E N K I N T I S K I E P I J I M U ti Lietuvos istorinę praeitį, bet sudarė pasiryžimas, nepaisant
ninkams ir visuomenei". Iki
ir pateikdavo neskelbiamus fak- baimės, imtis pogrindinio darbo.
NUO D I F T E R I J O S
1995 m. birželio pradžios jis ėjo
t u s apie partizanų kovas, sovie Baimę j a u t ę s ir kun. L. Kune
kitu pavadinimu — „Medikų ži
Vilnius, sausio 11d. Lietuvos tų armijos naikinamas lietuvių vičius, tačiau jo apdairaus at
nios". Šio gana reto savaitraščio medikai patenkinti skiepijimo sodybas, tremtinių kančias. Pa sargumo dėka, KGB nesutelkė
(yra 16 pusi.) vyr. redaktore pa nuo difterijos rezultatais, o sak istoriko dr. R. Batūros, viso savo dėmesio į „Aušrą".
sirašo Jolanta Kavaliauskienė. Tarptautinė Raudonojo Kry „Aušra" buvo savotiška tautos Vyskupas taip pat pabrėžė benJ a m e , be rašytinės medžiagos, žiaus federacija kitą savaitę tu gyvenimo kronika, liudijusi jos d r a d a r b i a v i m o ryšius t a r p
yra ir nuotraukų ir nemažai rėtų paskelbti savus jų ver drąsą, ryžtą priešintis okupan- „ K r o n i k o s " bei „ A u š r o s "
skelbimų, kuriuose reklamuo t i n i m u s . Imunoprofilaktikos t a m s . Sovietmečiu pogrindyje leidėjų: buvo dalijamasi medžiajami įvairūs, vaistai, vitaminai. centro direktorius Vytautas leidžiamą „Aušrą" istorikas ga, vienas kitam padedama plaPirmame laikraščio numeryje Bakasėnas korespondentui sa lygino su J. B a s a n a v i č i a u s tinti leidinius. Kaip ir „Kroniy r a rašoma: „ K a d ir kaip kė, jog Tarptautinis Raudonasis „ A ū š r a " , nes a b u leidiniai ka", „Aušra" pasiekdavo Vakakeistųsi mūsų laikraščio turinys Kryžius turi atsiųsti oficialų žadino tautos dvasią.
rus P** Maskvą ir turistus. Kalir forma, žmogus — sveikas ar raštą, kuriame bus įvertinti
Prisiminimais apie „Aušros" bedamas apie „Aušros" autojau pasiligojęs, padoresnio gyve skiepijimo rezultatai bei skiepi leidimą pasidalijo pirmųjų jos rius, vyskupas sakė, kad juos
nimo viltimis gyvenantis gydy jimo pratęsimo ir finansavimo numerių redaktorius vyskupas pirmiausia vienijo tiesos žodis.
tojas, medicinos sesuo ir kasdien sąlygos.
Sigitas Tamkevičius. P a s a k jo, „Aušros" „krikštatėvis", kun.
prie kryžiaus kalamas minis
Dabar Lietuvoje vieši Tarp „Lietuvos Katalikų bažnyčios P r a n c i š k u s Račiūnas, MIC,
t r a s ar gydymo įstaigos vado tautinio Raudonojo Kryžiaus ir
dalyviams primine
minėjimo dalyviams
vas, balansuojantys tarp ekono Raudonojo Pusmėnulio draugijų
SOCIALINIO D A R B O
sovietinės valdžios bandymus
minių nepriteklių, Hipokrato federacijos Difterijos programos
PAGRINDAI
atkirsti Lietuvos Bažnyčią nuo
priesaikos ir politinės konjunk koordinatorius Guy ZimmerRomos, sugriauti ją iš vidaus.
tūros ribos — visada liks mūsų mann ir šios federacijos Regioni
1995 m. lapkričio 17-18 d. Jis taip pat akcentavo per
žurnalistų ir fotoobjektyvo cen nės delegacijos Baltijos šalims
Palaimintojo Arkivyskupo Jur duodamos į užsienį informacijos
t r e " . „Lietuvos s v e i k a t o s " narė Karina Hakansson. Jų vi
gio Matulaičio namuose, Kau apie Lietuvos Katalikų Bažny
adresas: Basanavičiaus 16 5, zito tikslas — susipažinti su
ne, vyko „Caritas" federacijos čią reikšmę. Anot jo, iš pradžių
2009 Vilnius.
Lietuvoje vykusia masinio skie seminaras „Socialinio darbo tai būdavę pareiškimai, o vėliau
Lietuvos gydytojų sąjunga pijimo prieš difteriją kampanija. pagrindai". Federacijos socia ir leidiniai, pateikiantys faktus
Pasak V. Bakasėno, Lietuvos linio darbo tarnybos vadovės Vi apie religijos bei tautos perse
leidžia savo laikraštį (išeina kas
medikai
skiepijimo kampanija talijos Miklyčienės teigimu, šis kiojimą. Pogrindiniai leidiniai
dvi savaitės) „Gydytojų žinios".
patenkinti,
nors per pirmąjį eta seminaras yra sudėtinė „Cari kovojo trimis frontais — tikėji
Jo vyr. red. Algimantas Jasulai
pą,
kuris
prasidėjo
lapkričio 13 t a s " darbuotojų lavinimo bei mo, dorovės bei tautos išsaugo
tis, pavaduotojas Pranas Šerpy
ir tęsėsi iki gruodžio 17 dienos, mokymo programos dalis. Pa jimo. Prelegentas pabrėžė dide
tis, tiražas — 1,000 egz.
Leidinio apimtis gerokai ma nebuvo paskiepytas planuotas sak pašnekovės, tokie renginiai lius Amerikos lietuvių nuopel
leidžia „Caritas" darbuotojams nus platinant „Kroniką" bei
žesnė negu pirmoji — 8 pusla gyventojų kiekis.
„Buvome pritrūkę vakcinos, o pasidalyti informacija bei patir „Aušrą" ir per tai informuojant
piai, komercinių skelbimų čia
nesimato, bent tuose numeriuo papildomą jos siuntą gavome t i m i . S e m i n a r e „ C a r i t a s " pasaulį apie tikrąją Lietuvos
se, kuriuos teko gauti. Yra tik jau pasibaigus skiepijimo eta darbuotojai klausėsi pranešimų padėtį. Kun. Pr. Račiūno teigi
apie socialinio darbo etiką, mu, tai darė įtaką ir sovietinės
pranešimai apie įvairius semi pui", sakė jis.
narus ar posėdžius. Laikraščio
Skiepijimas nuo difterijos dar Bažnyčios socialinę doktriną, valdžios vidaus politikai Baž
adresas: Liubarto 2, Vilnius vyksta, o medicininiai punktai s o c i a l i n ė s p o l i t i k o s p l ė t r ą nyčios atžvilgiu.
2004.
dar t u n vakcinos rezervų. Ši Amerikoje, Europoje bei Lietu„Aušros" techninė redaktorė
„Medicina ir dar kai kas akiepijimo kampanija yra tarp- v o j e . Renginio dalyviai taip pat s. Gerardą šuliauskaitė, ra
visiems" — taip vadinasi 1995 tautinio projekto „Užkarda turėjo praktinių užsiėmimų, ug- šomąja mašinėle spausdinusi
m. pradėtas leisti k a s dvi difterijai" dalis.
dančių tarpusavio bendravimo „Aušros" tekstus, akcentavo
savaites pasirodantis leidinys,
Lėšas vakcinai - 5 mln litų įgūdžius, mokėjimą klausytis ir paprastų Žmonių pasiaukojimą.
kurio redaktoriumi pasirašo - skyrė Danijos vyriausybė ir išklausyti, mokėsi, k a i p orga
Ilgamečio redaktoriaus kun. L.
i Algirdas Vainoras. Šis, 8 pusla tarptautinės organizacijos. Iš jų n j z u o t j darbą parapijose. Pana
Kunevičiaus brolis išsamiau pa
pius turintis laikraštis spausdi net 86% skyrė Tarptautinė Rau § U 8 seminarai rengiami visos pasakojo apie savo brolio
namas Kaune, „Aušros" spaus donojo Kryžiaus federacija.
asmenybę.
Lietuvos vyskupijose.

ŠEIMOS CENTRAS
SUPAŽINDINA S U
„EVANGELIUM VTTAE"

DRAUGAS,

Lietuvos Caritas federacijos
(U8P8-1010O0)
Šeimos centras, turintis savo
T H E LTTHUANIAN W O R B D WTDE DAILY
skyrius visose Lietuvos vyskupi
P u b l ū M daily escapt Sundays and Mondayi, legal Hobdays, the
jose, Lietuvos šeimas ir kata
Tuaadayi folloe/ing Mooday A M T O M of lajai Holidays m well m Dec.
likišką visuomenę ketina pla
36th and Jan. 2nd bjr the LiUinanian Cstholic I¥sa> Sobsty, 4646 W. C M
čiau supažindinti su popiežiaus
Street, Chicago, IL 60639-5689.
S w B d elass poataat peid ak Cbicsfo, I L aad tatUfaoal mailinc offices.
Jono Pauliaus II enciklika
Subsenption Rata*: $96.00. Foreifn counuies 9110.00
„Evangelium Vitae". Interviu
Aatmaatar: Sead address cfaangM to Draugą* - 4646 W 63rd St..
Informacijos centrui Šeimos cen
Chieago, IL 60829.
tro vadovė gydytoja Nijolė LioPalto išlaidas marinant, pakvitavimai ai gautaa prenumeratas
noainnriami. Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo adreso, gavus i*
bikienė sakė, kad projektas
jo mokesti, paiymima, iki kada yra ussunokejes.
truks dvejus metus ir bus įgy
vendinamas dviem etapais.
Pirmiausia numatoma pa
DRAUGO
grindiniuose Lietuvos mies
H metų 3 i
tuose surengti seminarus, ku
JAV
$96.00 $56.00 $36.00
riuose, dalyvaujant teologams,
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
sociologams,
gydytojams,
Tik se+tadJenio laida:
teoriniu ir praktiniu aspektu
JAV
$56.00 $40.00 $30.00
f.
būtų nagrinėjami enciklikos
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $46.00 $35.00
Uftsakna* i Lietuvą
„Evangelium Vitae" klausimai.
(Air eargo)
$100.00 $56.00
Vėliau daugiausia dėmesio bus
Tik soatadianio laide
$66.00
skiriama pasauliečiams, dir
oro pastot
$600.00 $260.000
bantiems su šeimomis parapi
Tik seatadiaaiu laida
$160.00 $85.00
jose, rengti bei konkretiems
veiklos projektams kurti. Cent
Vyriausia redaktore Danute Bindokiene
ro vadovė pažymėjo, kad nesi
Administratorius Pijus Stonbus
t i k i visuotinio d a l y v a v i m o
Moderatorius
kun. Viktoras Rimšelis, MIC
šiame projekte, tačiau , jeigu
parapijoje atsirastų bent dešimt
* AdminisTracĮJa dirba kasdien
• Rartakrijs dirba kasdien nuo
nuo 8:30 iki 4:30, anatadii nisis
8:30-4:00-, ssetameniiii nedirba.
šeimų", norinčių įsitraukti į šią
nedirba.
veiklą, „būtume laimingi". Pa-1'
* Redakcija straipsnius taiso
• Redakcija n* skelbimų turini
savo nuožiūra. Nesunaudotu
šnekove teigė, kad Šeimos cent-;
"—taako. Skalbimų kainos pristraipsniu nesaugo. Prašome
siunfiamos, gavus prašymą ką
ro darbo patirtis rodo, jog „ge
siunčiant pasilikti kopiją.
nors
skelbt*
riausių rezultatų pasiekiama, j
kai šeima moko šeimą". N. L i o - ^
bikienė sakė, kad katalikiškos
tro tikslas, jo teigimu, yra tavo „asmeniško ryšio tari
šeimos galėtų padėti kitoms pa
„pagyvinti parapijos, o ypač žmonių" svarbą, reiškė įsitiki
galbos reikalingoms šeimoms,
jaunimo, gyvenimą". A. Kuči nimą, jog centras galėtų padėt
seneliams, vaikams, nėščioms
kas sakė, jog Evangelizacijos su praktine pastoracija susipa
moterims.
centras ketina veikti trimis žinti ir Vytauto Didžiojo univer
Šeimos centro vadovės teigi prioritetinėmis kryptimis. Pir siteto Katalikų teologijos fakul
mu, viena iš aktualiausių Lie ma, stengtis sužinoti ir arki teto studentams, Tarpdiecezinėi
tuvos problemų yra demogra vyskupijos, ir parapijų porei kunigų seminarijos auklėti
finė situacija. Statistika rodo, kius, skleisti informaciją, siekti niams.
kad šiuo metu mirtingumas Lie kuo daugiau asmeninių pažin
tuvoje pralenkia gimstamumą. čių. Antra, rengti pastoracinius
8UNG L. CHOU, M.D.
N. Liobikienė pabrėžė, k a d darbuotojus parapijose. Trečia,
Vidau*
Ngoo, akupunktūra
„kova už gyvybę parapijose įgyvendinti konkrečius arkivys
HOLYCROSS
n e t u r i būti vien ž o d ž i a i " . kupijos ar parapijų projektus.!
PHYSJCIANS PAVIUON
Drauge ji atkreipė dėmesį į Baigdamas A. Kučikas akcen
3
n. South, East Sukas
glaudų ryšį tarp eutanazijos ir
UtnuanuMi
Plaza Ct>
abortų. Didėjant abortų skai
atCaSfomta
Avo.
čiui, daugėja senų žmonių, k a s
OptWatmcwgaa/Alou,
Chirurgas
CMcago,
IL
SOS2S
skatina eutanazijos praktika
18. •Maseand Ave.
vimą, šitaip sukuriama siste
(312M71-S142
.66418
KsaMNIM R a t u v t t k M
ma, „visiškai nužmoginanti
414
žmogų". Gydytoja t a i p p a t
312-736-7790
• • + • • • + • + + •
pažymėjo, jog kova už gyvybę
neturėtų būti atskirta nuo reli
HOLY CftOSS FAMILY
EUGENE C. DECKER, D M , ».C.
464? W. 1*3 t * . , Oak Laem, IL
ginio gyvenimo ir tikėjimo gi
MEDfCAL CENTER
Pirmas apyt su Northwestern un-to
linimo. Todėl seminaruose šalia
74S W. 31«t S t
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis <it
kitų dalykų numatoma nagrinė
CMcago,
IL SOS1S,
prieinamą kaina, Pacientai priimam,
ti ir Šventąjį Raštą.
absoliučia, punktualiai
tmmmtmmd
(312)-22S-0StB
(kalbėt angliška.) M .

PAŠVENTINTAS
EVANGELIZACIJOS
CENTRAS
Kauno vyskupas augziliaras
Sigitas Tamkevičius spalio 20 d.
pašventino naujas Kauno arki
vyskupijos Evangelizacijos cen
tro patalpas. Vyskupas linkėjo
šiai institucijai nevirsti biu
rokratine įstaiga, bet dirbti,
„kunkuliuoti, pripildyti širdis
šviesos"., Pasak jo, evangelizuojančiajam pirmiausia reikia
turėti savyje ugnies, kas kartais
yra netgi svarbiau už žinias.
1994 m. vasario 11d. įsteigtas
Evangelizacijos centras vienija*,
arkivyskupijos teritorijoje vei
kiančias katalikų organizacijas,
vienuolijas bei bažnytines įstai
gas ir turi tikslą koordinuoti
evangelizacine veiklą. Centrui
vadovauja ordinaro skiriamas
pirmininkas. Šios pareigos šiuo
metu patikėtos kunigui Rolan
dui Kaušui. Evangelizacijos cen
t r a s yra įkūręs Evangelizacijos
mokyklą savo bendradarbiams
rengti ir jaunimo grupių vado
vams lavinti.
Mokykloje dviem grupėmis
rengiami 69 būsimieji Evange
lizacijos centro bendradarbiai,
atstovaujantys 22 arkivyskupi
jos parapijoms, ir 32 jaunimo
grupių vadovai iš 12 parapijų.
Evangelizacijos centro refe
rentas Arūnas Kučikas priminė
centro steigimo istoriją, akcen
tavo, jog evangelizacijai būtina
skirti nuolatinį dėmesį, dirbti
profesionaliai. Pagrindinis cen-

706-422-4290

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IO CHIRURGAS
SPECIALYBE
AKIŲ LIGOS
3*00 W M St. Tei (7M) 4220101
Va:an<3os Dagai suS'ta"Tią
P-ic 3 v.c B 7 v v ant'd 12X13 v po
"ečo j?oa'v'a neivo ' 3 v p p
penu: • sestc 9 v ' ' ? . ; c
•132 S Kedtle Ave . CMceeo
(312) 771 «»•» a-sa (312) 4M-4441

»
CareSac Dtaanoele. Ltd.
• 1 3 2 S. Kedzte Ava.
Chicago, IL 60629
Tai. 312 436 7700

RIMGAUDAS NEMrCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ugos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GVOO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

OR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytąja
33t5 W 5Sm St Ci.cago IL
Tet ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave H.ckory H.lls IL

M

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1 i a S D u n d e e A v e . E l a r n . I H . 4O120

Tat. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS

Te) (706) SM-6101

DANTŲ GYDYTOJA

vai pagal susitarimą

9055 S. Hubertą M . . Htcttory Hllls. II
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tai. ( 7 0 t ( 596-4055
Valandos pagal susita.".—ą

kabineto k buto

(706)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So M t h Ava.. Cicero
Kasdien i iic 8 v v
iSSkyrus trerj Šeši 12 ik. 4 vai p P

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KHEPP1R

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 > K a i n a
V a i : antr 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p.
Ssstd pagal susitarimą
t a i . 112-776-26O0

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 0 6 I . fcaaaftar. M M 4 M
Valandos pagal suartartmą
Tai. - (1-J)11) 937-1266

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.<
SURENDER LAL, MD
Speciarybd — Vidaus ligos
7722 S. Kedzte. CMcago. IL 60662
Tai. 312-434-2123
**oty C f o i t PnyMCMfl C#fit#f
• 0 6 4 S. Arena*. C M c a a o . IL I

Tai. 312-644-4151
Valandos pagal susitarimą
K a O . tat. ( 3 1 2 )

Speoaiybe — Vidaus i.gu gydytoms
Kalbame lietuviškai
6165 t . Archer Ava. r-*e Aasan|
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„Linelio" šokėjai pasirodymo metu Milwaukee tarptautiniame festivalyje 1995 m lapkričio 19 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
IR JAV LB ATSTOVŲ KOMISIJA
1995 m. sausio 26 d. Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė nu
tarimą sukurti bendradarbia
vimo komisiją tarp LR Seimo ir
JAV Lietuvių Bendruomenės.
Šis nutarimas, JAV LB inicia
tyvos rezultatas, buvo 1995 m.
gegužes 10 d. Česlovos Juršėno,
LR Seimo pirmininko pasi
rašytas, o ištisas nutarimo ir
nuostatų tekstas paskelbtas
„Valstybės žiniose", Nr. 38,
kaip LR Seimo nutarimas Nr.
1-776. Eltos tekstas nebuvo
tikslus ir suklaidino daugelį,
susidomėjusių šiuo reikalu.
Nutarimo nuostatų pirmasis
skyrius apibrėžia šios komisijos
paskirtį, b ū t e n t : „puoselėti
Lietuvoje ir Amerikoje gyve
nančių lietuvių bendradarbia
vimą, rūpintis abipuse pagalba
ir parama, keistis mokslo, kul
tūros ir kita informacija, teikti
pasiūlymus Lietuvos Respub
likos Seimui ir kitoms valsty
binėms institucijoms dėl Komi
sijos veiklos".
Lietuvos politiniai vadai ir
Seimo frakcijos r ė m ė šį
projektą. Prof. Vytautas Lands
bergis (Tėvynės sąjunga), kalbė
damas apie šios komisijos pa
skirtį, teigė numatąs galimybe
pagalbai „spręsti iškylančius
klausimus ar nesupratimus tarp
atkurtos Lietuvos valstybės
įstaigų ir lietuvijos" (prof.
Landsbergio terminas, R.N.). Ta
pačia proga prof. Landsbergis
stipriai pabrėžė, kad, kalbant
apie šią komisiją, „pirmiausia
aš galvoju plačiau apie Lietuvos
nepriklausomybės ir tarptau
tinio saugumo klausimą. Ame
rikos visuomenė ir Amerikos
valdžia turi jausti lietuvijos
nuolatinį susirūpinimą šituo
klausimu ir t a m tikrą politinį
spaudimą". Romualdas Ozolas
(Centro sąjunga), pabrėždamas
šios komisijos reikalingumą ir
jos kryptis, minėjo, kad jau „se
niai reikėjo tokių nacionalinių
programų sudarymo ir vykdymo
institutą sukurti..." Tarp kitų
galimų komisijos veiklos kryp
čių R. Ozolas minėjo ir, tiek
Lietuvai, tiek lietuvijai pasau
lyje svarbią tautinio identiteto
bei imuniteto ugdymą ir palai
kymą.

REGINA N A R U Š I E N Ė
Aloyzas Sakalas (socialdemok
ratas) pokalbį šios komisijos
tema su Liuda Rugieniene pra
dėjo, sakydamas „kad jei būtų
buvusi tokia komisija jau 1990
metais, tai, matyt, būtume iš
vengę eilės klaidų; turiu galvo
je pilietybės įstatymus, t u r i u
galvoje kitus mūsų įstatymus,
valstybės sąrangą, konstituciją
ir visą kitą... O dabar aš matau,
kad t a komisija vis tiek reika
linga, nors jos uždaviniai dabar
y r a gal kiek k i t o k i e " . A.
Sakalas numatė, kad ši komi
sija galėtų būti labai geras įran
kis formuojant mūsų kultūros
politiką, bendradarbiavimą. Iš
šios komisijos turėtų naudos ir
lietuvija, nes per k u l t ū r o s
mainus lietuvybė užsienyje taip
pat būtų geriau palaikoma. Leo
nas Milčius (Lietuvos tauti
ninkų sąjunga) minėjo, kad šios
komisijos idėjai Tautininkų
sąjunga ne tik pritarė iš pat
pradžių, bet net pateikė Seimo
statuto pakeitimą įkurti Seime
šiai akcijai komitetą. Leonas
Milčius mano, kad komisija
savo statutu nėra pakankama
visų klausimų išsprendimui,
bet, pradėjus sėkmingai nuo
mažo, prieisime ir prie didesnių,
tad nėra abejonės, kad „mūsų
tautininkų frakcija tos komisi
jos nori".
Gediminas Kirkilas (LDDP)
teigė, kad ši komisija yra tiltas,
pirmas susibūrimas efektyviam
Amerikos LB bendradarbia
vimui su Lietuva. Kol k a s šį
bendravimą G. Kirkilas apibū
dino k a i p „chaotiškai sti
chišką". Pirmiausias, ir gal
svarbiausias, uždavinys šiai
visai komisijai, tai išeivijos pro
blemų sprendimai. Šie spren
dimai yra svarbūs Lietuvai, nes
svarbu, kad išeivija galėtų susi
rasti pati save Lietuvoje, ir kad
išeivijos potencialas geriau pasi
tarnautų Lietuvos labui. G. Kir
kilas taip pat tikisi aktyvios
paramos Lietuvos problemoms
politinėj JAV dirvoje. Jei to
nebus, bus kitų problemų", sakė
G. Kirkilas savo pokalbyje su
Liuda Rugieniene. Ignacas

DEBESYSE
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Senukas žiūrėjo, klausėsi ir buvo labai sma
gus. Pagavo ir savąja dūdele pritarti. Buvo gražu. Jis
taip mokėjo savo puse išraityti, jog kartais ėmė rody
tis, kad dūduojami ne dviese, bet trise ar keturiese. Kai
garai įsigrojom, ir man jau lietuvis pradėjo perštėti, jis,
lyg Maudamas, pasak*: „Pasikeiskim. Nuo tos alksninės
ko gera tau ir lietuvis sutins. Pamėgink mano. Su ja
niekada nepavargai". Pasikeitėm. Netikėjau, bet ji buvo
daug smagesnė. Rodėsi, kad tik pagalvoji, o ji jau pati
piritas kur reikia deda. Po kelių dainelių, senukas vėl
stabtelėjo. „Pamėginkim ką smagiau. Taip, kad kojos
vietoj nenustygtų. Ar moki polka?" Su lūpine mokėjau
ltatm kiek, tai ir pradėjau viena po kitos. Iš pradžių tas,
kur mokėjau armonikėle, paskum ir tas, kur staiga į
galvą pradėjo ateiti, po jų valsus, o senukas vis paskui
mana, a i Įsidrąsinęs paraitau kaip ant lietuvio uteina,o
jis dar įmantriau.
Taip įsivariau, kad nė ligi rytojaus būčiau nesustojęs,
bet senukas sustabdė. „Pavargai?" paklausiau. Maniau,
kad senis nebejkahina su manim, kad nuo birbynės
lietuvkpr«i*jotim\i.TUap«i±Tml«essu*i«riebUu,k*d
gal jau ir laikas nutilti: buvo visiškai sutemą.
Greičiausiai jau buvo laikas namo ir jam, ir man. J a u
tiesiau ranką atsikeisti birbynėm, tiojsusi padėkoti ui

Uždavinys (Lietuvių krikš
čionių demokratų partija), stip
riai pritardamas šios komisijos
įkūrimui, minėjo, kad šią komi
siją reikėjo steigti seniai. Dabar
šiam žingsniui pradėti esą daug
kliūčių. I. Uždavinys tikisi šios
komisijos neutralumo pozity
viam integravimuisi į Lietu
vos problemas, ypač tiek savo,
tiek Lietuvos jaunimo pagalbos.
Teigiamai apie šios komisijos
įkūrimą pasisako ir Saulius
Pečeliūnas (Lietuvos demokra
tai), ir Česlovas J u r š ė n a s (L.R.
Seimo pirmininkas, LDDP).
Komisiją sudaro 14 narių,
atstovų: 9 Lietuvos Seimo atsto
vai, po vieną iš politinių organi
zacijų, turinčių Seime savo
atstovus, ir 5, J A V LB Tarybos
išrinkti, atstovai. Politinės or
ganizacijos, turinčios Seime
savo atstovus y r a šios: Lietuvos
D e m o k r a t i n ė d a r b o partija
(LDDP), Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai), Lietuvos
S o c i a l d e m o k r a t a i , Lietuvos
Tautininkų sąjunga, Lietuvių
Krikščionių demokratų partija,
.Lietuvos Demokratai, Centro
sąjunga, Valstiečių partija, Poli
tinių kalinių ir tremtinių, są
junga. Penki J A V LB Tarybos
išrinkti nariai y r a šie: Donatas
Skučas, Liuda Rugieniene,
Juozas Ardys, V y t a s Maciūnas
ir Regina Narušienė. Komisiją
galima papildyti, pritarus
visiems komisijos n a r i a m s .
Komisija išrenka 2 pirmininkus
— vieną iš LR Seimo atstovų ir
vieną iš J A V LB atstovų.
Komisija renkasi ne rečiau,
kaip dukart į metus. Posėdžiai
t e i s ė t i , d a l y v a u j a n t dviem
trečdaliam komisijos narių.
Sprendimai yra priimami ben
dru sutarimu. Komisijos posė
džiai yra atviri, vieši. Komisija
turi teisę gauti informaciją jos
svarstomais reikalais iš valsty
binių įstaigų,
institucijų,
ministerijų. LB Komisijos atsto
vai sumoka patys visas kelionių
ir pragyvenimo išlaidas.

Po rinkimų Durnos sudėtis pa
sikeis, pasikeis ir Rusijos poli
tika. Kelias į tikrąją laisvę pa
sunkės, vidinė drausmė ir su
varžymai padidės. Visa tai gali
atlikti tik atgaivinta KGB, ku
rios aktyvumas jau pasireiškė
per rinkiminį laikotarpį.
Po 1991 m- įvykių Jelcin pa
skyrė savo žmogų, kad pertvar
kytų KGB aparatą. Tačiau jo
paskirtas žmogus senojo aparato
iš pagrindų pakeisti negalėjo ir
buvo priverstas kapituliuoti po
100 dienų. Po jo KGB keitė var
dą keletą kartų, kol nusistovėjo
paskutinis: „Federalinė saugu
mo tarnyba". J a i vadovauja Jel
cino žmogus, pakeltas į aukš
čiausią generolo laipsnį, kad
padidintų šios organizacijos
prestižą. Naujos organizacijos
pagrindinis uždavinys turėtų
būti išlaikyti vidinę tvarką
Rusijos respublikoje, kovoti su
mafija, korupcija, užsienio agen
tais, teroristais. Tai tik oficialūs
uždaviniai.
Nepaisant kad kai kurie atsto
vai bando žvalgybos galybę su
mažinti, jiems nelabai sekasi,
nes ji dar nėra kontroliuojama
parlamento, kaip yra Ameriko
je. Šios organizacijos veikla,
kaip ir anksčiau, pagrįsta slap
tumu. Jos rankose visi KGB ar
chyvai, prie jų niekas nėra pri
leidžiamas, nes daug buvusių
agentų, su visomis jų „nuodė
mėmis", vis dar gyvena pačioje
Rusijoje, buvusiose respublikose
ir satelitiniuose kraštuose. Tie
sa, kad daug aukštų ir pačių
pikčiausių buvo atleista, bet nei
vienas nebuvo nubaustas. Fak
tiškai jie gyvena daug geriau,
negu padorūs piliečiai. Jie per
ėjo į kitas valstybines įstaigas,
nes tarnyba žvalgyboje pas ru
sus nelaikoma nusikaltimu.
Daug KGB generolų, paslėpę sa
vo praeitį, tapo verslininkais,
privačių seklių agentūrų virši
ninkais, saugoja turtuolius, ta-

JAV LB atstovai savo pirmi
ninku išrinko Donatą Skučą,
kuris š.m. sausio mėnesį išvyko
į Lietuvą pradėti ruošti darbo
tvarkę ir p l a n u s pirmam posė-

po fabrikų direktoriais, net pa
teko į parlamentą, atstovau
dami komunistų, agrarininkų ir
kitokioms partijoms. Dalis bu
vusių kagėbistų, stipriai prasi
kaltusių, yra šantažuojami pa
čios organizacijos, ypač naudo
jami įvairiems tamsiems dar
bams, kurių nauja žvalgyba ne
vengia, kai reikia sutvarkyti ne
palankius jiems piliečius. Tik
tada „sutvarkymu" kaltinama
mafija.
Be naujos saugumo organiza
cijos Jelcin sukūrė niekam ne
priklausantį asmeninį saugumo
vienetą, vadinamą: „Preziden
tine saugumo organizacija",
kuriai vadovauja jo artimiau
sias draugas Koržakov. Šios or
ganizacijos uždavinys saugoti
prezidentą ir visą Kremlių, kad
nepasikartotų Ruckoj afera, kai
jis nutarė okupuoti Kremlių, o
Jelcin 1993 m. turėjo apšaudyti
parlamentą iš tankų. Tie dali
niai priskaičiuoja 50,000 karių
ir gali būti panaudoti režimo ap
saugojimui ir bei mažų neramu
mų sutramdymui Rusijos terito
rijoje. Be to, Jelcin nelabai pa
sitiki kariuomenės lojalumu,
nes daugybė generolų ir kitų
aukštų karininkų buvo atleisti
ir vargsta, laukdami patogios
progos.
Dabartinė saugumo organiza
cija įkūrė atskirą tarnybą, ku
rios uždavinys yra rinkti tech
nines ir ekonomines informaci
jas. Tokie skyriai išbarstyti
visuose svarbesniuose kraštuo
se. Sakysim, Kuboje špionažo
bazė dar praplėsta. Ten yra
centras elektroninės žvalgybos,
sekančios Amerikos pokalbius
ir visokias transmisijas, ypač
pokalbius su Rusijos ir kitų res
publikų piliečiais.
Užsienio žvalgybai vadovauja,
gerai mums žinomas, senas ko
munistas Primakov. Jį mes at
simename iš konflikto su Iraku,
kur Primakov buvo Huseino
patarėjas ir tiltas su Maskva.
Paskutiniu laiku Rusija slaptos
tarnybos veiklą sustiprino. Už
sieniečiai verslininkai jau pra
deda skųstis. Dalis parlamenta
rų pradeda reikalauti, kad būtų
atgaivinta senoji KGB. Priešrin
kiminiame laikotarpyje buvo
sušauktas seminaras Maskvoje,
kur daugelis kalbėtojų reika
lavo sustiprinti apsaugą, kaip ir
anksčiau, nes, jų nuomone,
Amerika ir kiti Vakarų kraštai
nori susilpninti Rusiją, jos ka
rines pajėgas ir ekonomiją. Pri
imti šie nutarimai: sustiprinti
žvalgybą, įvesti stiprią vyriau
sybę, atgaivinti galingą Rusiją.
sustabdyti NATO plitimą. Kal
bėtojai ypač kaltino Ameriką ir
Vokietiją už žvalgybinių židinių
steigimą Baltijos kraštuose.

džiui, kuris, manome, įvyks
Lietuvoje kovo mėnesį. Abiejų
lygiateisių vienos tautos dalių
— lietuvijos, JAV diasporos, ir
lietuvių Lietuvoje bendravimas
per paskutinius šešerius metus
toli gražu nepasiekė patenki
namos būklės. Tebevyksta ilgas,
gal ir per ilgas^nelengvas, ir gal
net chaotiškas, susipažinimo ir
bendravimo procesas. Mūsų
steigtai komisijai užduotys y r a
n e l e n g v o s . Be galo d a u g
priklausys, kiek į šį procesą įsi
j u n g s pati Lietuvių Bend
ruomenė Amerikoje. Turime
daug vilčių, kad šios komisijos
veikla ras daug paramos išeivi
joje, bus prasminga ir naudinga
tiek Lietuvai, tiek mums lietu
viams Amerikoje išlaikyti gy
vastingumą ir jautrumą Lietu
O apie atidarymą KGB archy
vos reikalams lietuviškoje dias vų, po paskutinių rinkimų
poroje.
reikia visai pamiršti.

skylučių į vietas sustumdydamą, bet senukas patraukė
visai į kitą pusę. Jam nė galvoj nebuvo eiti namo. „Žinai,
ką! - net suktelėjo — Ar dar nešovė į galvą, kad mudu
labai puikus muzikantai. Geresnių gal nė Paryžiuje
nerastum. Tik dabar į galvą atėjo, kad mudu dar spėtumėm ir gerą darbą padaryti, ir gal šį tą užsidirbti. Čia
visiškai netoli tokie ponaičiai ir ponaitės sulėkė į
gegužine, bet neturi muzikantų, tai nosį pakabine ir
stumdosi iš kampo į kampą. Šio krašto muzikantai jiems
buvo per prasti, tai užsiprašė iš užsienio, gal net iš to
paties Paryžiaus. Aniems kažin kas atsitiko ir nebeatlėkė. Kai mudu taip šauniai susidūdavom, sakyčiau,
pamėginkim. Manau, kad jiems mūsų grojimas patiks
ir mūsų tuščiom rankom nepaleis. Traukiam?"
Dar prisiminiau vestuves. Kai nutilom, ir iš čia buvo
girdėti būgno dungsenimas, bet žado tuščiom rankom
nepaleisti, linktelėjau galvą, ir jis tuoj į mišką. Seku,
o jis eina, eina ir eina. Klausiu, kur ta jo gegužinė, o
jis: „Rasim, tik nesikaukštink", ir drožia be jokio tako,
tik žiūrėk, kad patamsy kokia šaka akių neiškabintų.
Miškas nuo vaikystės buvo gerai pažįstamas. Juk buvo
ir grybauta, ir uogauta, ir riešutauta, ir karkliukų dū
delėms ieškota. Atrodė, kad traukia tiesiai į Barsukyną,
tokį statų kalnelį, k u r i a m e buvo įsikasę barsukai. Jų
pamedžioti atvažiuodavo net didelių miestų ponai, bet
kad ten kur nors galėtų būti vieta ponų gegužinei, tikrai
negalėjau sumesti. Buvo tankiai užžėlęs skynimas,
gražūs šimtamečiai eglynai, be jokios aikštės. Ėmiau

Meškai ataugo
Jau šiek tiek daugiau kaip
mėnuo, kai Amerikos kariai
įžengė j Bosniją, kad Taikos
balandžio sparnai sustiprėtų, o
jo snape atneštoji alyvos šakelė
įleistų šaknis ir išaugtų galin
gu medžiu. Pagal paskutines ži
nias, taikos sutarties punktus
stengiasi vykdyti abi pusės, o
kol kas nei vienas iš 10,000
amerikiečių karių neprarado
gyvybės. Galima įsivaizduoti,
kad tiems Amerikos jaunuo
liams, augusiems saugiame ir
turtingame krašte, Bosnija at
veria sukrečiantį vaizdą. Bai
saus sunaikinimo kančios ir
mirties pėdsakų galima rasti
kiekviename žingsnyje. Kraštas
yra virtęs kapinynu ir nuolat at
randami masiniai kapah ku
riuose dažniausiai palaidoti
Bosnijos musulmonai. 'Galbūt
žodis palaidoti šiuo atveju ne
tinka, nes jis sukelia kultū
ringų, pagarbių laidotuvių vaiz
dą, masiniuose kapuose žudikai
savo aukas ne laidoja, bet užka
sa...). Čia kalbama apie šimtus ir
t ū k s t a n č i u s nužudytų karo
belaisvių ir civilių žmonių Nėra
abejonės, kad dar ilgai apie
masinius kapus girdėsime, kol
visi bus atrasti (o gal niekad visi
atrasti nebus).

Bindokienė

nagai

vo, jį aklai remdamas net po to.
kai visas pasaulis matė tų
pažiūrų klaidingumą. Bill Clin
ton laikosi įsikibęs Jelcino
skvernų, nors būtų laikas ar
timiau susipažinti ir su Rusijos
prezidento varžovais, kurie
galbūt netrukus perims jo vieta.
Metas Amerikos politikams ir
vyriausybei į s i t i k i n t i , kad
niekas nėra amžinas.

Galbūt po paskutinio Boris
Jelcino fiasco su čečėnu parti
zanais kai kam akys plačiau
atsivers. Maskvos nutarimas
pulti Pervomajskoje kaimą,
kuriame pora šimtų čečėnų te
belaikė apie 100 įkaitų, buvo
tiesiog desperatiškas žingsnis
p a r o d y t i savo p r e z i d e n t u
nusivylusiai tautai, kad jis tvir
tai tebelaiko valdžią savo ranko
se. Puolimą mėginę pateisinti,
kad čečėnai jau vis tiek nužudę
įkaitus, rusai vėliau gyrėsi
išlaisvinę net 82 paimtuosius
< argi jie vėl atgijo?). Apšaudymo
metu buvo sugriautas bei sude
gintas visas kaimas, turėjęs 300
pastatų, tuo išlaisvinant buvu
sius jo gyventojus nuo turėto
turto ir namų. Puolimui pasi
baigus, Jelcinas triumfuodamas
pranešė, kad mūšis laimėtas,
bet, deja, karas tęsis dar ilgai,
Slaptieji pavieniai ar masiniai o šis Rusijos vyriausybės žygis
kapai — tai kiekvieno tirono tik pakurstė neapykantos laužą
antspaudas, įspaustas užkariau prieš agresorių.
toje žemėje. Jis niekuomet neiš
Galima abejoti, ar čečėnų
dyla. Tais ženklais nusėta ir
mūsų tėvynė. Kadangi nuo bol p a r t i z a n ų tikslas pateisina
ševikinio teroro siautėjimo jau priemones, kuriomis jo sie
praėjo keli dešimtmečiai, daug kiama. Kadangi tauta negali —
liudininkų, kurie galėtų atpa ir neturi — paklusti okupantui,
žinti slaptas laidojimo vietas, kuris nepalyginamai stipresne
jau nebėra gyvųjų tarpe, todėl jėga pagaliau įstengė ją užimti,
kai kurios gal niekuomet nebus laisvės kovos vyks ir toliau,
atrastos ir tik raiba gegužė — tačiau čečėnų priešas yra Rusi
pasak liaudies dainos, užkukuos j a , ne b e g i n k l i a i v a i k a i ,
savo raudą virš užmiršto kapo... moterys, ligoniai, seniai. įkaitų
Neseniai prisiminėme 1991 drama nuolat kartojasi įvairiose
m. sausio 13-tąją, kai. to paties pasaulio vietose, pradedant pasovietinio komunizmo dėka. v'enio plėšiko noru pabėgti iš
Lietuvos žemė vėl priglaudė 14 nusikaltimo vietos, prisidengus
savo vaikų. Tiesa, jų vieta ži pagrobtu pašaliečiu, baigiant
noma ir gerbiama, primenanti politiniu fanatikų platesnio
tautai, kad laisvės kaina yra la masto užmojais — įkaitų kaina
bai aukšta. Praėjus keleriems nupirkti norimu nuolaidų. Tur
metams nuo tos datos, Vakarų būt jau nebėra pasaulyje vietos,
pasaulis dėjo daug pastangų, kur simpatijos kryptų nekaltus
norėdamas save įtikinti, kad žmones pagrobusiųjų pusėn,
Rusijos meška jau pavirto žais nepaisant jų kilnių tikslų.
liniu meškiuku, kurio nebe Nedaug simpatijų buvo ir čečė
reikia bijoti. To sudemokratėju- nams, nors ju tikslas ir yra sa
sio meškiuko valdytojas Boris vo krašto laisvė, tačiau parti
Jelcin tapo ypač Amerikos vy zanų veiksmą šį kartą nustelbė
riausybės patikėtiniu. Pasižy Rusijos prezidento terorizmas.
mėjusio remtino žmogaus sta
Ir vėl kyla klausimas: kuo
tusą suteikusi Jelcinui, JAV
remiasi Boris Jelcin, ignoruo
vyriausybė savo nusistatymo
damas Čečėnijos troškimą siekti
laikėsi net po to, kai visi ženk
nepriklausomybės? Kodėl Ame
lai rodė priešingą vaizdą
r i k a nenori s u p r a s t i , kad
Tai nebe pirmas kartas, kai Čečėnija turi tokią pat teisę lais
Amerika parodo tokį siauražiū- vai gyventi, kaip Lenkija, Balti
r i š k u m ą Rusijos 'anksčiau jos tautos ar kuri kita pasaulio
Sovietų Sąjungos) atžvilgiu. valstybė? Kodėl atsisakoma
Prez. George Bush negalėjo įsi matyti, kad Rusijos meškai vėl
vaizduoti sovietijos be Gorbačio ataugo nagai ir dantys?

galvoti, kad senis mane tempia į Degėsius ar gal dar
kur toliau. Ir vėl klausiu, kur ta jo gegužinė, o jis taip
pat: „Rasim, tik nesibaukštink, juk ne pirmą sykį į
mišką atėjai naktį".
Žinoma, kad ne pirmą. Man ir rūpėjo ne miškas, bet
gegužinė. Ėmiau net galvoti, kad gegužine tik
prasimanė, o veda visiškai kur kitur. Motina, išleisdama
į vestuves, priminė, kad labai ilgai neužsibūčiau. Sakė,
rytoj, jeigu bus vėjas, reikės pavažiuoti į malūną.
Duoniniai miltai artėje į galą. Vieną ausim klausiau
kaip vėjelis šlama medžių viršūnėse ir galvojau, kad,
saulei užtekėjus, jis gali pūstelėti kaip reikia, o mes
kažin kur laminame* per tankyne. J a u norėjau sakyti,
kad man užtenka, kad rytą reikės į malūną važiuoti,
kai staiga pro tankiai sužėlusias eglutes prasilaminom
į šviesos pilną aikšte. Kone akys iš kaktos išsprogo:
aikštė buvo lygi, be jokio medelio, net kupstelio.
Aplinkui buvo šakas ligi pat žemės nuleidusios eglės.
Sakos gulė taip žemai, kad net jokio kamieno nebuvo
matyti. Akis išvertės dairiausi ir galvojau, kaip čia buvo,
kad tokios vietos ligi šiol nebuvau užtikęs. Aukštai, ne
galėjau įžiūrėti ant ko, kabėjo labai šviesios lempos, o
aikfttes pakraščiuose buvo pilna gražiai išsipusčiusių vyrų
ir dar gražiau išsidabinusių moterų. Atrodė, kad visa
ponįja čia buvo susirinkusi. Net pasidairiau ar nepama
tysiu kur mūsų septinpedžio Komaro ar jo šamaūsio lau
čiaus, bet nemačiau. Visi buvo tokie lieknučiai ir tmaikš
tūa. Jie mus irgi pamatė. Visi sužiuro į mūsų pusę, kiti

pradėjo eiti artyn. Aš pasijutau nei šiaip, nei taip. Susi
gėdau ne čia pataikęs. Jie visi apsirengę taip pomšk.ai,o
aš paprastais čerkasiukais ir tais jau gerokai padėvė
tais, ir net kiek išaugtais. Pagalvojau, kad ateina išmes
ti, ir jau sukausi lįsti atgal i eglynėlį, kai senukas pa
griebė už rankos. „Nebijok! — pasakė — Mudu ne su jais
maišytis atėjom. Tik muzikantai ir dar tokie, kokių jiem
verkiant reikia. Pažiūrėk į mane. Ar aš geriau atrodau,
o nė kiek jų nebijau".
Pažiūrėjau. Pirmą sykį į jį taip gerai pažiūrėjau. Jo
rudinė atrodė daug prasčiau, o kelnių keliai jau kažin
kelintu lopu buvo lopyti. Ir apsiavęs buvo jau gerokai
apibrizgusiomis vyžomis, o buvo smagus ir šiepėsi, kad
net visus dantis galėjai suskaityti. Nuo to ir man
pasidarė drąsiau. „Dėkim polką. Tą tavo greitąją", para
gino, keldamas birbynę prie lūpų. Pakėliau ir aš savąją.
Užtraukėm. Mūsų birbynėm atliepė miškas ir visa aikš
tė prisipildė tokios muzikos, kad vargu būtų buvę dar
ką nors įterpti. Ir kad sujudo ponija, kad sužibo,
sumirgo moterų papuošalai. Pasiūkčiodami, net pasi
šokinėdami taip ėmė trenkti polką, kad, rodos, net visas
miškas ėmė kartu linguoti. Apie savo sodžių tesitrindamas ne tiek tų šokančių ir tebuvau matęs, bet
negalėjau įsivaizduoti, kad kas geriau ir smarkiau būtų
galėjęs už juos pašokti Ir ligi šiol nemačiau nieko geriau
už juos šokančius Ką cia sakau geriau, nieko nė į tą
pusę nemačiau
• Bus daugiau >

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. sausio mėn. 2 3 d.

Marianapolio a t v y k ę s kun.
Albinas Gurklis. Šventė buvo
t ę s i a m a Willey's restorano
patalpose.
Sukaktuvininkų sūnus Vyte
nis, pasveikinęs susirinkusius ir
padėkojęs už dalyvavimą, pak
vietė savo seserį Dalią Jakienę
tarti žodį šeimos vardu.
Dalia, vyriausia Nenortų
dukra, prisiminė, rodos, dar taip
neseniai švęstas sidabrinę ir
auksinę tėvelių vedybų sukak
tis. Pasidžiaugė Dievo palaima,
teikiančią jos tėvams sveikatą
ir jaunatvišką energiją. Padėko
jo tėveliams už reikale ištiestą
pagalbos ranką, suteiktą pata
rimą. Perskaitė šia proga iš
Baltųjų Rūmų gautą sveikini
mą, pasirašytą JAV prezidento
Bill Clinton ir jo žmonos Hillary
Rodham Clinton, įteikė ir iš
Romos atsiųstą Šv. Tėvo ypatin
gą palaiminimą. Raštu sukak
tuvininkus sveikino giminės iš
Lietuvos, sesuo G. Valavičienė
ir jos sūnus Arūnas iš Floridos,
artima draugė Irena Karalienė-Vaitkienė iš Čikagos ir kiti,
negalėję asmeniškai šiame Ne
nortų pagerbime dalyvauti. Sa
vo trumpą kalbą Dalia baigė
poeto Jono Aisčio eilėraščiu
„Draugystė".

ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ
FONDĄ
Užbaigus d a r vienerių, 1995, i buvo rekordiniai. J u o s ap-'
Lietuvių fondo veiklos metus, vainikavo 8 milijonų sukauptas
norisi pasidalinti mintimis su pagrindinis kapitalas. Per vie
tais, kurie domisi L. fondo rei nerius metus pasisekė sukaup
kalais. Kaip žinoma, dr. A. Raz ti vieną milijoną dolerių — dėka
mos fondo idėjos iškėlimas iri išmintingų fondo principų, ku
įgyvendinimas, y r a toliau sėk rie yra: Lietuvių fondo pelnas
mingai tęsiamas. Lietuvių fon skirstomas būtiniems išeivijos
do veikla ir tradicijos nedaug lietuvybės darbams ir parama
pasikeitė per 33 veiklos metus. būtiniems Lietuvos švietimo bei
Fondas stovi ant tvirto pagrin kultūros reikalams.
Šiuo metu investavimas duo
do, tvarkosi demokratiškais
principais, prisilaikant įstatų. da pasigėrėtiną pelną. L. fondo
Per visus 33-jus metus tik ke taryboje kyla klausimas: a r
letą kartų statutas buvo keistas, tikslu yra tik remti mažus pro
taisytas, pagerintas, pritaikant jektus. Reikia pagalvoti apie
jį prie naujų gyvenimo sąlygų, specialius, didesnius projektus
kas ir buvo įvykdyta 1995 m. paremti Lietuvos švietimo ir
visuotiniame narių suvažiavi kultūros reikalus, ne per Lietu
vos ministerijas, o tiesiogiai.
me.
Jau
esame įsitikinę, kaip dabar
Prisilaikant įstatų, 1995 m.
gruodžio 14 d. tarybos posėdyje tinė valdžia švaisto lėšas.
L. fondo tarybos nariai at
buvo išrinkti tarybos ir val
dybos pirmininkai ir tarybos kreipė dėmesį į Vilniaus krašto
protokolų sekretorė. L. fonde mokyklų rūpesčius. Stebint
pirmininkais yra renkami tik spaudą, tiek gaunamą iš Lietu
vieneriems veiklos metams ir vos, tiek išeivijos, susidarė pa
gali būti perrenkami dar du kankamai aiškus Šalčininkų ra
k a r t u s . T a i g i n ė r a amžinų jono lietuvių mokyklų bei jų
pirmininkų, nes jie negali būti mokytojų skurdus vaizdas. At
ilgiau kaip 3 kadencijas. Val rodo, kad rytų Lietuvoje lietu
dybos pirmininkas Stasys Ba viui nėra vietos. Lietuvos val
ras, atlikęs 3-jų metų kadenciją, džia nebando steigti naujų mo
turėjo p a s i t r a u k t i . Naujuoju kyklų. Pradžios mokyklose mo
v a l d y b o s p i r m i n i n k ų buvo kinių skaičius auga, bet iš jų
vienbalsiai išrinktas ilgametis mažai kalbančių lietuviškai.
tarybos narys Povilas Kilius. P. Mokytojai, atvykę iš Kauno,
Kilius fonde nėra nauiokas. J i s Alytaus ar iš kitur, priversti
y r a pirmininkavęs tarybai dvi gyventi su moksleiviais bendra
kadencijas po 3 metus, 3 metus butyje. Yra pasiaukojančių lie
buvo pelno skirstymo komisijos tuvių mokytojų, bet sunkiose
primininku ir eilę metų vado gyvenimo sąlygose jų algos nei
vavo, su pertraukomis, finansų minimaliai nėra pakankamos.
komisijai. Taigi fondo valdyba L. fondas ieško būdų paremti
y r a gerose ir prityrusiose ran tiesiogiai tuos pasišventusius
kose, subrendusioje LF veiklo lietuvybės skleidėjus. Šių metų
j e . L i e t u v i ų fondo t a r y b o s sausio mėnesį trys Dieveniškių
pirmininkės pareigoms buvau mokyklos mokytojos buvo pa
p e r r i n k t a ir a š t r e č i a i ir remtos po 200 dol. Tai tik pra
džia.
paskutinei kadencijai.
N u o p a t L i e t u v i ų fondo
Lietuvių fondui sunkiau seka
pirmųjų veiklos metų niekas si surasti naujų narių. 1995
t a i p nerūpėjo, kaip p a r a m a metais jų neatsirado nei šimto,
lietuvybės išlaikymui. L. fondo o iš gyvųjų tarpo pasitraukia
tikslai ir toliau lieka tie patys: daug didesnis narių skaičius. Jų
r e m t i lietuviškas mokyklas, daugumas yra pensininkai, ne
kultūrą, spaudą, organizacijas, pagailėję šimtinių L. fondui, pri
jaunimą. Tenka pripažinti, kad simena jie fondą ir savo testa
laikai pasikeitė. Į Lietuvių fon mentuose. Tai tie, kurie supra
do veiklą pamažu jungiasi jau to, koks svarbus išeivijai yra
nesnieji profesionalai, o, Lie Lietuvių fondas.
tuvai atgavus nepriklausomybę,
Lituanistinės mokyklos ir jau
tėvynės padėtis uždeda dar nau nimas stipendijomis buvo ir yra
jų rūpesčių.
gausiai remiamas L. fondo. Kur
1995 metai Lietuvių fonde tas jaunimas dabar yra? Ar buvę

Vaclovas ir Konstancija Nenortai.

HARTFORD, CT
NENORTAI ŠVENTĖ «KJĄ VEDYBŲ
SUKAKTI

Sukaktuvininkus žodžiu svei
kino kun. Juozas Matutis, pažįs
tantis Nenortų šeimą daugiau
negu 30 metų. Ramovėnų var
du kalbėjo B. Dapkus, o dr. A.
Stankaitis humoristiniu žodžiu
linkėjo sukaktuvininkams su
laukti ir deimantinio jubi
liejaus.
Vaclovas Nenortas, savo ir
žmonos vardu, padėkojo visiems
už prasmingus linkėjimus, o
vaikams už šio gražaus jų pager
bimo suruošimą.
Vaclovas ir Konstancija Ne
nortai, į p r a s m i n d a m i savo
šeimos šventę, pasiuntė auką
našlaičio Lietuvoje globai ir
padidino savo įnašą Lietuvių
fonde.
Dalyvė

Vaclovas ir Konstancija Nenortai. veiklūs Hartfordo lietuvių telkinio nariai, praėjusį
Padėkos dienos savaitgalį savo
vaikų, vaikaičių ir artimų drau
gų tarpe gražiai paminėjo savo
vedybų 60 metų sukaktį.

Šventė pradėta iškilmingomis
Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, giedant muzikui Jurgiui
Petkaičiui ir pritariant broliams
Alfonsui ir Vytui Zdaniams.
Šios parapijos chore Vaclovas
Nenortas ir jo sūnus Vytenis
gieda jau tris dešimtmečius. Šv.
Lietuvių fondo stipendininkai Mišias aukojo kun. John J. Mosnejaučia pareigos, baigę mokslą, k u s , o šventei p r i t a i k y t ą
įstoti į L. fondą bent su šimtine? prasmingą pamokslą pasakė iš
Dabar tas jaunimas yra subren
dęs ir sukūręs šeimas. Daugelio patiems nariams suvažiavime
vaikai lanko fondo remiamas aktyviai dalyvauti.
lituanistines mokyklas, bet jų
Lietuvių fondas tęs ir toliau
tėvai šaltai žiūri į lietuviškumą. pradininkų darbą. T u r i m e
Lietuvių fondas liks toks, koks džiaugtis, kad visi fondo steibuvo nuo pradžios su tais pa gėjai-pradininkai yra fonde. Jie
čiais tikslais, kuriuos jam davė tebegyvena fondo rūpesčiais nuo
jo steigėjai. Tačiau laukiame pat organizacijos pradžios, sten
jaunesnės kartos, kad jungtųsi giasi, kad santykiai su išeivijos
• 1908 m. sausio 24 d. Sir
į narių eiles, o taip pat ir į visuomene ir atsikuriančia Lie Robert Baden-Powell Anglijoje
aktyvią veiklą.
tuva būtų darnūs bei tvarkingi. suorganizavo pirmąją skautų
Marija Reinienė (berniukų) skiltį.
Šių metų kovo 30 d. PLC Lemonte vyks visuotinis L. fondo
narių suvažiavimas. Suvažiavi
me bus aptarti aktualūs šių die
nų fondo darbai ir planai. Taip»
Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
pat L. fondo suvažiavime gyvu
žodžiu kiekvienas gali pareikšti
savo nuomonę, pageidavimus.
Fondo vadovybė savo narius
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
dažnai informuoja per spaudą ir
laiškais, tačiau labai svarbu
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du palys populiariausi - už $39.- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejus .mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai.
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas,riešutai(išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti' agurkai,
šokoladas,
aspirinas,

multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Vienas svečių stalas Lietuvių fondo puotoje Lemonte spalio 21 d Sėdi iŠ kairės. Danutė Bindokiene,
Vytautas Bindokas, Elena Motusienė, Rima Sutkuvienė; stovi - Petras Bnzjry-i, Alė ir dr An
tanas Razmai, Kostas MotuJis, dail. Antanas Sutkus.
Nuotr Vytauto JssineviMaus

atlanta

I M P O R T E X P O R T , INC.
2719 VVrst 71st Street, Chicago. I L 60629

(312)434-2121

(800)775-SEND

Persiunčiame siuntinius Į Uetuvą, Latviją, Estiją,
Rualją, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus
Persiunčiame automobilius, baldus bei
komercines siuntas.
Verčiame Ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
Iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus.
Svečiai Lietuviu fondo pokylyje spalio 21 d Lemonte. Stovi ii kaires dr Mindaugas ir Aust*
Vygantai. Gilius Kisielius; sėdi: Rita ir dr Tomas Kisieliai, dr Teresė ir Alio* Kazlauskai, Giliaus
Kisieliaus sužadėtine
N u o t r Vy ta«iio Jastearitiaus

Dirbame rim<id

penkud •>•

Scstiul

• <> 2

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS
ELEKTROS
{VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Cntcagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Ori. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208V 2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581 -8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-909-2658.
,

T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ

REAL ESTATE

P-

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutertų* FAX pagafca
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• Apartmentus ir žeme.
»Pensininkams nuolaida

IEŠKO DARBO
35 metų vyrės U I
ko bet kokio darbo. Turi patirtį
ligonių priežiūroje. Kreiptis nuo 6
v.v. iki 9 v. v. Tel. 1-1

SINTUVUS.
H. Dackys
Tai. 312-585-6624

IEŠKO BUTO

kambariuko (puarūsyjs, vsrandoįa a r ;
gaja) trumpalaikiui ap ai stojimui (kartą
savaitėje) GaJstieu priSureti namą. PatąSyčiau skambinti: J o s (TOS) SBSStSs.

Į LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti
Leidiniai
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs |LF rezis
tencinio romano premiją
Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išteis
ta Kaune 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994
Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS
Čikaga. 1994
Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž
Antanas Paškus — ASMENYBĖ IR RELIGUA
Antanas Paškus — SĄŽINĖ
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. Visi (5) tomai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
I t. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai

$8.00
$6.00
$10.00
$10.00
$10.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$50.01
$10.09
$8.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS 1 LAISVĘ FONDO leidinius
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVE FONDAS c/o A. Pargauskas. 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK. IL 60482. USA
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LITHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antenas J . Ven Heenea
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmes atakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos tnentalitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo vartadjoe,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, gsHma tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratlmu-pajautimu Dėmesio centre — lietuvis! stsiviai.
Apsiribojama Čikaga Pirmoji banga (l^tuvisi ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominis! emigrantai,
savo noru palikę gimtąjj kraštą, daugumoje vsJsttečiai, menku
išsilavinimu Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne ssvo noru ir jgiję
D P (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinto
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kak) An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijai
ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., dideiiojorrnato. Išlaido UnivenMty Press of America, Inc., Lanham, New York snd London.
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 1 dol.
valstijos mokosčio Užsakymus siųsti:
Draugas
4S4S W. SSrd St.,
Chicago, IL 6062$

LAIŠKAI
ATSIDŪRĖM BĖDOJ,
PRAŠOM PAGALBOS!
Bankrutavus Lietuvos Akci
niam inovaciniam bankui, visi
„Dienovidžio" sąskaitoje buvę
pinigai liko jame įšaldyti. Re
dakcija pasiliko be lėšų leisti
laikraštį toliau. Esant visiškai
Lietuvos vyriausybės krizei
(valdžią uzurpavus A Šleže
vičiui), nenumatome kada ir ar
gausime savo pinigus.
Atsidūrę tokioj padėty, krei
piamės į visus išeivijos fondus,
organizacijas ir pavienius asme
nis, galinčius „Dienovidį"
aukomis ar prenumeratomis
(užsienyje ar Lietuvoj) paremti.
Redakcijos atstovai Ameriko
je: Alf. Pargauskas - 8908 Butterfield Ln., Orland Pk., n .
60462. (707) 361-2817; dr. Rožė
Somkaitė, 386 Hillside PI., So.
Orange, N.J. 07079 (201)
763-7622; Vytautas Maželis,
4223 Menehan St., Ridgewood,
N.Y. 11385, (718) 4974687;
Kanadoje — Vytautas Bireta,
199 Sylvan A. Scarborough,
Ont. (416) 261-4312.
Kreipkitės į atstovus ar tie
siog į redakciją, Pilies 23-a, Vil
nius, tel. 22 19 11. Atstovai
pasirengė patarnauti. Būsime
dėkingi už kiekvieną parama.
Jūsų auka —,.Dienovidžio" iš
likimas!
A l d o n a Žemaityte —
redaktorė

tiniams bei savanaudiškiems
tikslams. Kadangi minėtas
straipsnis užkliudo ir Lietuvos
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centrą (LGGRTC),
kuriam vadovauti patikėta
man, laikau būtina nurodyti kai
kuriuos to straipsnio netiks
lumus, o t a i p pat, kai ką
paaiškinti.
Straipsnyje dažnai naudojama
frazė „genocido centras". Buvu
siuose KGB rūmuose Vilniuje
dabar niekas genocido nevykdo,
todėl jie genocido centru negali
būti laikomi. Tie rūmai Lietu
vos Respublikos Vyriausybės
1991 m. lapkričio mėn. nutari
mu (ministras pirmininkas G.
Vagnorius) buvo perduoti Tei•mgumo ministerijai, kuri juose
įkurdino Vilniaus apygardos
teismą, Apeliacinį teismą,
Vilniaus antrąjį apylinkės
teismą, o pabaigus rūmų re
montą į juos bus perkelti dar
du apylinkės teismai. Vaka
rinėje rūmų dalyje yra įsikūręs
'Lietuvos genocido muziejus,
priklausantis Kultūros ministsjpu, kurio niekas nesiruošia
nei naikinti, nei kur nors iš
kelti.

DAR APIE JUOZO KLIMO
KARO NUOTYKIUS
Karininko Juozo Klimo karo
aprašymas yra labai įdomus.
Skaitant visus išgyvenimus ir
nuotykius, sukelia didelį smal
sumą žinoti, kas bus toliau.
Jeigu jo-aprašymas būtų dau
giau išplėstas ir jausmingiau
aprašytas, tai prilygtų garsiam
vokiečių rašytojui Erich Remarque, kuris išgarsėjo savo Di
džiojo karo užrašais — knygo
mis, visame pasaulyje. Juozo
Klimo karo užrašai taip pat
būtų įdomi medžiaga filmui su
sukti.
Pranė Vidugirienė
Chicago, IL
DIDELIS GERAS DARBAS
Lietuvos jūreivio Broniaus
Trakimavičiaus, žuvusio Mi
čigano ežere, žmona Adelė at
siuntė meniškai papuoštą pa
dėką visiems lietuviams, kurie
ją prisiminė savo užuojauta ir
auka. Ji rašo:
„Gerbiamieji ir mylimieji tau
tiečiai, nuoširdžiai Jums dė
kinga už jautrią moraline ir ma
terialine pagalbą sunkioj gyve
nimo valandoj — netikėtai nete
kus mylimo vyro. Su pagarba
Adelė Trakimavičienė".
Prisijungdamas prie jos padė
kos, ir aš nuoširdžiai dėkoju —
Čikagos Jūrų šauliams bei jų
vadui mj. E. Vengianskui už
jūreivišką pagarbą ir atsis
veikinimą, inž. Eug. Bartkui už
nuvežimą aukų į Lietuvą, ir vi
siems, atsiuntusiems užuojautos
aukas. Aukų buvo gauta ir Ade
lei nusiųsta 400 dol. Auka nėra
didelė, bet šiuo atveju reikia
prisiminti vieno išmintingo
žmogaus žodžius: „Didelis dar
bas ne visada yra geras, bet
geras darbas visada yra
didelis".
Prel. Ign. Urbonas
Gary, IN
DĖL PAVOJŲ KGB
ARCHYVUI
Atsitiktinai teko susipažinti
su Birutės A. Vindasienės
straipsniu „Lietuvos genocido
vietovės ir dokumentai pavo
juje", spausdintu „Drauge"
1995 m. gruodžio 1 d. Susidarė
įspūdis, jog kažkas yra suinte
resuotas klaidinti išeiviją ir jos
patiklumą išnaudoti savo poli

LGGRT centras savo patalpų
neturi. Jis įvairiose miesto vie
tose, taip pat ir Vyriausybės rū
muose nuomoja patalpas, visur
mokėdamas nuomos mokestį.
Vienas LGGRT centro skyrius
drauge su Lietuvos archyvų
departamento darbo grupe
laikinai dirba buvusiuose KGB
rūmuose. Čia vykdomas KGB
archyvinės medžiagos inventori
zavimas. Tą darbą užbaigus, ne
tik KGB archyvas, bet taip pat
kompartijos ir komjaunimo
archyvas, ir Vidaus reikalų
ministerijos žinioje esančios
tremtinių bylos bus perkeltos į
naują, specialiai tiems ypa
tingos reikšmės archyvams pa
statytą, modernų ir saugų pa
statą. Tos patalpos, kuriose
dabar yra laikoma visa KGB
archyvinė medžiaga, visai ne
tinkamos archyvams. Josprimena ne archyvą, o archy
vinių dokumentų sandėlį, jame
bet kuriuo metu gali prakiurti
pasenę vandentiekio ir apšil
dymo sistemų vamzdžiai, kaip
tai jau ne kartą buvo atsitikę
Lietuvos genocido muziejuje. Už
tos KGB archyvinės medžiagos
apsaugą nuo galimų diversijų
LGGRT centras ir Lietuvos
archyvų departamentas moka
didelius pinigus Vidaus reikalų
ministerijai.

kontrolės ir svarbūs doku
mentai buvo išnešami ne tik
glėbiais, bet ir maišais.
KGB archyve Sibiro tremtinių
bylų nėra. Jos saugomos Vidaus
reikalų ministerijos archyve.
KGB archyve yra tik filtracinės
bylos asmenų, kurie po karo
buvo prievarta sugrąžinti iš
Vokietijos ir kitų Vakarų Eu
ropos kraštų. Jiems LGGRT
centras išduoda pažymas, kurių
pagrindu socialinis draudimas
jiems skiria papildomą pensiją.
Sibiro tremtiniams tokias pažy
mas išduoda Vidaus reikalų
ministerija.
Klaidinantis B. Vindasienės
tvirtinimas, jog Tuskulėnų
dvaravietėje taip pat buvo kan
kinimo kameros. Jokių kamerų
ten nebuvo. Ten buvo užkasami
KGB rūmų rūsyje nužudytų ka
linių kūnai. LGGRT centras,
Lietuvos generalinės prokuratū
ros Ypatingųjų bylų skyriaus
prašymu, parengė sąrašus KGB
tarnautojų, kurie tuo metu dir
bo Vilniaus KGB rūmuose ir
apie tas žudynes galėjo ką nors
žinoti arba patys buvo jų vykdy
tojai.
B. Vindasienės straipsnyje ne
žinia iš kur paimtas tvirti
nimas, jog „Skuodžiui" pavesta
parašyti studiją, kaip komu
nistų partija privedė Lietuvą
prie nepriklausomybės atsta
tymo yra nebe melas, o tikras
šmeižtas. Deja, tokių ir panašių
šmeižtų ir melo platintojams iš
Lietuvos mielaširdingi ir patik
lūs mūsų užjūrio tautiečiai
renka ir aukoja dolerius.
Vytautas Skuodis
Vilnius

nevartoja „imidžas", „kadras", DRAUGAS, antradienis, 1996 m. sausio mėn. 23 d.
„reitingas" „Klintonas", „ko
mandiruotas", ir kitų panašių,
iš Lietuvos neseniai atklydusių,
Pranešame, kad sausio 7 d., sulaukusi 90 metų amžiaus.
svetimybių.
Putnam, CT, mirė mūsų mylima Motina ir Uošvė, med.
V. Adamkus mums nupiešia
daktarė
mas kaip KGB agentas, įjung
tas į JAV ekologinę tarnybą.
Kitur jis minin^a net kaip KGB
agentas, sėdintis JAV žvalgybos
struktūrose. Randame ir dau
giau prirašytų nesąmonių, nes
tikslas, skaitytojų tarpe pasėti
nepasitikėjimo sėklą.
Gimė 1906 metais Petrapilyje, Rusijoje, lietuvių dar
bininkų šeimoje. Karui pasibaigus, grįžo su tėvais ir sesute
Kodėl toks šmeižtlapis plati
Elzbieta į Lietuvą Šeima apsistojo Kupiškyje, Zinaida mokėsi
namas mūsų tarpe? Ką juomi
Panevėžio
gimnazijoje, baigė medicinos fakultetą Vytauto
tikimasi pasiekti?
Didžiojo universitete Kaune. Specializavosi pediatrijoj*, dirbo
Lietuvoje artėja prezidentinių
Kauno vaikų ligoninėje.
rinkimų laikas ir V. Adamkus
1939 metais susituokė su optalmologu dr. Petru Kaz
greičiausiai bus vienas iš
lausku. Sovietinės okupacijos metu Zinaida buvo tardyta, ir
keturių kandidatų. Taigi perša
vėliau išaiškėjo, kad su vyru buvo įrašyti į sąrašą tų. kurie
si nuomonė, kad KGB arba ir
turėjo būti ištremti i Sibirą. Vokiečių okupacijos metu
LDDP jau ima rašinėti šmeižtus
7in«iw» nežiūrint pavojaus, padėjo slėpti žydus. 1944 m. Kaz
prieš oponentus. O gal rašinys
lauskai pabėgo laivu i Švediją, kur 1945 m. Stokholme gimė
sūnus Juozas.
atėjo ir ne iš „kairiųjų"
stovyklos, gal jis surašytas,
I Ameriką atvyko 1947 m., gyveno Waterbury ir Putnam,
CT; Williamsburg/Brooklyn, NY; ir Lakewood, NJ. Zinaida
„dešiniųjų"? Kita galimybė,]
dirbo ligoninės laboratorijoje, kol vyras ruošėsi sėkmingai
kad net ir Adamkaus rėmėjai jį |
išlaikyti medicinos egzaminus.
surašė, norėdami patikrinti,
Nuo 1963 m. gyvenimas palengvėjo: šeima persikėlė j
kokia bus visuomenės reakcija.
Cambridge, OH, vyras dirbo kaip gydytojas ligoninėje. Visi
Juk ir meteorologai leidžia
trys gavo Amerikos pilietybe, ir ta proga sutrumpino pavardę
erdvėn balionėlius patyrinėti,
i Kazlas. 1967 m. persikėlė i Marion, Indiana, kur Petras Kazkur, kokie vėjai, kokiame
las dirbo Veteraną Administration ligoninėj. Kai vyras išėjo
aukštyje, kokio stiprumo ir į
i pensiją !973 m., persikėlė į Hot Springs, Arkansas, kur
kurią pusę pučia. Politiniuose
Petras mirė 1983 m. 1991 m. Zinaida persikėlė į New Yorką
žaidimuose balionėliai irgi yra
gyventi su sūnumi ir marčia, o 1993 metais, sveikatai blo
naudojami.
gėjant po sunkios operacijos, į Matulaičio namus Putnam, CT.
7.vnmiA» Kazlienė buvo švelni ir kukli moteris, bet aštraus
Nesvarbu, kas ir kokiems
proto ir tvirtos valios, giliai religinga, su ypatinga meile
tikslams parašė šį šmeižlapį,
rožančiui ir Fatimos Marijai. Jautri kitiems, ji rėmė katali
svarbu tiktai, kad V. Adamkus
kišką ir lietuvišką labdarą ir bendrą veiklą. Pasišventė sū
jau kažkieno matomas kaip rim
Linas Sidrys, M.D.
naus fili"'*"1 ir dvasiniam auginimui ir vyro priežiūrai, ypa
tas prezidentinis kandidatas ar
tingai jo paskutiniai* metais, kai sveikata vis menkėjo.
Chicago, IL
kieno nors konkurentas ir kad
A.a. dr. Kazlienė yra palaidota šalia savo vyro Nekalto
jau sukurtas aparatas kovai su
Prasidėjimo Seserų kapinėse Putnam, CT.
ŠMEIŽTAS PRIEŠ
juomi. Tikriausia ateityje maty
V.ADAMKŲ
Nuliūdę liko: sūnus Juozas su žmona Rasa, sesers Elz
sime ir daugiau panašių raši
bietos vaikai Romas Misiūnas ir Virginija Skotte su
nių. Tačiau tikiu, kad mes pa
Paštu gavau propagandinį jėgsime atsijoti grūdus nuo pelų
selBioHUS ir vyro Petro broliai Bronius, Stasys ir Leonas
spausdintą lapelį, matyt skirtą ir nekreipsime daug dėmesio — |
su 4T*—smŠS
Vaido Adamkaus apšmeižimui. neeikvosime savo jėgų į juos
Rašinukas pasirašytas A. Dur reaguodami ar besiginčydami.
bės, esą „Colibris" Politinių Nepasiduokime tamsioms jė
analizių studijos, San Bernar goms, kurios norės nukreipti
dino, California 92414, U.S.A. mūsų mintis ir mūsų energiją į
Plačiajai visuomenei norima klystkelius. Svarbiausia netap
tą šmeižtlapi pristatyti kaip kime suskaldyti, kaip tai
rašytą JAV Valstijose, tačiau iš daroma Lietuvoje.
rašymo stiliaus aiškiai matyti,
kad jis atsiųstas iš anapus At Inž. Vytautas Šliūpas, P.E.
1996 m. gruodžio 18 d. mirė mūsų mylimas Tėvelis, Uoš
vis ir Senelis — a.a. Pranas Sidzikauskas. Palaidotas Glenlanto. Nei vienas, save gerbiąs
Burlingame, CA
dale Forest Lawn kapinėse, Glendale, California. šalia
Amerikos lietuvis rašiniuose
neseniai mirusios žmonos a.a. Elenos Sidzikauskienės.
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems draugams ir pažįs
tamiems už išreikštą užuojautą, maldas ir už dalyvavimą
A.tA.
rožinyje ir gedulingose Mišiose bažnyčioje.
STASIUI RAUCKINUI
Dėkojame prel. Algirdui Olšauskui už gražiai pravestas
rožinio maldas, kun. Aloyzui Volskiui už atnašautas
mirus, jo žmonai NATALIJAI, dukteriai REGINAI
laidotuvių Misiąs, jautrų pamokslą ir palydėjimą į Amžino
Poilsio vietą; karsto nešėjams Zigmui Viskantai, Vytautui
LABANAUSKIENEI su šeima, sūnui ALFONSUI su
Saliamonui, Albinui Sekui, Vaidotui Baipšiui, Gediminui
šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią
Laikini ir Jonui Žmuidzinui; pianistei Raimondai Apeikytei
už vargonų muziką ir Los Angeles kvarteto nariams, Antanui
užuojautą.
Polikaičiui, Rimtautui Dabšiui, Emanueliui Jarašūnui ir Bro
Juozas ir Leonilda Giedraičiai
niui Seliukui už giedojimą rožinio metu; muz. Viktorui Raliui
Marija Guobuiienė
už vargonų muziką, solistui Antanui Polikaičiui už solo
Petrat ir Jadoyga Gruodžiai
giedojimą ir chorui ui gražiai atliktas giesmes laidotuvių
Elena Repšienė
Mišių metu; Rūtai Anelauskienei, Birutei Viskantienei, Mil
Jonas Sakas
dai Mikėnienei ir Danguolei Varnienei už gausias laidotuvių
nuotraukas; visiems aukojusiems a.a Prano Sidzikausko prisi
minimui „Lietuvos Partizanų Globos" fondui.
Taip pat dėkojame visiems mūsų šeimos geriems
draugams už gražias, gausias gėles; Gediminui Leškiui už
velionio biografijos skaitymą; Zigmui Viskantai už laidotuvių
A.tA.
apeigų kapinėse pravėdintą; gerb. gen. konsului Vytautui
Čekanauskui už mirties pranešimą Lietuvos diplomatiniam
STASIUI RAUCKINUI
korpusui ir spaudai ir už prasmingus atminimo žodžius laido
tuvių metu; Violetai Gedgaudienei ir Gediminui Leškiui už
mirus, jo sūnui ALFONSUI ir marčiai VANDAI bei
šiltus organizacijų atsisveikinimus kapinėse.
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už
užprašytas šv. Mišias ir už pareikštas užuojautas raštu ir žo
Kostas ir Vida Stankai
džiu. Ui tą viską mūsų šeima bus amžinai dėkinga.

Viduramžiais žmonės irgi gy
veno skurde ir nepritekliuje,
tačiau jie žinojo, kad danguje
yra gerasis Dievas, kuris juos
myli ir rūpinasi. Tie tarybiniai
vargdieniai nieko nežinojo apie
Dievą, jiems buvo sakoma, kad
tik tarybinė valdžia jais domisi
ir juos aprūpina. Todėl jie kas
dien ateidavo į pastatą, kuris
seniai buvo pastatytas kitos kul
tūros dievobaimingų žmonių,
maišydavo miltus, kurie buvo
išauginti ir atsiųsti Amerikos
žmonių, ir atsigerdavo vietinės
gamybos trauktinės.
Mes, išeivijos lietuviai, nori
me padėti Lietuvai. Tačiau ar
įmanoma padėti šiems žmo
nėms? Ar jiems atsiųsti muilo?
Muilo jie turi, tik jo nenaudoja.
Ar jiems atsiųsti šluotų ir
skudurų, kad jie purvą ir šiau
dus iššluotų iš kepyklos? Šluotą
turbūt kažkada turėjo, tik gal
kažkas pavogė. Ar jiems nusiųs
ti higienos.mokytojų iš Ameri
kos ir suruošti švaros kursus?
Taip lietuviai dabar kepa savo
kasdienine duoną. Panašiai dir
ba ligoninėse, panašiai tvarkosi
su nafta, chemikalais, galbūt su
radioaktyvinėm medžiagomis.
Išbarsto, išpila, neišvalo, nesu
tvarko. Kitur pasaulyje žmonės
dirba iš meilės, kiti iš baimės,
kad juos gali išbarti, sudraus
minti ar išmesti iš darbo. Lie
tuvoje nedirba nei iš meilės, nei
iš baimės.

Pastaba: nors šis V. Skuodžio
„laiškas" per daug ilgas į laiškų
skyrių, tačiau, manome, auto
rius taip pat turi teisę pasisa
kyti, o atsakymas reikalauja il
gesnio paaiškinimo.
NEI SU MEILE, NEI SU
BAIME

Iš visų vaizdų, pamatytų Lie
tuvoje, vienas labiausiai įsi
rėžusių atmintyje buvo Lietuvos
mažame miestelyje prieš ketve
rius metus. Vietinis pareigūnas
mus pavaišino pyragaičiais ir
arbata, vėliau teko aplankyti ir
šio miesto kepyklą. Ji buvo įsi
kūrusi neveikiančioje bažnyčio
je. Įėjus į kepyklą, tiesiog
apgaubė nerealybės jausmas.
Tai buvo lyg vaizdas iš filmo,
kuris rodo gyvenimą po ato
Buvusio KGB pastato kapi minio karo. Visur, kur tik
talinio remonto projektas buvo pažiūrėsi, buvo purvina ir taip
parengtas netrukus po to, kai lygiai buvo išsidėstę purvo ir
tie rūmai buvo perduoti Tei miltų sluoksniai, atrodė, kad
singumo ministerijai. Kai tas niekas net jų nebandė valyti jau
kapitalinio remonto projektas daugelį metų. Ant lubų kabojo
buvo parengtas ir pradėti re vielos nuo neuždengtų lempų,
monto darbai, dar nebuvo ži kurios net nepajėgė apšviesti
noma, kad jų požemyje, toje barokinių angų. Mašinos buvo
dalyje, kurią užima Lietuvos juodos nuo alyvos ir nuo dulkių.
genocido muziejus, yra kamera, Vienintelė švari vieta buvo
kurioje buvo žudomi žmonės. Jo milžiniško puodo vidus, kuria
je ir buvo įrengtas tas nelemtas me besisukanti tešla dar išlaikė
švarą. Kepėjos dėvėjo chalatus,
šiluminis mazgas.
B. VindaŠienė klysta, tvirtin kurie kažkada buvo balti, o
dama, kad tų „griaunamų" dabar raukšlėti ir pilki. Ne
Genocido centro rūmų direkto švarios atrodė ir pačios kepėjos.
Mes į Lietuvą ir į tą vietovę
rius yra Skuodis. Anksčiau nu
atvykome
ne kaip turistai, o
rodžiau, kas yra tų rūmų
kaip
savanoriai,
suorganizuoti
šeimininkas, o LGGRT centras
Amerikos
kultūros
anglų kalbos
tikrai turi rūmus, tačiau ir jie
stovyklą.
Dabar
taip
netikėtai
dabar kapitališkai remontuo
teko
pamatyti,
kodėl
tarybų
val
jami Vilniaus senamiestyje, ku
džia
neleisdavo
išeiviams
išvyk
riuose nėra jokių archyvų ir nie
kas nieko juose niekada nekan ti iš Vilniaus miesto. Tarybiniai
propagandistai nenorėjo, kad
kino.
vakariečiai pamatytų iki kokio
B. VindaŠienė savo straips
žemo lygio kasdieninė kultūra
nyje taip pat remiasi J. Rač
buvo nusmukusi. Per devynis
kausko tvirtinimu, kad Genoci
penkmečio planus tarybų val
do centro vadovybė naikina
džia nepajėgė pastatyti mieste
kankinimo kameras ir įnagius,
liui padorios kepyklos. Kepėjai
naikina istorines vietas ir do
turėjo ieškoti prieglobsčio už
kumentus. Tai prasimanymas.
darytoje bažnyčioje. Ten, kur
KGB archyvų dalis buvo išvežta
anksčiau buvo kuriama dvasinė
į Rusįją pasitraukiančių sau
duona, kuri stiprino sielos
gumiečių. Dalį jie patys su
gyvenimą, dabar buvo nehigie
naikino vietoje. Nemažai tos
niškai kepama tarybinė duona
archyvinės medžiagos buvo iš
girtų kepėjų rankomis, nemy
grobstyta, kai čia laikinai įsikū
lint savo darbo, savo artimo,
rusiame Lietuvos saugumo de
Dievo. Matomai tos darbininkės
partamentui vadovavo Balys
nebijojo nei viršininko, nei hi
Gajauskas. I archyvus įėjimas
gienos inspektoriaus.
buvo laisvas, nebuvo jokios

A.tA.
ZINAIDA PETRULYTĖ
KAZLIENĖ

PADĖKA
A.tA.
PRANAS SIDZIKAUSKAS

Duktė Aldona ir žentas Arvydas Kudirkai, anūkai —
Andrius, Paulius, Romas ir Audra.
Mylimai Žmonai

.

Dr. IRENAI GIEDRIKIENEI
po ilgos ir sunkios ligos mirus, jos vyrui STASIUI
GIEDRUČIUI reiškiame gilią užuojautą
Algis ir Dalia Aug&nai
Adolfas ir Ona Baliūnai
Valteris ir Liucija BerOnskai
Pranas
Budininkas
Antanas ir Biruti Čiuriai
Vytautas ir Vanda Majauskai
Jonas ir Roma Mildažiai
Bronius Oniūnas
Henrikas ir Alicija Soliai
Marijus ir Katrina Sodoniai
Vladas ir Ona Vaitkai
Vladas ir Lana Žibai
Lina ŽUkienė
Juno Baach — Jupiter, Florida

A.tA.
ANTANINAI SUŽIEDĖLIENEI
buv. Ateitininkų Federacijos Vado a.a. prof. Simo
Sužiedėlio Šios planetos bendrakeleivei — žmonai,
Viešpaties pakvietimu i A m ž i n y b ę iškeliavus,
reiškiame gilią užuojautą s ū n u m s VYTAUTUI, A N
TANUI, ELIGIJU1, REMIGIJUI ir SAULIUI, jų visų
žmonoms bei anūkams — ARUI, DARIUI, JOLAN
TAI, LARAI, R A M Ū N U I ir VYTAUTUI, proanūkama, broliui P. KLIORIUI su visa šeimyna bei vi
siems kitiems giminėms ir artimiesiems ir kartu
nuoširdžiai liūdime.
Mara, Vytautas, Monika
Vygantai
Regina
Kudzmienė

ir

>.

Kristina

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. sausio mėn. 23 d.

IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A n t a n i n a R e p š i e n ė , dau
gelio organizacijų labai veikli
narė ir lietuviškos spaudos
bendradarbė, praėjusią savaitę
buvo ištikta insulto ir dar te
bėra ligoninėje, nors jos sveika
ta kaskart labiau taisosi. Jeigu
kas nori palinkėti savo organi
zacijos narei ar bendradarbei A.
Repšienei greitai pasveikti,
geriausia nusiųsti laiškelj į na
mus.
Šį sekmadienį, sausio 28 d..
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokyklos komitetas
rengia kavutę, pyragų par
davimą ir kugelio vaišes. Para
pijos salėje lankytojai bus ap
tarnaujami po kiekvienų šv. Mi
šių. Visi kviečiami a t e i t i ,
pasimėgauti skaniu maistu, pa
bendrauti Brighton Parke. Ren
ginys vyks iki 1 vai. popiet.
V y t a u t o Didžiojo š a u l i ų
rinktines Čikagoje metinis na
rių susirinkimas bus šį sekma
dieni, sausio 28 d., 2 vai. p.p..
Šaulių namuose. Visi nariai
kviečiami susirinkime daly
vauti.
P r a š o m e a t k r e i p t i dėmesį:
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes atstovybės Lietuvoje
adresas yra šis: Gedimino pr. 53.
2026 Vilnius. Lithuania. Tel.
61-34-41; fax - 22-68-96. Sau
sio 18 d. paskelbtame adrese yra
sukeistas telefono ir fakso
numeris.

Dr. L e o n a s Kriaučeliūnas,
ALTautinės sąjungos pirminin
kas prašo patikslinti praėjusį
penktadienį, sausio 19 d. pasku
tiniame dienraščio puslapyje
paskelbtą žinutė — „Lietuvių vi
suomene nuoširdžiai kviečiama
dalyvauti bičiuliškame susiti
kime su prof. V. Landsbergiu...
susitikimą ruošia Tautines są
jungos. Lietuvos Konservatorių
rėmėjai". Dr Kriaučeliūnas ra
šo: ..Jau dešimti metai esu Tau
tinės sąjungos pirmininkas ir
žinau, kad Tautinėje sąjungoje
nėra jokio Lietuvos Konserva
torių partijos rėmėjų būrelio.
Zinutės autorius, nepasitikrinęs
minėto susitikimo rengėjų žinių
tikslumo, nesilaiko spaudos bei
v i s u o m e n i n ė s organizacinės
veiklos etikos ir neatsiklausęs
naudoja kitos organizacijos
vardą. ."
Iš redakcijos puses norime
pridėti, k a d minėtą žinutę
padavė žinomas žmogus ir tuo
metu nematėme reikalo jos tiks
lumu abejoti. Greičiausiai buvo
norėta pasakyti, kad susitikimą
ruošia Tėvynės sąjungosLietuvos Konservatorių rėmėjai... Čia
dar kartą akivaizdžiai parodo
ma, kaip reikia laikytis atsargu
mo, p a d u o d a n t spausdinti
pranešimus, žinias, parašus po
nuotraukomis Jeigu visi to
atsargumo laikysimės, nereikės
nuolat spausdinti atitaisymų, o
mūsų tautiečiams, radusiems
netikslumą spaudoje, nepakils
kraujospūdis.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE

Smagus pabendravimas Pasaulio lietuvių centre patinka ir mažiems, ir vyresniesiems. Be
lietuviško atžalyno, kurio vardų nepavyko sužinoti, sėdi (iš kairės): Violeta Mikaitiene, Alvydas
- Jonikas, Rasa Poskočimiene, Raimundas Poskočimas ir dr. Vilius Mikams
Nuotr. Vytauto Jasineviėiaus

ČIKAGOJE - LIETUVIŠKA
TELEVIZIJOS PROGRAMA!
Sausio 24 d. 6 vai. vakare ir
25 d. 1 vai. p.p. per miesto ka
belinės televizijos 19-tąjj kanalą
čikagiečiai išvys pirmąją Ameri
kos lietuvių televizijos progra
mą.
Šioje žurnalinio pobūdžio lai
doje programos vedėjai: Audrė
Budrytė. Rytis Januška, Arvvdas Reneckis ir Karilė Vait
kutė, patys dalyvavę tragiškuo
siuose 1991 m. sausio įvykiuo
se Lietuvoje, mini jų penkerių
metų sukaktį: kita programos
dalis yra skirta pirmosios lietu
vių išeivių į Ameriką kartos is
torijai; vėliau koncertuoja Čika
gos „Vyčių" šokėjai, skamba
lietuviškos liaudies dainos, o
programos pabaigoje prade
damas rodyti Lietuvos televizi
jos sukurtas Keistuolių teatro
muzikinis video filmas vaikams
„Geltonų plytų kelias" 'pagal
L.F. B a u m ' o „Ozo šalies
burtininkas").
Šiuo metu yra rengiamos 2-oji
ir 3-čioji laidos, kurios pasirodys
vasario mėnesį. Laikantis Čika
gos Public Access TV korpora
cijos nustatytos tvarkos, pirmo
sios lietuviškos TV programos
dar nebus reguliarios. Tik vieną
po kitos nenutrūkstamai išlei
dus kelias laidas yra suteikiama
teisė jas rodyti nuolatos, pa
stoviu laiku. Planuojama, kad
tokią 1 vai. trukmės lietuvišką
kabelinę TV programą čikagie
čiai galės žiūrėti kartą per sa
vaitę nuo kovo mėnesio. Pasie
kus reguliarių laidų statusą.
ALTV numato rodyti ir savai
tines Lietuvos be pasaulio lietu
vių žinių santraukas.

Poete Julija Svabaite Gyliene, skaito savo kūrybą Pasaulio lietuvių centre
ruoštame Sausio 13-tosios d. įvykiu minėjime Ji nori patikslinti, kad Henriko
Nafcio poezijos eilutė buvo paimta kaip motto vienam jos pačios eilėraščiui
reportaže paminėta, kad ji skaičiusi H. N'agio eilėraštį). Minėjimas buvo
sausio 14d
*i* +
. . . . .
Nuotr Vytauto Jasinevičiaus
x L i t h u a n i a n Mercy Lift
x Albertas ir G e n o v a i t ė Čižauskai. Falls Church VA, nuoširdžiai dėkoja ponams P. V.
vyčių veikėjai, per komiteto įga- Janušoniams už $200 auką.
'..otinę Washington'e Teresę Esame dėkingi už Jūsų dosnu
Landsbergienę, atsiuntė $150 — mą. Jūsų finansinė parama la
metini našlaičio globos mokes bai reikalinga ir naudinga.
ti. Našlaičio vardu dėkojame!
(sk)
„Lietuvos Našlaičių g l o b o s "
x TRANSPAK
praneša:
komitetas.
(sk) „Kai kuriose Lietuvos vietose
senovėje vaiko gimimo proga
x P r i s i m i n d a m i a.a. senelį buvo pasodinamas medelis. Ber
Aigį D a n t ą ; anūkai Alexas, niukui — beržas, uosis, ąžuolas.
•Joanna ir Viktona Dantai, savo klevas ir pan., mergaitei — eg
močiutei J u l i j a i D a n t i e n e i lė, pušelė, liepa, obelaitė, vyšnia
padovanojo šv. Kalėdų proga ir pan. (tik ne drebulė!)". Pini
dovaną — $150 — vieno Lietu gai, s i u n t i n i a i ir komercinės
vos našlaičio globos mokestį. siuntos} L i e t u v ą . Maisto siun
Lietuvos našlaičio vardu dėko tiniai T R A N S P A K , 2638 W.
jame už tokią prasminga šven 69 St„ C h i c a g o , IL, tel. 312čių dovana' „Lietuvos Našlai 436-7772.
čių globos'* k o m i t e t a s .
(sk)
(sk)
x Nuoširdžiai kviečiame
x Algirdas ir A l d o n a Ru- lietuvių v i s u o m e n ę dalyvauti
liai, Orinda CA, atsiuntė $150 bičiuliškame susitikime su
vieno našlaičio metinį paramos prof. V y t a u t u L a n d s b e r g i u
mokestj. Rėmėjams našlaičio Pasaulio Lietuvių centro Lietu
vardu dėkojame! „ L i e t u v o s vių Dailės muziejuje v a s a r i o
Našlaičių g l o b o s " komitetas, m ė n . 3 d., šeštadieni; 6 v.v. vai
2711 W. 71 S t , Cbicago, IL šės T ė v y n ė s Sąjungos Lie60629.
v o s k o n s e r v a t o r i ų rėmėjai.
(sk)
(sk)

Amerikos lietuvių televizija
žengia pirmuosius žingsnius.
Neseniai inkorporavomės Illinojaus valstijoje kaip kultūrinė,
švietėjiška, pelno nesiekianti or
ganizacija. Vienas iš pagrin
dinių ALTV tikslų — pasiekti.
kad lietuviškas TV laidas
matytų kuo daugiau žiūrovų.
ALTV jau užpildė paraiškas
pateikti savo programas di
džiausiai Čikagos apylinkes
aptarnaujančiai kabelinei TV
bendrovei „Continental Cablevision". Planuojame, kad jau
vasario mėnesį lietuviškos TV
laidos kabeliniais t i n k l a i s
pasklis po maždaug 90 Čikagos
priemiesčių, tame tarpe: Cicero.
Darien. Dovvners Grove. Hinsdale. Lemont. Lockport. Lombard. Oak Park. Vv'oodridge.
Willow Springs ir kitur. Apie
TV kanalo numerį ir rodymo
laiką bus paskelbta atskirai.
Atsiradus finansinėms sąly
goms, ALTV taip pat numato
ateityje nuomoti Čikagos etni
nio 23 TV kanalo transliacijos
laiką. Tuo būdu. miesto bei arti
mesnių priemiesčių gyventojai
lietuviškas programas matytų
ir paprastos televizijos ban
gomis.
Naudojantis Amerikos kabe
lines televizijos kanalais. ALTV
programas gali žiūrėti bet kur
JAV ar Kanadoje gyvenantys
lietuviai. Raginame visus tau
tiečius. Lietuvių Bendruomenes
apylinkes, organizacijas ir klu
bus prenumeruoti ir rodyti
mūsų laidas per visuomeninius

•ta

kabelinius televizijos kanalus
savo gyvenamose vietovėse. Be
to. mūsų programų vaizdajuos
tes galima užsisakyti paštu ir
rodyti jas lietuvių salėse, klu
buose, šeštadieninėse mokyk
lose bei kitose susibuvimo vie
tose.
Lietuviškos televizijos pobū
dis, raida ir likimas didžiąja da
limi priklausys nuo mūsų tau
tines visuomenės a t g a r s i o .
Kviečiame visus prisidėti savo
pasiūlymais, patarimais ir fi
nansine parama.
A.R.
Č i k a g o s lietuvių s k a u t i j a
ruošiasi o r g a n i z u o t a i d a l y 
vauti sekmadienį, vasario 4 d.,
JAV LB Krašto v-bos ruošiama
me iškilmingame už Lietuvos
laisvę 1991 m. sausio 13 d.
Vilniuje žuvusiųjų minėjime.
Skautai ir skautės (tvarkingai
uniformuoti) su vėliavomis da
lyvauja 10 vai. r. šv. Mišiose
Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje, Brighton P a r k e ,
West 44 Str. ir So. California
Ave. Po Mišių 11:30 vai. r. trumpose iškilmėse prie žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo prie Jaunimo centro,
Čikagoje; 12:30 v.p. Jaunimo
centro didž. salėje, kur pagrin
dinis kalbėtojas b u s prof.
Vytautas Landsbergis. Po minė
jimo vyks jaunimo ansamblių
koncertas. Visur dalyvaujama
su vienetų vėliavomis (prašoma
nepamiršti atsinešti vėliavoms
stovus). Skautų dalyvavimą ko
ordinuoja skautininkai Gedimi
nas Deveikis ir Rita Penčylienė.
P a s a u l i n i o lygio Vilniaus
styginio kvarteto koncertas bus
sekmadienį, sausio 28 d., 12
vai.. Lietuvių dailės muziejaus
patalpose. Lemonte. Visus kvie
čia „Saulutė". Lietuvos vaikų
globos būrelis.
x T r a g i š k a i ž u v u s i o rašy
tojo, p o e t o a-a. V a i d o t o Dau
nio šeimai, likusiai žmonai su
mažais penkiais vaikučiais, ku
rių amžius nuo 11 metų iki 6
mėn., — aukos priimamos visą
sausio mėnesį. Norintieji pa
dėti nelaimės ištiktai šeimai,
prašomi aukas siųsti: Lithu
anian R o m a n Catholic Charities, I n c . c/o DRAUGAS, 4545
W. 63 St„ C h i c a g o , I L 60629.
(sk)
x Dėmesio! Chicagoje pasi
rodo lietuvių televizijos pro
g r a m a , s a u s i o 24 d. 6 v.v. ir
sausio 25 d. 1 v. p . p . per mies
to 19 kabelinį k a n a l ą .
'sk)

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės susirinkimai vyksta
kiekvieną mėnesį Franc Bourgeois mokyklos patalpose, Pary
žiuje. Kun. Jonas Petrošius au
koja šv. Mišias 12 vai. po to visi
renkasi pietų ir pasidalina in
formacija apie Prancūzijos LB
gyvenimą. Pirmasis šių metų
susirinkimas buvo sausio 7 d.,
o tolimesnė susirinkimų tvarka
yra tokia (ji gali pasikeisti pagal
susidariusias aplinkybes): kovo
10, balandžio 14, gegužės 5 ir
birželio 9 d.

KALĖDINIS POBŪVIS
Kalėdinis pobūvis, jau tapęs
gražia tradicija, šiais metais
buvo gruodžio 17 d. Gražinos ir
J i m Liautaud namuose.
J i e pakvietė besigydančius ar
j a u susveikusius vaikučius ir jų
m a m y t e s bei tėvelius. Vaiku
čius iškviečia iš Lietuvos ir čia
a p r ū p i n a „Lietuvos Vaikų
vilties" komitetas (kurio pirmi
n i n k ė y r a Gražina Liautaud), o
gydosi jie nemokamai Shriners
ligoninėje.
Šį k a r t ą pas Gražiną ir Jim
L i a u t a u d susirinko ne tik vai
kučiai su savo mamytėmis, ar
tėveliais, bet ir daug L W sava
norių, kurie su meile ir pasi
aukojimu vežioja tuos vaikučius
į ligoninę, pas daktarus, lanko
juos, kviečiasi pas save ir daro
visa, kad vaikučiams ir jų tėve
liams gydymosi laikas, kartais
labai ilgas, būtų tiek lengvesnis.
Dalyvavo beveik visi L W ko
miteto nariai, ir dr. A. Čepulis,
padėjęs ir vertėjavęs, 4 kartą
1995 m. lapkričio pradžioje
Lietuvoje besilankančiai ameri
k i e č i ų gydytojų ir seselių
grupei, vadovaujamai dr. J.
Lubicky, iš Shriners Hospital
for Crippled Children Čikagoje,
k u r i e apžiūrėjo ir operavo Lie
tuvos vaikučius. Buvo ir trys
kardiologai iš Lietuvos, dabar
besispecializuoją JAV.
V a k a r o nuotaika buvo šilta,
šventiška, pakili. Jau einant
k a l ė d i š k a i išpuoštu korido
r i u m i , jautėsi, kad esi lyg
pasakų šalyje. O kai visi susibū
rė erdviame salone prie gražiai
išpuoštos eglutės ir draugiškai
šnekučiavosi prie žvakių švie
sos, įvairios grupelės fotogra
favosi, kad įamžintų šio vakaro
prisiminimą, tikrai jautėsi, kad
šį v a k a r ą yra ypatinga šventė!
Buvo miela matyti gražiai
pasipuošusius vaikučius, kurių
a k y s e spindėjo džiaugsmas ir
nuostaba, pro langus m a t a n t
mirguliuojančius Čikagos mies
to žiburius.
Gražina Liautaud įteikė vi
siems vaikučiams, susibūru
s i e m s apie ją prie eglutės,
gražių Kalėdų senelio dovanų ir
t a r ė ypatingą ačiū savanoriams,
LVV talkininkams. Vaikučiai
Gražinai irgi įteikė savo do
vanėlę.
Po to buvo pasivaišinta skania
v a k a r i e n e ir įvairiais saldu
m y n a i s — skanumynais, dar il
g a i dalintasi įvairiais įspū
džiais. Gražinai ir Jim Liautaud
dėkingi svečiai pamažu skirs
tėsi namo, širdyse išsinešdami
tyro džiaugsmo ir artimo meilės,
t a i p jaučiamos šiuose namuose,
palaimą bei džiaugsmą.
Aldona S m u l k š t i e n ė

P r a n c ū z u o s L B pirminin
kas yra Perkūnas Liutkus.
Vykdomąjį komitetą sudaro:
Jean-Christophe Mončys, Mūza
Rubackytė, Michel Pagnier, In
ga Lanchas; LB tarybą — Caroline Paliulis, Perkūnas Liut
kus, Jean-Christophe Mončys,
Žiba Klimas, Mūza Rubackytė,
Danutė Krištopaitė, Jeanine
Kaspar, Ramunė Cahouet, Žibuntas Mikšys, Alina Blan-

V I L N I A U S STYGINIO
KVARTETO KONCERTAI
KALIFORNIJOJE
Vilniaus styginis kvartetas
a t v y k s t a Californijon. č i a
ketvirtadienį, vasario 1 d., 7:30
vai. vak. kvartetas koncertuos
St. Timothy bažnyčioje, 29102
Crown Valley Parkway, Lagū
na Niguel, CA. Bažnyčios kle
bonas kun. Bruce Leverly ir Jay
Allen rodo daug dėmesio kvar
tetui ir jų koncertui.
Vasario 2 d., penktadieni, 7:30
vai. vak. kvartetas koncertuos
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Šį koncertą, kle
bonui sutikus, organizuoja lietu
vių parapijos choro vadovas
muz. Viktoras Ralys, parapijos
choras ir Ramunė Dičius. Kvar
tetą jų keturių dienų viešnagės
metu globos Ramunė Dičius.

Darius ir Jolanta Mosteikai, 1996 m. lapkričio mėnesį dalyvavo estradiniu
šokiu konkurse Columbus, OMo laimėdami vieta klasikinių balinių šokių
kategorijoje. Šio konkursofinalaibus transliuojami per PBS televizijos kanai*
vasario 7 d., 9 vai. vak., „1996 Championship Ballroom Dancing with Juliet
Prow9e", programoje.
DŽIAUGIASI
NAUJAGIMIU
Rimas ir A u d r a NelsaitėNarbutai, Fullerton, Calif.,
gruodžio 21d. susilaukė pirmo
sios dukrelės, kuriai krikšto
metu numatyta duoti Kristinos
Katarinos vardą. Dukrelės atėji
mas pradžiugino ne tik tėvus,
bet ir dviejų metų broliuką
Tomą Kiprą, senelius Romą ir
Angelę Barkauskaitę-Nelsus,
močiutę Danutę Narbutienę,
naujagimės t e t a s Renatą
Paulienę. Ingą Rugienienę, Ritą
Narbutaitę, dėdes Vygį ir Virgį
Narbutus bei jų šeimas ir
prosenelę Eleną Nelsienę.
Ne tik šeima, bet ir gausūs bi
čiuliai džiaugiasi gausia ir vis
sparčiai gausėjančia Nelsų
šeima.

Ateitininkų namuose, besiruošiant pirmajai Lietuvių televizijos programos laidai U kairės: Ar
vydas Reneckis, Karilė Vaitkutė, Rytis Januška ir Audrė Budrytė

mm

chas-Viškauskaite, Alina Jacquet Statkute; Garbės teismo
teisėjai — Georgės Matore, Pet
ras Klimas, Jurgis Kazakevi
čius.

KANADOJE
Šv. K a z i m i e r o p a r a p i j o s
(Montrealyje) metiniame para
pijiečių susirinkime, įvyku
siame pernai gruodžio 3 d., buvo
išrinkti du nauji parapijos komi
teto nariai: Nijolė Šukienė ir Le
onas Šimonėlis, kadenciją komi
tėte baigus J. Zienkai ir A. Tušienei.
Aušros Vartų parapijoje
Montrealyje 1995 m. buvo 6 ve
dybos, 17 krikštų ir mirė 18
parapijiečių.
K a l ė d i n ė š v e n t ė Vysk. M.
Valančiaus vardo lit. mokyklos
mokiniams pernai gruodžio 17
d. suruošta Hamiltone. Susi
rinkę pasigerėti mokinių atlie
kama programa, hamiltoniečiai
lietuviai labai šiltai sutiko
muzikinį vaidinimą „Aladinas
ir Džinas", parašytą Rasos Pos
kočimienės. Dainas paruošė Ire
na Čerškutė ir Rūta Valaitienė
dekoracijas — Kanados lietuvių
jaunimo dienų komitetas ir
Erika Čerškutė bei Rita Apanavičiūtė, o vaidinimą režisavo
Julija Enskaitytė. Ieva Gode
lyte. Greta Ločerytė ir Virginija
Enskaitytė Mokykloje dirba
mokytojai: Silvija J o h n s o n .
Rūta Kamaitytė. Danutė Račkuvienė ir Matas Stanevičius.

