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Vagnorius: Vyriausybės
programa neatstatys Lietuvos
ekonomijos
Vilnius, kovo 6 d. (TSST) Komentuodamas Seimui pateik
tą tvirtinti Vyriausybės prog
ramą, Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius
teigiamai vertino kai kuriuos
jos paskirus elementus, bet
neigimai vertino jos pajėgumą
gerinti smunkančią Lietuvos
ekonomiją.
Kaip rašoma Tėvynės Sąjun
gos Spaudos Tarnybos (TSST)
informaciniame pranešime, G.
Vagnorius pareiškė: „Vyriau
sybės programą vertiname dve
jopai: šakinės programos netgi
šiek tiek geresnės, negu A. Šle
ževičiaus vyriausybės. Galima
pasidžiaugti, kad kai kurios
nuostatos, pavyzdžiui, apie
mokesčių pertvarkymą, yra per
imtos iš Tėvynės Sąjungos ūkio
gaivinimo plano ir mokesčių su
tvarkymo programos. Tačiau vi
siškai kitaip vertiname makro
ekonominę politiką”.
Kovo 6 d. įvykusioje spaudos
konferencijoje Seimo narys
sakė, kad vyriausybės progra
moje faktiškai nėra tikros
makroekonominės politikos, ku
ri nusakytų pinigų, finansų
svertus, kredito sistemą, ekspor
to skatinimą, vietinių prekių
rėmimą bei ekonomikos skati
nimą. „Su visa atsakomybe
turime pareikšti, kad tai ne
ekonomikos planas; tai greičiau
ekonomikos ir ūkio laidojimo
planas”, teigė G. Vagnorius.
Susirūpinęs konservatorių
valdybos pirmininkas kalbėjo,
kad naujosios vyriausybės prog
ramoje numatyta dar daugiau
lėšų skolintis iš užsienio, biu
džeto deficitą didinant net iki
25% valstybės biudžeto įplaukų,
o tai du kartus daugiau, negu
numatyta Seimo patvirtintame
biudžeto įstatyme. „Faktiškai
vyriausybė užsimojo pasisko
linti pinigų netgi daugiau,
negu iš viso yra litų Lietuvos
bankuose”.
Kalbėdamas apie vyriausybės
ketinimus stabilizuoti bankus,
Seimo narys pažymėjo, kad ne
pateikiama jokių konkrečių
priemonių, kaip tai padaryti —
pasirinktas nieko neveikimo
kelias. Jis taip pat supeikė
priemones, kuriomis ketinama
pagyvinti užsienio prekybą.
„Neįsivaizduoju, kaip vietinių
prekių gamybą ir jų eksportą
galima iš esmės paremti vien
plečiant sertifikavimą ir
metrologiją” (t.y. valdišką jų
kontrolę — Red.), pareiškė Vag
norius.
Jis nesutiko ir su patikimumo
didinimo būdais. Pasak jo, in
fliaciją tikimasi stabdyti ne
reguliuojant pinigų kiekį ar
kitais klasikiniais būdais, bet
„atimant iš gyventojų pajamas
ir stabdant įmonių veiklą”.
Šalies biudžeto vykdymo šiais
metais duomenis G. Vagnorius
pavadino „ūkio laidojimo po
litikos išdava”.«O tie duomenys
tokie: Sausio mėnesio biudžetas
gavo 340 milijonų litų, o vasario
mėnesį — tik 290 milijonų.
Pagal planą biudžetas kiek
vieną mėnesį turi gauti apie 400
milijonų litų pajamų, o parduo
dant valstybės vertybinius po
pierius (bonus) biudžetas kas
mėnesį papildomai dar turi gau
ti apie 54 milijonus litų. Tačiau,
Vagnoriaus duomenimis, vasa
rio mėnesį iš valstybės vertybinių
popierių pardavimo ne tik ne
gauta numatytų papildomų pa
jamų, bet netgi teko paimti 71

milijoną litų iš biudžeto, den
giant anksčiau išleistus valsty
bės paskolos lakštus. Todėl
vasario mėnesį biudžetas galėjo
padengti tik pusę numatytų
išlaidų.
„Ekonomijos slopinimo ir'
gyvenimo iš skolų politika,
priėjo liepto galą. Skolintis
pradėta taip stipriai, vidaus
skola didinama taip beatodai
riškai, kad skolas turės ta pati
vyriausybė, ta pati Seimo dau
guma, nors daug kas galvojo,
kad tas skolas turės išmokėti
kitos vyriausybės, kitas Sei
mas”, padarė išvadą G. Vagno
rius. Pasak jo, tokios ūkio poli
tikos padarinius pajus kiek
vienas, laiku negaudamas pen
sijų, sumažintus arba nelaiku
išmokėtus atlyginimus.
Konservatorių valdybos pir
mininkas taip pat pranešė, kad
šį savaitgalį vyksiančiame Tė
vynės Sąjungos suvažiavime
numatyta pristatyti konkrečias
ilgalaikes programas, kuriose
numatoma kaip konkrečiai bus
galima sustabdyti Lietuvos
ekonomijos laidojimo politiką, ją
pakeičiant ekonomijos skatini
mo ir žmonių gerovės didinimo
politika, t.y., pertvarkant mak
roekonominę politiką.
Prezidento pasiūlytą įstatymo
projektą, kuriame siūloma ne
keisti lito ir dolerio santykio iki
1998 m. pabaigos, G. Vagnorius
pavadino siekimu apgauti ir
gyventojus, ir tuos investuoto
jus, kurie Lietuvos vyriausybei
skolina pinigus. „Šituo keistu
dekretu prezidentas faktiškai
siūlo toliau nuvertinti litą ir
palaikyti aukštesnę infliaciją.
Litas yra stabilus tik tada, kai
kainos litais nesikeičia”,
priminė G. Vagnorius. Jis taip
pat pažymėjo, kad prezidentas
apgaudinėja žmones garan
tuodamas nuostolių padengimą,
nes lito perkamoji galia mažėja
nuolat. „Niekas negali garan
tuoti nuostolių padengimo, ka
dangi valstybė tam lėšų neturi”,
pabrėžė Gediminas Vagnorius.

Lietuvos ir Lenkijos
prezidentai patvirtina
bendrą kryptį Europos link
Vilnius, kovo 5 d. (AGEP) —
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Vasario 16 d., švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šventę, Kaune, Karo muziejaus sodelyje,
per Vyčio kryžiaus ir Vytauto Didžiojo vėliavų gakėlimo ceremoniją skambėjo Lietuvos himnas,
Laisvės varpo dūžiai ir bokšto varpų melodijos. Pabūklo salvėmis saliutuotas Nežinomojo kareivio
kapas ir prie jo bei Laisvės paminklo padėta gėlių. Po to, grojant kariniam orkestrui, preziden
tas Algirdas Brazauskas ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (antrasis ir pirmasis
iš dešinės) priėmė šventinę rikiuotę.
Nuotr. E Katino >iKauno dienoje”

Prezidentas siūlo stabilų
litą išlaikyti dar trejus
metus
Vilnius, kovo 5 d. (AGEP) —
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas antradienį pasirašė dekretą,
kuriuo siūlo Seimui papildyti
Lito patikimumo įstatymą. Siū
loma įtvirtinti nuostatą, kad
valstybė garantuoja oficialų lito
kurso stabilumą ne vėliau kaip
iki 1998 metų gruodžio 31 die
nos. Taip pat prezidentas siūlo
įrašyti, kad jei per tą laikotarpį
valstybė pakeistų oficialų lito
kursą, ji dengtų dėl šio veiksmo
patirtus nuostolius. Tokio įsta
tymo projektą siūloma svarstyti
ypatingos skubos tvarka.
Seimo Biudžeto ir finansų
komitetas siūlė stabilų lito
kursą išlaikyti iki 2000 metų,
tačiau prezidentas mano, jog
realesnė data yra 1998 metų
pabaiga.
Prezidento patarėjas Algi
mantas Jasinskas, kalbėdama
sis su žurnalistu sakė, jog 1998
m. pabaiga pasirinkta kaip
„labai reali data, kurią

Septintoji vyriausybė
nekeičia ankstesnės
vyriausybės kurso
Vilnius, kovo 5 d. (AGEP) Septintoji Lietuvos vyriausybė,
vadovaujama premjero Mindau
go Stankevičiaus, pateikė Sei
mui tvirtinti savo programą, iš
esmės nekeisdama pagrindinių
ankstesniosios vyriausybės nuo
statų. Vyriausybės programoje,
kuri bus pateikta svarstyti tre
čiadienį neeiliniame Seimo
posėdyje, kaip svarbiausieji
ekonominės politikos uždaviniai
pažymimi lito stiprinimas, toles
nis infliacijos stabdymas, bankų
sistemos stabilizavimas ir stip
rinimas, griežta pinigų regulia
vimo politika, investicinių pro
cesų skatinimas, privataus sek
toriaus plėtra bei socialinės ap
saugos sistemos tobulinimas.
Vyriausybė nurodo palaiky
sianti Lietuvos Banko vykdomą
monetarinę politiką, pagrįstą
Lito patikimumo įstatymo
nustatytais principais, ir
fiksuotą lito ir JAV dolerio
santykį 4:1.
Programoje pažymima būtiny
bė neatidėliojant pradėti antrąjį
privatizavimo etapą. Pirmiau
sia numatoma baigti rengti tam
būtinus poįstatyminius aktus,
patvirtinti šiemet privatizuo
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jamų objektų sąrašą, atrinkti
privatizavimui 7-10 dideles
infrastruktūros įmones ir pa
siūlyti jas tarptautiniam kon
kursui.
Vyriausybė ketina siekti, kad
investicijoms skirtos užsienio
paskolos šiemet būtų ne mažiau
70% visų užsienio paskolų.
Planuojama ekonomine politi
ka, prekybos ir muitų, ūkio
plėtojimo, krašto apsaugos,
užsienio politika, vyriausybė
patvirtina Lietuvos orientaciją
į Vakarus.
Vyriausybė sieks ir toliau
mažinti ekonominę priklauso
mybę nuo NVS šalių ir plėtoti
politinius ir ekonominius santy
kius su Vakarais. Programoje
pažymima, kad Lietuvos užsie
nio politikos strateginis tikslas
yra pilnateisė narystė Europos
Sąjungoje.
Vyriausybės programa buvo
įteikta Seimui svarstyti penk
tadienį. Jis privalo ją per 30
dienų arba patvirtinti arba at
mesti. Seimo pirmininkas ir
laikinasis LDDP vadovas Česlo
vas Juršėnas pirmadienį sakė
manąs, kad programa gali būti
patvirtinta jau kovo viduryje.

įmanoma matyti ir jausti”. An
trasis motyvas yra prezidento
kadencijos pabaiga 1998 m.
vasario mėnesį. Pasak Jasinsko,
jei Algirdas Brazauskas bus per
rinktas antrai kadencijai, jis
greičiausiai prašys šį terminą
pratęsti.
*
Pirmą kartą apie iniciatyvą
garantuoti pastovų lito kursą
artimiausius trejus metus prezi
dentas pranešė vasario 26 d.,
kalbėdamas per Lietuvos radiją.
Prezidentas nesiūlo keisti lito
ir JAV dolerio santykio; vadina
si, jis liks 4:1. Tačiau lieka
galioti įstatymo nuostata, jog
vyriausybė ir Lietuvos Bankas
gali keisti bazinę valiutą ir
oficialų lito kursą.
Septintoji vyriausybė sieks
palaikyti fiksuotą lito ir JAV
dolerio santykį 4:1, rašoma
vyriausybės programoje, kurią
trečiadienį pradeda svarstyti
Seimas.
Ekonomistai ir pramoninin
kai prezidento iniciatyvą ver
tina kaip garantą užsienio part
neriams. Tačiau pramonininkai

pasisako už palankesnį jiems
lito kursą, pavyzdžiui 5:1 ar 6:1.
Dabartinis lito kursas labai ne
palankus eksportuotojams ir iš
esmės skatina tik prekių impor
tą bei daro Lietuvą labai pri
klausomą nuo užsienio paskolų,
teigia finansų ekspertai.
Vis dėlto manoma, kad taip
papildytas lito patikimumo
įstatymas nuramins tuos, kurie
nerimauja dėl galimo lito vertės
sumažinimo.
Lito patikimumo įstatymo ini
ciatorius, buvęs prenųeras Adol
fas Šleževičius ne kartą yra pa
reiškęs, kad negalima lito ver
tės sumažinti ir kad tokio spren
dimo pasekmės gultų pirmiau
sia ant žmonių pečių.
Pakeitus lito ir dolerio santy
kį, tarkim, į 5 su 1, bankuose
pinigus laikantys gyventojai
prarastų apie 450 milįjonų litų,
kalbėjo A. Šleževičius vienoje
spaudos konferencijoje. Be to,
tuomet laimėtų įvairūs bankų ir
kitų finansų institucijų skoli
ninkai — jų skolos dydis suma
žėtų 25 procentais.
Lito patikimumo įstatymas
galioja jau beveik dvejus metus
— nuo 1994 m. balandžio 1
dienos. Tiek pat laiko litas
susietas su JAV doleriu san
tykiu 4:1.

Pasiūlyti du kandidatai
Konstitucinio teismo
teisėjus
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) —
Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas pasiūlė kandidatu į
Konstitucinio teismo teisėjus
skirti Seimo narį, konservatorių
Egidijų Jarašiūną. Jis tai pra
nešė pirmadienį spaudos konfe
rencijoje. Kandidatų į Konstitucinio teismo teisėjus pristatymas numatytas kovo 6 d. įvyk
siančiame neeiliniame parla
mento posėdyje.
Kandidatą taip pat jau pasi
rinko Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas Pranas Kūris, pasiū
lęs teisėju skirti teisingumo mi
nistrą Joną Prapiestį. Pasak Č.
Juršėno, trečiąjį kandidatą pir
madienį turėtų paskelbti ir pre
zidentas Algirdas Brazauskas.
Pagal Konstituciją, Konstitu
cinio teismo teisėjus devyneriems
metams skiria Seimas. Tačiau
pirmą kartą formuojant Konsti
tucinį teismą 1993 metais, trys
iš devynių teisėjų buvo paskir
ti trejiems, o trys — šešeriems
metams.

Trejiems metams buvo paskir
ti teisėjai Stasys Šedbaras,
Algirdas Gailiūnas ir Stasys
Stačiokas. Pirmojo įgaliojimai
baigiasi kovo 16 d., o kitų — kovo
18-ąją. Iki to laiko Seimas turi
paskirti tris naujus teisėjus.

Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski pabrėžė Lie
tuvos ir Lenkijos bendradarbia
vimo būtinybę, abiems šalims
integruojantis į Europos Są
jungą ir NATO. Tai prezidentas
pasakė Vilniuje, pasibaigus
dvišalių dokumentų pasirašymo
ceremonijai. Lietuvos ir Lenki
jos prezidentai Algirdas Bra
zauskas ir A. Kwasniewskis
antradienį pasirašė Deklaraciją
dėl Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimo stiprinimo.
Užsienio reikalų ministrai
Povilas Gylys ir Dariusz Rosati
pasirašė Lietuvos ir Lenkijos
sutartį dėl bendros valstybinės
sienos, su ja susijusių teisinių
santykių, taip pat dėl bendra
darbiavimo ir abipusės pagalbos
šioje srityje. Šią sutartį dar
turės ratifikuoti abiejų šalių
parlamentai. Ministrai taip pat
pasirašė žinybinį ministerijų
bendradarbiavimo protokolą.
Gynybos ministrai Linas Lin
kevičius ir Stanislav Dobrzanski pasirašė susitarimą dėl Lie
tuvos ir Lenkijos karinių lėk

tuvų skrydžių abiejų valstybių
oro erdvėje.
Pasirašę Deklaraciją ir stebė
dami kitų sutarčių pasirašymą,
Lietuvos ir Lenkijos vadovai
gyvai ir labai draugiškai šne
kučiavosi dviese.
„Džiaugiuosi, kad pasirašėme
naujų dokumentų, kurie prisi
dėjo prie 50 jau pasirašytųjų
susitarimų sąrašo”, vėliau
pasakė prezidentas A. Brazaus
kas. Jis taip pat pastebėjo, kad,
nors būdamos draugiškomis
valstybėmis, Lietuva ir Lenki
ja tik dabar pasirašė sutartį dėl
sienų. Šią sutartį abiejų šalių
derybininkai parafavo Vilniuje
tik sekmadienio naktį, nors
principiniai susitarimai dėl jos
buvo pasiekti abiejų šalių už
sienio reikalų ministrams susi
tikus Briuselyje vasario pabai
goje.
Lenkijos prezidentas Aleskander Kwasniewski išreiškė viltį,
kad abiejų šalių siena ne skirs,
o jungs kaimynines valstybes.
Jis pabrėžė, kad tokia siena yra
svarbi ir visai besivienijančiai
Europai.

Jelcinas susirūpinęs Estijos
ortodoksų reikalu
Talinas, kovo 5 d. (BNS) —
Rusijos prezidentas Boris Jelcin
vasario 29 d. pasiuntė laišką
Estijos prezidentui Lennart
Meri, kuriame išreiškia susirū
pinimą dėl padėties su Estijos
Ortodoksų bažnyčia. Preziden
tas Meri užtikrino Rusijos am
basadorių Aleksandr Trofimov,
kuris perdavė B. Jelcino laišką,
kad Estijoje visoms tikyboms
yra lygios teisės pagal Estijos
Konstituciją, praneša Estijos
Prezidento spaudos tarnyba.
L. Meri paaiškino ambasado
riui Trofimov, kad ginče tarp
abiejų bažnyčių deja buvo pa
skleista vienašališka informaci
ja. Abejose pusėse tikintieji nuo
širdžiai apgailestavo, kad Mask
vos patriarchatui nepavyko pa
siekti sutarimo su Konstantino
polio patriarchatu. „Visiškai
nepagrįsti kai kurių žurnalistų
teiginiai, esą Maskvos patriar
chatui pavaldžios bendruome
nės dabar netenka vienos pro
gos laikyti pamaldas”, tvirtino
prez. Meri. „Tokie paniką
skleidžiantys viduramžius
primenantys svaičiojimai neturi
jokio pagrindo”, jis sakė.
Prezidentas pareiškė, kad visos
bažnyčios, cerkvės, mečetės ir
sinagogos bus atviros visiems jų
tikintiesiems.
Estija dabar leidžia įstatymus,
kuriais yra atkuriamos nuosa
vybės teisės, galiojusios Estijoje
iki 1940 metų, kai Raudonoji
Armija okupavo šalį. Bet šie
įstatymai neapribos tikinčiųjų

Abu pasiūlytuosius kandida
tus Česlovas Juršėnas įvertino
kaip labai patyrusius teisinin
kus, kūrusius Lietuvos teisinę
Klaipėda pritemdyta
reformą. Seimo pirmininkas pa
žymėjo dar 1993 m. siūlęs Egidi taupumo sumetimais
jui Jarašiūnui tapti Konstitu
Klaipėda, kovo 4 d. (AGEP)
cinio teismo teisėju.
— Nuo kovo 1 d. Klaipėdos
Seimo opozicijos vadas Vytau gatvių apšvietimas sumažintas
tas Landsbergis kitoje spaudos trečdaliu. Klaipėdos mero Silkonferencijoje neatmetė galimy verijaus Šukio potvarkiu, iš
bės, kad siūlydamas E. Jarašiū gatvių ir gyvenamųjų kvartalų
ną, Juršėnas galbūt „turi poli apšvietimo tinklo išjungta viena
tinių apskaičiavimų”. Lands fazė — nebedega viena iš trijų
bergis pabrėžė labai teigiamai lempų.
Manoma, jog tai leis per mė
vertinąs Egidijų Jarašiūną, ku
nesį
sutaupyti iki 30,000 litų ir
rio išėjimas iš Seimo būtų nuo
šias
lėšas panaudoti kitoms
stolis tiek rengiant įstatymus,
tiek „kaunantis Konstitucinia miesto tvarkymo reikmėms,
pranešė Klaipėdos savivaldybė.
me teisme”.

teisių dalyvuti pamaldose, pa
aiškino Lennart Meri.
Prezidentas pabrėžė, kad ti
kintieji savąsias problemas turi
savo tarpe išspręsti — ne valsty
bės vadovų ar politikų reikalas.
„Žmogaus teisės, jų tarpe są
žinės laisvė, neturi būti paver
čiamos propagandos įrankiu po
litiniams tikslams”, paskė Meri
Rusijos ambasadoriui. „Estijos
konstitucija užtikrina, kad
ginčas tarp šių bažnyčių bus iš
spręstas humaniškai ir tei
singai”, jis pasakė.
Maskvos ir visos Rusijos pa
triarchas Aleksij II kovo 4 d.
Maskvoje susitikęs su Estijos
parlamento deputatu Viktor
Andrejev pareiškė, kad tikisi
surasti kompromisinį sprendi
mą konflikte dėl Ortodoksų baž
nyčios Estijoje. V. Andrejev
pranešė, kad Aleksij II pasiryžęs
susitikti su Konstantinopolio
patriarchu Bartolomėjumi ir
ieškoti galimybių išspręsti kon
fliktą. Pasak V. Andrejev, Alek
siaus II ir Bartolomėjaus susiti
kimas turi įvykti kovo mėnesį.
Estijos premjeras Tiit Vahi
spaudos konferencijoje kovo 5 d.
pareiškė, kad vyriausybė nenori
imtis spręsti religinių problemų
ir mano, kad konfliktas dėl Or
todoksų bažnyčios naudingas
tiems, kas jį kursto. Pasak Es
tijos vidaus reikalų ministro
Mart Rask, Estijos Ortodoksų
bažnyčios skilimą Estija never
tina kaip valstybinės reiškmės
įvykio. Tai, kad Ortodoksų pa
saulyje įvyko skilimas, yra
grynai jų vidaus reikalas, pasa
kė M. Rask.

KALENDORIUS
Kovo 7 d.: Šv. Perpetua ir
Felicita, kankinės (mirė apie
203 m.); Rimtautas, Vaidilutė.
1905 m. gimė dainininkė An
tanina Dambrauskaitė. 1995 m.
kovo 7 d. mirė poetas Leonardas
Žitkevičius.
Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo,
vienuolis (1495-1550 Ispanijoje);
Beata, Kovas, Vaižgantas,
Gaudvilė. Tarptautinė Moters
diena.
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DALYVAUKIME
PIRMINIUOSE
RINKIMUOSE

Kovo 19 d. Michigan valstijoje
Lietuvos Muzikos akademijos vyks Respublikonų partijos kan
dirigavimo katedros asistentas didatų prezidentūrai pirminiai
Rolandas Aidukas, neseniai St. rinkimai, kurių metu bus nusta
Sližiui atsiųstame laiške rašo: tytas delegatų skaičius, kuris
„Gerb. maestro S. Sližiui — prof. atstovaus Michigan valstijos
R. Kasponis perdavė man Jūsų remiamiems kandidatams šią
atsiųsta giesmyną, 'Viešpatie, vasarą San Diego vyksiančiame
išklausyk’ kasetes su jūsų gro visuotiniame suvažiavime. Mi
jamais vargoniniais kūriniais, chigan valstijos gubernatorius,
giedamomis giesmėmis. Šias vokiečių kilmės katalikas John
kasetes klausė choro dirigavimo Engler, šiais metais yra res
katedros IV k. studentai, kurie publikonų gubernatorių pirmi
lanko paskaitas pagal specialią ninkas. Būdamas šiose pareigo
programą bažnyčios choro spe se pirminiuose rinkimuose jis
cializacijai įgyti. Jūsų siųsta turi laikytis neutralumo.
Dauguma Respublikonų par
medžiaga yra labai svarbi ir
tijos
vadovų ir veikėjų rėmė
reikalinga. Didelį įspūdį studen
JAV
Senato
vadovo Robert Dole
tams paliko tai, kad Jūs esate
kandidatūrą.
Michigan valsti
ne tik vargonininkas, choro
vedėjas, pedagogas, bet ir para joje lietuvių kilmės respub
pijos Liturginės komisijos pir likonai — Michigan valstijos se
mininkas. To pas mus Lietuvo natorius Mat Dunaskiss, jo žmo
na Wayne State universiteto ta
je kol kas nėra.
Vilniaus Šv. Kazimiero bažny rybos narė Diana Durtaskiss,
čios 'vaikų choro 'Lyra' vyres- Michigan valstijos Respubli
niėjį giesmininkai vėl pageida konų partijos 4-tas vicepirm.
vo, kad prieš Mišias giedotume Jonas Urbonas, Amerikos Lie
Jūsų giesmę 'Štai ateinam prie tuvių Michigan Respublikonų
altoriaus’. Ji choristams labai s-gos nariai: Marytė Petrulienė,
patinka, todėl mes,ją vėl prisi-, Vytas Petrulis ir Algis Zapa
m mero ir atliekame. Velykoms rackas remia senatoriaus Ro
tikimės išmokti 'Kristus prisi- bert Dole kandidatūrą ir ragina
visus lietuvius dalyvauti pir
kėlė’.- '.'
, į'/
Męs, Šv. Antano parapijos na miniuose rinkimuose š.m: kovo ’
riai,.sveik i name mūsų parapijos 19 d.
Šen. R. Dole 1976 m. buvo
vargonininką maestro štasį
. Sližį dėl jo kūrybinių pasiekimų prez. Gerry Ford viceprežiden
ir linkime Jam dar daug metų tinis kandidatas. 1977 m. vy
puošti, mūsų • renginius savo kusioje Pabaltiečių teisių de
monstracijoje Washingtone, jis
muzika’ ir daina”.
buvo pagrindinis kalbėtojas. De
monstracijai vadovavo Viktoras
CEPELINŲ PIETŪS
Nakas ir JAV Kongreso atsto
vas Jim Blanchard.
Šv. Antano parapijos moterys,
vadovaujant šeimininkei Pran
DETnOITO SKAUTŲ
ciškai Televičienei, sekmadienį,
KAZIUKO MUGĖ
kovo 17 d., tuoj po 9-tos ir 10:30
vai. r. šv. Mišių parapijos salėje
Detroito „Gabijos” ir „Balti
ruošia cepelinų pietus. Švęsime
jos” tuntų skautų,-čių 39-ji Ka
šv. Juozapo šventę ir prisimin
ziuko mugė š.m. kovo 3 d. sulau
sime mūsų parapijai priklausan
kė daugiau negu 600 lankytojų.
čius Juozus. Visi kviečiami atsi
Mugę atidarė „Gabijos” tunto
lankyti, o taip pat pasikviesti ir
tuntininkė Gailė Dėdinienė ir
savo draugus. Dalyvavimu pa„Baltijos” tunto tuntininkas
remsite parapiją ir Smagiai pra- Paulius Jankus. Tėveliai vado
leisite popietę draugų tarpe. '
vavo virtuvei ir valgyklai, ku
rioje buvo galima pasivaišinti
ŠV. ANTANO PARAPIJOS gardžiais lietuviškais patieka
lais. Skautai ir skautės turėjo
REKOLEKCIJOS
pagaminę gražių rankdarbių
Rekolekcijos Šv. Antano pardavimui, o skautininkės —
parapijoje vyks š.m. kovo 15-17 puikių kepsnių ir pyragų stalą.
d. Jas praves kun. Vytautas Laimės šulinys, kaip visada,
Vaičiūnas, STD, Vytauto Di pritraukė nemažai lankytojų.
Šiais metais dėl nesveikatos
džiojo, universiteto Teologijosfilosofijos fakulteto dekanas, negalint dalyvauti skautininkui
Kauno kunigų seminarijos pro Česlovui Anužiui, sesės ir bro
fesorius, gabus ir žymus kal liai pasirašė ir nusiuntė jam
bėtojas. Visi kviečiami daly sveikatos linkėjimų kortelę.
vauti ir pasinaudoti dvasiniu „Gabijos” ir „Baltijos” tuntų
patarnavimu ruošiantis Kris vadovybė dėkoja mugės daly
viams ir visiems joje atsilan
taus Prisikėlimo šventei.
Regina Juškaitė kiusiems.
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Vytauto ir Emilijos Kutkų vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktuvių šventėje. Iš k. sėdi sukaktu
vininkai Emilija ir Vytautas Kutkai ir Šv. Antano parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas.
Stovi — sūnus Mindaugas ir marti Sheila, sūnus Vytautas ir marti Caroline Kutkai, žentas Wayne
ir duktė Birutė Gillis.
Nuotr. J. Urbono

GRAŽIAI PAMINĖTA
lienė Emilija Valantinjęnė iš
KUTKŲ 50 METŲ VEDYBŲ Čikagos.
SUKAKTIS
Vytautui ir Ęmilijai Kutkams
linkime dar daug sveikų ir dar
Vytautas ir Emilija Kutkai bingų metų ir.dar ne vieną sų.-,
sekmadienį, kovo 3 d.’, Šv. An kaktį Jaimingąi švęsti. ,
lm
tano parapijos bažnyčioje pa
kartojo savo vedybinius paža
dus, kuriuos pirmą'kartą pa- ,
GRAND RAPIDS, MI
reiškė 1946 m. kovo 4 d. Ansba- ,
cho, Vokietijoje, karo pabėgėlių
PUIKUSKONCERTAS
.stovykloje.
-

Petras Treška ir Daugas
Gruodis.
Po užkandžių minėjimą ati
darė ir kelių minučių žodį lie
tuviškai bei angliškai apie šven
tės prasmę pasakė Gražina Ka
mantienė. Lietuviškų Mišių
chorui ir publikai pagiedojusi
himnus, invokaciją kalbėjo
klebonas Denniš Morrow. Prezi
dento Clinton sveikinimą-per- j
skaitė Jonas Treška,Jr., o Miėhigarf valstijos gubernatoriaus
Ėhglėr specialią VaS&riė 16
proklamaciją 'skaitė PetrasTreška.'*.'* '
. ................*•
Padėkojusi klebonui,'chorui,
višiemš talkihirtkams,- šventės
dalyviains, juostas 'paskolinu
siems (kai kurias paskolino tad-'
todailės menininkė Uršulė As,.
___
, ...

Po Mišių buvo Kutkų Vedybų
50 mėtų sukaktuvių pokylis; > Kiėkvienąiš metais LB Grand
kuriarn’ Vadovavo Stefanija Rapids apylitlkės pirm. Gražina
K&unėJienė. Maldą sukalbėjo Kamantienė’ir jos valdyba sų-,
Šv. Antano parapijos klebonas ruošia labai .kultūringus ir
kurt. Aifonsaš Babohas. S.-'Kau*. įspūdingus Lietuvos Nepriklaų-,
riėliehė dalyvius; kurių šiame - sofnybės švenčių minėjimus.'
pokylyje' buvo daugiau negu- Jau'šešeri metai kartu minime
100, supažindino šū šūkaktuvi--: Vasario 16-tą. ir Kovo Ti tą
ninku nueitu gyvenimo keliu ir. šventę. Šiais metais keli šimtai
” vaislū^seirni™a ems
pasiekimais. Šv. Antano parapi- lietuvių ir amerikiečių susi- (Kathy Astras, Peggy Bliudnikas, Nijolei Girginaitei-Mahajos choras, ramovėnai ir žurna- rinko sekmadienį, vasario 25 d}(
Aėyt
dr. BėnlVri KušlikiūT) — ųz'
listąį įĮeikė Kųtkąins jrėmintą-'į Šv...<Reįįrof:i^ Bpy.įl© bažnyčią
(..visų talką, pirm. Kamantienė
sukaktuvių proga raštą, o kun. .pasimelsti bųipprisinųntį žuvu..
Alfonsas Babonas, kuris kartu sius ar mirusius už Lietuvą, pa- suPazm mo su once o pi ogi a
mos atlikėjais. Tai buvo Lie
su Emilija lankė tą pačią gim dėkoti už Nepriklausomybę ir
tuvių
meno ansamblio „Daina
naziją Raseiniuose, įteikė jo ir prašyti Dievoiypatingos pagal
vos
”
kamerinis choras (Auš
Ados Poderienės išrūpintą Šv. bos šiandienįnei vargstančiai
ra
Jasaitytė-Petry,
Viktoras
Tėvo apaštališką palaiminimo Lietuvai, kurią prieš pusmetį
Kelmelis,
Ramutė
Kemežairaštą,>Sukaktuvininkus sveikį- G laukė- mūsų, klebonas Definiš
no: LB vardu— Jonas Urbonas, ..,Morrow ir apie ją-per-įgavo tė-Kazlaus’kienė, Aras Norvilas,
Lidija PoliŠv. Antano parapijos — Algis pamokslą pasisakė. Gražiai gie-\Audrius Polikaitis,'
.
Zaparackas ir Lietuvių fondo - dojo parapijos, lietuviškų Mišių kait2eae’
lk'*^s’ Rb
Vytas Petrulis, kuris tą proga, ’cljorąs su vadovu ir valdybos vi- aia 0 1 ž11
e>. a .as ’ °?3llS;.
įteikė mokytojai Marijai: Jan*-,cepirm. Jonu treška,Jr-u, .0. prie aV.8.8 3? 81
kauskiene, Lietuvių fondo „Ži- jų prisidėjo- if Lietu
Vlų,meno
Lietuvių?
;meno ‘mnas; Manu® Tijūnėlis Julya
vaiaity
ansamblio „Dainavoj, kameri- Valaitytę-Deuschle
ir vadovas
būrio” lituanistinei mokyklai
Darius
Polikaitis).
Paminėjo,
skirtą 1,800 dol, paramos čekį. nis .choras, atvažiavęs; įfuŲika-'
gos
su
vadovų
Darium
Dainava
”
nesėniai
šventė
Sveikina ir buvęs Šv. Antano
čiu.
Choras
giedojo
neseniai
iž" -auks1^ ve,kl°s sukakt>’ kad
parapijos klebonas kun. Walter
Lietuvos gautą gražią giėsmę fJaunas’ Paarus vadovas
Stanevičius, o Ateitininkų var^
muz. Darius Polikaitis gavo
du — Jonas Mikulionis. Buvo „Mahd Credor’.‘ Amerikos vė
JAV
LB kultūrinę premiją, la
perduoti žodiški sveikinimai liavą nešė čia gimęs LB valdybos
bai
sėkmingai
dirigavo chorus
Lietuvos Dukterų ir St. But vicėpirm. Petras Treška1 (tik
per
Pasaulio
lietuvių dainų
prieš mėnesį aplankęs žiėmos
kaus šaulių kuopos.
šventę
Lietuvoje
ir kitomis pro
Savo ir žmonos vardu padėkos sušaldytą Liėtūvą), Lietuvos gomis, dėkojo už jų atvažiavimą
vėliavą nešė iš1 Vilniaūš atvykęs
žodį tarė Vytautas Kutkus.
jaunas svečias; Daugas Gruodis. pas mus. Dar paminėjo,- kad
Pokylyje dalyvavo ir visi Kut Juos lydėjo i Juozo ir Ann choro narė Ramutė Kemežaitė
kų šeimos nariai: Mindaugas ir Ugianskių ir dl\ Beniaus ir Mol- ir jos vyras Kazlauskas tą dieną
Sheila Kutkai iš Californijos, ly Kušlikių vaikai. Maldas šventę savo vedybinio gyvenimo
Birutė ir Wayne Gillis iš Ann skaitė valdybos iždininkas sukaktį.
Arbor, Vytautas ir Garo! Kut-. Juozas Lukas, Mišioms patar
Dainaviečiai atliko labai
kai iš Windsor, Ontario, ir bro navo Kušlikių jaunesnis sūnus. aukšto lygio, malonų ir įspū
Po lietuviškų Mišių visi dingą koncertą. Jo metu, o ypač
rinkosi į gražiai papuoštą pabaigoje, vyresnieji klausytojai
parapijos mokyklos salę, kur susigraudinę sakė, kad jie išgy
scenos foną įspūdingai dengė veno savo jaunystės prisimini
apie šimtas pakabintų tautinių mus, girdėdami tuos jaunus,
juostų, buvo ,gėlės, o pačioje draugiškus ir malonius lietu
salėje buvo papuošti ilgi stalai. vius, taip gražiai dainuojančius.
.eSalę ruošę ir puošė visą šešta Dainaviečiai' atsivežė išspaus
dienio vakarą LB apylinkės val dintas programas su lietuviš
dybą, kuriai padėjo Bafbora Lu- kais ir angliškais paaiškini
. kienė, Dauga^ Gruodįs, Jonas mais, nes salės klausytojų dau
Treška, Andriukas Lukas. At guma buvo angliškai kalban
vykusių svečių laukė valdybos tieji. Pirmoje dalyje gražiai
ir daugelio šventės dalyvių iš skambėjo „Tu vyšnele”, „Aik,
anksto sunešti skanumynai ir aželi, undenia”, „Aviža prašė”,
kava. Buvo atvažiavusiu iš už „Ant kalno karklai”, ir „Augo
šimto mylių kartu švęsti. Salės kieme klevelis”. Po trumpos
šone ant stalų buvo išdėstytos iš pertraukos: „Aš pasėjau linelį”,
JAV LB Švietimo tarybos pirmi „Žiema bėga”, „Žemaičių plen
ninkės Reginos Kučienės gautos tas”, „Aras” ir „Kur bėga
lietuviškos spalvotos knygos, Šešupė”. Daugelis gal prisi
vadovėliai, žodynai, kuriuos mena, kai mokykloje muzikos
buvo galima užsisakyti. Taip mokytojai aiškindavo, kad
pat buvo platinamas „Pasaulio žmogaus balso stygos yra pa
lietuvis”, ir „Bridges”. Kas našios į gerai skambančio smui
norėjo, galėjo įsigyti lietuviškų ko stygas. Tą patvirtino Dariaus i
ženklelių, keramikos darbelių ir Polikaičio vedamas choras savo
Detroito skautuos Kaziuko mugėje išsirikiavę , .Baltijos” tunto vilkiukai laukia jų metinėn šventėn atvykstančių svečių.
spaudos. Prie stalų darbavosi gyvu pavyzdžiu, nes dainuot.

metams
$95.00
$110.00

Vi metų
$55.00
$60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

$55.00
$60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, .gavus prašymų kų
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien ' nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopijų.
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jaučio jaunimo balsai skambėjo
maloniai, švelniai, tyrai,
ryškiai, atrodė, kad daina tapo
muzika. Tai buvo ypač geras
koncertas. Sustojusi ir smarkiai
plojanti publika išprašė kameri
nį chorą dar daugiau padainuo
ti.-’ ’
- »

'

V

V t

• ;

•.

\

J '
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Programos pabaigoje Gražina
Kamantienė padėkojo Dariui
Polikaičiui ir kameriniam
(chorui. ųž(, puiku, koncertą, o
valdybos vieepirminįnkai Vy
tautas Jonaitis ir Vytautas
Kamantas su Ugianskių dukro
mis ir Andriuko Luko pagalba
įteikė vadovui Dariui Polikaičiųi ir visiems kamerinio choro
nariams dovanas su valdybos
pirmininkės padėkos laiškais.
Minėjimas ir koncertas įspūdin-

jo, o Darius Polikaitis vadovavo
„Lietuva brangi” giesmei. Visi
išsiskirstę labai pakilia švenčių
nuotaika.
G.R.K.1
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3900 W 95 SI Tai. (700) 432-0101
. . ;
Valandos pagal sūsilarimą
Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd . 12 30-3 v p p
trečd dtdaryla ketvd 1-3 -v p p
-penki ir šeštd 9vr 1?vpp

5132 S Kadzla Ava.. Chicago
(312) 778 5909 arba (312) 489 4441

KELTAI PLAUKIOS

KIEKVIENĄ IRENĄ
Lietuvos jūrų laivininkystė
įsigijo dar vieną keleivinį keltą.
Prieš 16 metų Prancūzijoje pa
statytas laivas pavadintas „Pa
langa”. Keltas gali gabenti 80
treilerių, 40 lengvųjų automo
bilių ir 90 keleivių. Jiems skir
tos dvivietės ir trivietės kajutės,
kelte yra baras, restoranas.' Ba
landžio mėnesį „Palangą” pra
dės plaukioti į Kylį.. ." .
Nors keltas statytas serlokai,
1995 m. jis buvo iš esmės atnau
jintas, pakeistos kai kurios deta
lės, mechanizmai. Pagal tarp
tautinių konvencijų reikalavi
mus atnaujintas laivas galės ne
mažiau kaip dešimt metų sau
giai plukdyti keleiviu^ ir
LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
9830 8. Rldgeland Ava.
Chicago Ridge, IL 80418
788-830-8822
4149 W. 83rd St. ”
312-738-7708

Cardiac Dlagnoala, Ltd.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago. IL 60629
Tol. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos

Valandos pagal susitarimą

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 551h St . Chicago IL
Tai. (312) 476-2112
9525 S 791h Avė Hickory Hills IL
Tel.(<708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
.
>
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., Cicero
Kasdien T iki 8 v v
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-lo
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimam,
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kadzla, Chicago, IL 60652
Tel. 312-434-2123
Holy Cross Physlclan Center
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638
Tai. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

Kab. lai. (312) 471-3300

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

7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 80052

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS , .
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120
Tai. (706) 742-0255
’ '
Valandos pagal susitarimą
-i

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė
Tel. (-708) 598-4055
7
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS ”
6132 S. Kadzla
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą ,
Kabineto tai. 312-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe
Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. ipne Ausim)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNaparvllla Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

ŽODŽIAI PAMOKO PAVYZDŽIAI PATRAUKIA
JONAS DAUGĖLA

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
valstybinė nepriklausomybė ir
vėl buvo atstatyta demokrati
niais pagrindais. Demokratinė
santvarka gali išsilaikyti tik
tada, kai tautos dauguma gyvai
seka ir dalyvauja politinėje
veikloje. Tad mums yra sunkiai
suprantamas ar pateisinamas
mūsų tautos abejingumas poli
tinei veiklai bei apskritai po
litikai.
Šiandien Lietuvoje politinių
partijų tikrai netrūksta. Tačiau
šių partijų narių skaičius yra
apgailėtinai mažas. Gal tai ir
yra dėl to, kad jų per daug.
Tačiau iš esmės nėra jau taip
svarbu, kad į partijų sąrašus
būtų įrašytos minios žmonių ir
visi piliečiai turėtų kurios nors
partijos nario kortelę. Sąrašai ir
kortelės dar toli gražu neliudi
ja tautos politinės dinamikos.
Daug svarbiau, kad rinkimų
dieną galimai daugiau piliečių
ateitų į rinkimines būstines ir
balsuotų.
Pirmojo Seimo rinkimuose da
lyvavo 75% visų turinčių teisę
balsuoti, o prezidento 78%.
Tačiau, kai netrukus Kaišia
dorių rajono lietuviams reikėjo
išrinkti savo atstovą į Seimą,
net per tris kartus nebuvo
įmanoma į rinkimines būstines
sutraukti bent 50% balsuotojų,
tad rinkimai neįvyko. O taip pat
ir savivaldybių rinkimuose da
lyvavo vos 49% balsuotojų.
Jau artinasi ir antrieji Seimo
rinkimai. Jeigu jie vyktų rytoj,
visos viešosioš nuomonės tyri
nėjimo organizacijos spėja (iš
kur lietuviai ištraukė tą mūsų
kalbos taršalą „prognozuoja”?),
kad rinkimuose dalyvautų ne
daugiau, kaip 50% piliečių.
Laisvi rinkimai ir balsavimo
teisė yra pagrindiniai demokra
tuos ramsčiai. Tad toks mūsų pi
liečių abejingumas rinkimams
yra niekas kitas, kaip tik nau
jai sukurtos demokratijos panie
kinimas.
Visi dar labai gerai prisime
name ir didžiuojamės, kad 1920
m., renkant Steigiamąjį seimą,
balsavo per 90% visų turinčių
teisę balsuoti piliečių. Prisime
name ir pakilią nuotaiką, kuri
vyravo tą dieną visoje Lietuvo
je. Kaimo žmonės arkliniais ve
žimais būriais važiavo į rinkimų
būstines. Vežimuose plevėsavo
mūsų trispalvės, o žmonės dai
navo patriotines dainas. Jie
pakilia nuotaika važiavo „rinkti
valdžios”.
Komunistai sutrypė į purvą tą
mūsų piliečių prigimtą teisę.
Penkis dešimtmečius tautai
teko laukti, iki vėl buvo at
statyta nepriklausomybė ir
piliečiams buvo sugrąžintos jų
pilietinės teisės. Ir vėl mūsų
žmonės gali laisvais rinkimais

išrinkti tautos atstovus, patikėti
jiems savo valstybinio gyvenimo
vairas. Tad nuostabu, kodėl
dabar mūsų žmonės nebenori
šiomis prigimtomis pilietinėmis
teisėmis pasinaudoti ir viešai
pareikšti savo politinę valią?
Šiuo atveju turbūt didelę dalį
kaltės turėtų prisiimti ir patys
išrinktieji. Kiekvienas Seimo
narys, o jų yra 141, gauna at
lyginimo 1,959 Lt. per mėnesį.
Komitetų ir frakcijų pirmi
ninkai — 3,265 Lt. Vicepirmi
ninkai — 2,938 Lt. Seimo pir
mininko mėnesinė alga — 4,571
Lt. Visi jie dar prie algos kas
mėnesį gauna 653 Lt. smul
kioms išlaidoms apmokėti. Ūž
tuos pinigus jie neturi atsis
kaityti ir taip pat yra atlei
džiami nuo bet kokių valsty
binių mokesčių. („Lietuvos ai
das”, Nr. 25).
Palyginus šiuos Seimo narių
atlyginimus su bankrutuojančių
bankų valdytojų algomis ir vi
sas jų galimybes sau ir savo ar-,
timiesiems pasigrobti, jie
nebūtų jau taip didelh Tačiau
palyginus juos su eilinio tarnau
tojo ar darbininko atlyginimu,
jie yra pakankamai gausūs. O
ką jau bekalbėti apie pensinin
kus.
Vilniuje yra pastatytas „Sei
mo viešbutis”. Šiame pastatė
įrengti patogūs butai, apstatyti
baldais (šaldytuvai, TV, telefo
nai ir kt.) ir iškloti brangiais
kilimais. Seimo nariai tuose bu
tuose nemokamai gyvena, o ir tų
butų išlaikymo išlaidos apmoka
mos iš valstybės iždo. Kiekvie
nas Seimo narys gali pasisam
dyti sau padėjėją, kuriam taip
pat atlyginimas mokamas iš iž
do. O, be to, dar tautos atstovai
kiekvienas gauna valdišką au
tomobilį, gali naudoti, kiek tik
nori naftos. Automobiliams pa
taisyti ir patvarkyti yra įrengta
valdiška dirbtuvė.
Netenka abejoti, kad tautos
atstovai už savo atsakingą
darbą turi būti pakankamai at
lyginami. Tačiau rinkėjai turi
teisę reikalauti, kad tie iš
rinktieji sąžiningai ir gerai
atliktų savo pareigas, kurios
jiems laisvais rinkimais balsuo
tojų daugumos valia buvo pati
kėtos.
Lietuvos spauda duoda palygi
namai gan daug žinių apie Sei
mo posėdžius ir priimtus įsta
tymus bei nutarimus. Taip pat
dažnai skelbiami ir balsavimo
duomenys. Tačiau sudėjus „už”,
„prieš” ir „susilaikė” balsus,
labai retai iš 141 Seimo nario
susidaro šimtinė. Tad kur gi
kiti? Veik visi įstatymai yra
priimami ne visiška, bet tik
posėdyje dalyvavusių Seimo
narių, dauguma.
Kiekvieno Seimo nario parei

gos yra tarnyba tautai. Visi,
kurie esame ką nors dirbę, labai
gerai žinome, kad už praleistas
darbo dienas sulaikomas atly
ginimas. O jeigu tarnautojas
pradeda dažnai apleisti darbą,
tai jis yra pašalinamas. Pana
šios taisyklės turėtų būti tai
komos ir mūsų Seimo nariams.
O, be to, mūsų Seimo nariai
yra užsikrėtę „turistiniais”
palinkimais. Jie labai mėgsta
dažnas keliones į svečias Šalis,
ypač noriai svečiuojasi Ameri
koje.
Neseniai Seime buvo spren
džiamas ministro pirmininko
nušalinimo klausimas. Be abe
jo, tai buvo išimtinai svarbus
reikalas, kurio svarstyme
turėtų dalyvauti visi Seimo
nariai. Vienas mažumos vado
vas vos vos suskubo iš Čikagos
sugrįžti laiku ir balsuoti. O
kitas, vos tik ketvirtadiehį
atidavęs savo balsą, penkta
dienio vakare jau gėrėjosi Flo
ridos šiluma.
Balsuojant pasitikėjimo klau
simą, dalyvavo apie 120 Seimo
narių. Tačiau, tvirtinant naują
ministrą pirmininką, jau susi
rinko Vos 80 atstovų. Be to, dar
tomis dienomis Seime vyko
svarbūs pasitarimai dėl naujos
vyriausybės sudarymo if pasi
keitimas nuomonėmis dėl nau
jos vyriausybės programos.
Šiuo metu mūsų tauta išgyve
na didžiulę valstybinio gyve
nimo krizę. Dėl bankų bankroto
užsidaro įmonės, daugelis ne
tenka darbo ir taip pat praranda
sunkiai uždirbtus indėlius.
Žmonės tikisi, kad Seimas bent
bandys sutvarkyti šiuos rei
kalus. Ypač daug vilčių dedama
į demokratinio sparno atstovus.
Bet jie svečiuojasi pas užsienio
lietuvius ir sako jiems prakal
bas Vasario 16 bei kituose mi
nėjimuose. Nuo tų prakalbų Lie
tuvos žmonių gyvenimas nepalengvėja. Šie keliauninkai ne
tik gauna visą atlyginimą už
praleistas dienas, bet dar turbūt
kažkas apmoka ir jų kelionių iš
laidas.
Be abejo, toks Seimo narių
abejingumas savo pareigoms su
kelia tautoje daug nusivylimo,
o tuo pačiu žmonės nusivilia ir
demokratine santvarka. Eilinis
lietuvis rinkimų dieną pėsčio
mis eina per šaltį ir lietų į
rinkiminę būstinę ir atiduoda
savo balsą kurį kandidatą ar
partiją. O tas išrinktasis skubiai
sėda į valdišką automobilį, pri
sipila nemokamai benzino ir
išvažiuoja atostogų į Palangą ar
Neringą. Palangoje yra įrengtas
puikus namas, kuriame labai
patogiai aukštieji valdžios pa
reigūnai gali be jokių išlaidų pa
atostogauti ir pasigėrėti pajūrio
saule.
Šie visi reiškiniai tautoje ne
sukelia nuotaikų gyviau daly
vauti politinėje veikloje ir eiti į
rinkimines būstines. Seimo na
riai turėtų savo sąžiningu pa
reigų atlikimu pateisinti pa-
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Danieliaus Kleino pirmoji lietuvių
kalbos gramatika, išleista Mažojoje
Lietuvoje 1653 m.

Klaipėdiečiai Jurgis Mali
šauskas, Albertas Juška ir
Vladas Pupšys parašė vadovėlį
moksleiviams. Išleista keletas
tęstinių leidinių. Bet tai mažai
palyginus su labai plačia vokie
čių istoriografija, atsiliekame ir
nuo lenkų.
Dabar išleistame dvitomyje
užfiksuotos neįkainojamos
lietuvininkų, su jais Prūsijoje
gyvenusių ir vokiečių, dvasinės
bei materialinės vertybės.
Senųjų gyventojų Karaliaučiaus
krašte neliko, šiandien galima
rasti tik paskutinius mohikanus
(pvz., tokių radome per 1995 m.
ekspediciją). Kraštas apgyven
dintas rusais bei rusakalbiais.
Iš Didžiosios Lietuvos po karo
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XVIII šimtmečio viduryje Prūsijos
kunigaikščio Vilhelmo Fridriko
(Viliaus Pričkaus, kaip jis Bave raš
tuose vadino), dokumentų, skirtų
lietuviams būrams rinkinio „Prūsuos
valdžios gromatos, pagraudenimai ir
apsakymai lietuviams valstiečiams”
(Vilnius, 1960 m.) vieno puslapio fak
similė.

•

KVIEČIA BALTŲ STUDIJŲ
VASAROS INSTITUTAS

Jau trečią kartą iš eilės
Amerikoje veiks Baltų studijų
vasaros institutas (BALSSI). Jo
programą remia net penki Ame
rikos universitetai: Illinois
(Chicago), Indiana, Michigan,
VVashington (Seattle) ir Wisconsin (Madison)- Paramą šiam In
stitutui teikia ir JAV agentūra
Sočiai Science Research Coun
cil, kuri rūpinas rečiau dėstomų
kalbų propagavimu. Agentūros
Taryba net skiria keletą stipen
dijų tiems, kurie pasirenka
studijuoti tą ar kitą Baltijos
šalių kalbą.
Institutas yra keliaujančio
tipo: kas dveji metai jis keičia
savo vietą, persikeldamas į vie
ną iš jį remiančių universitetų.
Programą ir lektorius organi
zuoja tas universitetas, kurio
patalpose tuo laiku Instituto
kursai vyksta.
Instituto uždavinys — padėti
amerikiečiams, planuojantiems
vykti į Baltijos šalis su įvairiau
siomis politinėmis, ekonominė
mis, kultūrinėmis, religinėmis,
pedagoginėmis misijomis, ar
Šiaip norintiems apie tas šalis
daugiau sužinoti. Studijos šiame
Institute jiemB suteikia būti
niausią informaciją apie Balti
jos kraštų istoriją, kultūrą, pa
pročius, o svarbiausia — pra
moko juos bendrauti bent viena
tų kraštų kalba.
Pernai ir užpernai Instituto
kursai vyko Washingtono uni
versitete Seattle. Jie turėjo
nelauktai didelį pasisekimą: iš
visų Amerikos kampų suvažia
vo. apie 70 žmonių, ypač daug
jaunimo. Tai busimieji diploma
tai, verslininkai, verslo kon
sultantai, nemaža buvo kultūri
ninkų, pedagogų. Visus juos
jungė noras užmegzti su Balti
jos šalimis glaudesnius kon
taktus, vienaip ir kitaip joms
padėti. Užtat Instituto darbas
vyko sklandžiai, klausytojai liko
patenkinti. Buvo dėstomi lietu
vių kalbos ir Baltijos šalių
istorijos bei kultūros kursai.
Baigusieji kalbos kursus gavo
atitinkamus Studijų kreditus.
Šią ir kitą vasarą Institutas
veiks lllinojaus universitete
Chicagoje. Jo organizavimo dar
bą pasiėmė PLB Lituanistikos
katedra (atsakinga — katedros
vedėja prof. Violeta Kelertienė).
Mokslas šiais metais truks nuo
gegužės 28 d. iki liepos 19 d., o
reikštą balsuotojų pasitikėjimą.
Užuot važinėję po tolimus kraš
tus, turėtų daugiau bendrauti
su tauta ir daugiau laiko pra
leisti su mūsų kaimo žmonėmis.
Tada jie galėtų būtį verti tikrojo
tautos atstovo vardo. Patrauk
lūs Seimo narių pareigingumo
pavyzdžiai ir jų sąžiningas dar
bas daugiau negu pamokantys
žodžiai ir trankios kalbos prieš
rinkimus atstatytų tautoje pasi
tikėjimą demokratine santvar-

ka.
čion atsikėlusių lietuvių, kurių
dabar tėra 20,000 - 30,000, spar
čiai rusėja, neturi sąlygų ten
kinti savo kultūrinių ir reli
ginių poreikių, tautinių mažu
mų teisės ignoruojamos. Tiesa,
pastaraisiais metais lietuvių pa
dėtis iš lėto, Sunkiai gerėja. Ke
letas tūkstančių lietuvininkų
gyvena Lietuvoje, daugiausia
buvusiame Klaipėdos krašte;
bėt ir šie turi vargo norėdami
atgauti atimtą nuosavybę. Jei
žmonės kenčia, tai ką jau kalbė
ti apie kultūros, urbanistikos
paminklus, kurie visiškai buvo
naikinami, o ir šiandien nyks
ta... Nuo XVIII a. nebėra prūsų
tautos. Jų giminaičių ir kai
mynų lietuvininkų, išsisklai
džiusių po pasaulį (daugiausia
gyvena Vokietijoje, dalis iš čia
persikėlė į JAV, Kanadą, Ar
gentiną ir kitur), bendruomenė
taip pat retėja. Skubėkime jiems
padėti.

Dėl to 1993 m. pabaigoje ir
buvo imtasi žodžiu bei vaizdu

Danutė Bindokienė

Rinkimai

programa bus gerokai platesnė.
Studijuojantieji galės pasirinkti
vieną iš trijų kalbų: lietuvių
latvių ar estų. Iš viso bus
dėstomi šeši kursai:
1. intensyvus pirmųjų metų
estų kalbos kursas (8 kreditai).
Šį kursą nuo gegužės 28 iki
liepos 19 dėstys Leena Kaosaar
ir prof. Tiina Kirss;
2. intensyvus pirmųjų metų
latvių kalbos kursas (8 kreditai).
Šį kursą nuo gegužės 28 iki
liepos 19 dėstys prof. Guntis
Šmidchens ir asistentė;
3. intensyvus pirmųjų metų
lietuvių kalbos kursas (8 kredi
tai). Šį kursą nuo gegužės 28 iki
liepos 19 dėstys Karilė Vaitkutė
ir Jūra Avižienytė;
4. Baltijos šalių kultūra (3
kreditai). Šį kursą nuo birželio
24 iki liepos 19 dėstys prof.
Tiina Kirss;
5. Baltijos šalių istorija (3
kreditai). Šį kursą nuo gegužės
28 iki birželio 3 dėstys prof.
Saulius Sužiedėlis;
6. Lietuva ir Lenkija: dialogo
kūrimas (3 kreditai). Šį kursą
nuo birželio 24 iki liepos 19
dėstys Artūras Tereškinas.
Studentai taip pat turės gali
mybę pasiklausyti ir vizituojan
čių profesorių. Šiuo metu jau
pakviesti prof. Rimvydas Šilba
joris, prof. Vėjas Liulevičius,
prof. Hari Murk, prof. Toivo
Raun, prof. Siim Sott, ir kt. Be
to, bus sudaryta proga aplanky
ti Balzeko muziejų ir jame vei
kiančias parodas, Latvių muzie
jų, Estų namus, Lietuvių tauti
nių šokių šventę. Reikia many
ti, kad Baltų studijų vasaros in
stitutas šiemet sukels dar dides
nį susidomėjimą ir sutrauks dar į
gausesnį studijuojančių būrį.
Kursų kaina: $113 už kreditą i

ir doleriai

tanklaivis Exxon Valdez avari
jos metu paleido į vandenyną 11
min. galionų naftos prie Aliaskos
Prince William Sound krantų.
Padaryti milžiniški nuostoliai
pakrančių ir vandenų ekolo
gijai.

Amerikoje šiuo metu daug dė
mesio skiriama respublikonų
partijos pirminiams rinkimams.
Valstija po valstijos balsuoja už
patinkamą kandidatą, kurį
vėliau partija tikisi prastumti
iki Baltųjų rūmų. Kaip ir kiek
vienoms lenktynėms artėjant
prie pabaigos, pasiliko keturi
stipriausieji varžovai. Vieniems
sekasi geriau, kitiems prasčiau,
bet kol kas nei vienas nenori at
sisakyti savo siekių. Bent iki
praėjusio sekmadienio daugiau
sia delegatų, pasižadėjusių jo
kandidatūrą remti respubli
konų partijos suvažiavime, buvo
surinkęs senatorius Bob Dole
(91), mažiausiai — Lamar Alexander (10), o tarp šių kraštuti
numų dar yra Steve Forbes (60)
ir Pat Buchanan (37). Žinoma,
po antradienio balsavimų
skaičiai gerokai pasikeitė, šiam
ketvertukui išsidalinus 259
delegatus pirminius rinkimus
turėjusiose valstijose.
Daugelis vadinamųjų vidaus
politikos prognozuotojų numatė,
jog vis dėlto šen. Bob Dole
prasineš taip toli į priekį, kad jo
varžovai turės iš lenktynių
iškristi. Antradienio balsavimai
tai patvirtino. Tačiau politika
tuo įdomi, kad įvyksta nenuma
tytų staigmenų. Ir šiuo atveju
dar „voverė medyje, tad never
ta puodo kaisti...” Juk nemaža
staigmena yra ir šis ketver
tukas, iš kurio tik Bob Dole jau
gerokai anksčiau reiškė preten
zijas į Baltuosius rūmus. Jis
vienintelis turi patyrimo plates
niuose — ypač užsienio — poli
tikos laukuose. Pat Buchanan,
netikėtai prasmukęs į pirmąsias
eiles dėl savo kiek kontroversiškų pažiūrų, vargiai turi galimy
bių laimėti prieš dabartinį prezidentą. Jo propaguojama „uždaros valstybės” politika yra
nereali, nes Amerika negali
įkišti galvos į smėlį ir pasislėpti nuo pasaulinių problemų —
jos anksčiau ar vėliau vis tiek
pasibels į šio krašto duris,
Steve Forbes pagrindinė stip
rybė yra kone neriboti finansiniai ištekliai. Amerikiečiai
pratę prie nuolatinių reklamų,
tad kandidatas, milijonus išleis
damas reiklamavimuisi, ilgai
niui priverčia žmones atsimin
ti savo pavardę ir ją automatiškai pažymėti balsavimo lapely
je. Sumaniai pasinaudodamas
apmokamais skelbimais, Steve
Forbes užima antrąją vietą po
Bob Dole ir dar kartą įrodo, kad
už pinigus galima daug nu
pirkti.
Stebint besialkūniuojančius
respublikonų partijos kandida
tus, tenka tik pasidžiaugti
Amerikoje egzistuojančia dvipartine sistema. Baisu ir
pagalvoti, kas būtų, jei prieš
kiekvienus rinkimus rungty
niautų kelios partijos... Vis dėl-

kolektyvinėse knygose įamžinti
lietuvininkų tūkstantmetę isto
riją, jų didžiulius nuopelnus ir
didŽialietuvių kultūrai. Kaip
sakoma, be Mažosios Lietuvos
sunkiai būtų atsilaikiusi Didžio
ji, ypač Rusijos priespaudos me
tais.
I tomo „Lietuvininkų kraš
tas” (skyriai Gamta, Istorija,
Buitis; 36 straipsniai) Pratar
mėje rašoma, kad etnografus
darban Subūrė ir jiems vado
vavo, redagavo medžiagą habil.
dr. Vacys Milius, kalbininkus —
dr. Aloyzas Vidugiris, tau
tosakininkus — prof. habil. dr.
Norbertas Vėlius, muzikologus
— doc. Zita Kelmickaitė, istori
kus bei archeologus — dr. Algir
das Matulevičius (toliau moks
linių laipsnių ir vardų nevardy
siu, nes dauguma minimų auto
rių juos turi). Leidinyje spaus
dinami moksliniai straipsniai,
publikuojami jau prieinamų
archyvų duomenys, minėtų eks
pedicijų surinkta medžiaga.
(Bus daugiau)

Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus (jo portretas matomas nuo
traukos viršuje) duktė Elzė Jankutė.

plius $30 vienkartinis ad
j
ministracinis mokestis. Smul
kesnę informaciją visais mokslo :
ir stipendijų klausimais teikia :
PLB Lituanistikos katedra, De i
partment of Slavic and Baltic !
Literatures (m/c 306), 1628
University Hali, 601 S. Morgan
St., Chicago, IL 60607-7116. i
Telefonas: (312) 996-4412; eI
mail: Kelertas @ uicvm.uic.edu.
Tuo pačiu adresu teiraukitės dėl
į
kalbos studijų stipendijų (sti
pendijos kultūros ir istorijos
kursams neskiriamos). O dėl
registracijos dokumentų kreip
kitės į Office of Continuing ■
Education and Public Service,
(m/c 165) 1033 W. Van Buren,
Suite 7000 North, Chicago, IL
60607. Telefonas (312) 996-5225.
• 1989
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to gaila, kad kandidatuojančių
sėkmė daugeliu atvejų priklau
so nuo dolerio, net ir daug ža
dantis asmuo turi mažai gali
mybių patekti į baigmines
lenktynes, jeigu jo kišenėse
vėjai švilpauja.
Lėšų stokos problemas mes
gerai pažįstame, nes ir lietuviš
koji veikla remiasi daugiausia
visagalinčio dolerio malone.
Daug darbų galėtume atlikti ir
savo tarpe, ir padėti beatsikuriančiai Lietuvai, jei turėtume
bent tiek išteklių, kiek kai
kurie tautiečiai tėvynėje mums
priskaičiuoja. Būtų daug pa
prasčiau ir lengviau gyventi be
nuolatinių rinkliavų, vąjų, pra
šymų. Ypač ruošiantis svar
besniam įvykiui, reikia padėti
daug pastangų, kad susikauptų
reikiamos lėšos. Šiemet toks
įvykis yra X tautinių šokių
šventė, rengiama liepos pradžio
je. Be abejonės, atėjo laikas
kažką ir sau padovanoti, kad pa
justume dar gyvastingą lietu
viškumo pulsą ir minios tau
tiečių susirinktų pasidžiaugti
atliktu darbu. Žinome, kad su
maniai parinkti šventei vado
vauti žmonės su talkininkais
įgyvendins sumanymą, kaip ir
praeityje įgyvendindavo, bet
paramos — finansinės ir kito
kios — tikrai reikės.
Deja, ne visi projektai pavyks
ta. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė mus įtikinėja, kad
seimą tegali ruošti Lietuvoje dėl
kai kurių finansinių lengvatų,
tenykštės vyriausybės pažadė
tų. Visuomenėje pasigirsta
nemažai balsų, kad rinkimi
niais metais tai būtų tarytum
valdančiosios partijos (juk jos
žmonės skiria lėšas), nors ir netiesiogis, indorsavimas — kaip
būtų įmanoma iš oficialiųjų iš
kilmių išjungti Lietuvos val
džią? Jeigu tikrai kitos išeities
nėra, ar nevertėtų seimo šiemet
iš vis neruošti, o nukelti į
vėlesnį — porinkiminį — laiką?
Kartą užsiminę rinkimus ir
lėšas, drįstame temą dar kiek
pratęsti ir paklausti mūsų tau
tiečių kai kuriuose telkiniuose:
ar verta surinktas Vasario
16-tosios proga aukas atiduoti
kurios vienos partijos atsto
vams, tuo metu besilankan
tiems šventėje? Lietuvių Bend
ruomenė nėra politinė organiza
cija — tik pavieniai jos nariai,
ar iš jų sukurti rėmėjų būreliai,
turi teisę tą ar kitą politinę
partiją remti, bet ne organiza
cijos vardu surinktas aukas jai
atiduoti. Ar tie partijų atstovai,
grįžę namo, pateiks atskaitomy
bę už gautas aukas (gal viską
susižers sau į kišenę)? Nors
mūsų pareiga padėti Lietuvai,
bet nepamirškime ir savo reika
lų, darbų, veiklos. Juk viską se
miame iš tų pačių kišenių, o jo
nėra bedugnės...
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1996 m. vasario 29 d. Lietuvo
je iškilmingai buvo paminėtos
žymaus diplomato, paskutinio
pirmosios Respublikos Užsienio
reikalų ministro Juozo Urbšio
100-osios gimimo metinės. Vil
niuje, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje buvo surengta paroda, Tarptautinių
santykių ir politikos insititutas
įsteigė J. Urbšio vardo stipendiją, Lietuvoje planuojama išleis
ti monetą jo atminimui įamžinti. Vilniuje reziduojantis diplomatinis korpusas ta proga buvo
pakviestas į priėmimą Užsienio
reikalų ministerijoje. Nesuklysiu pasakęs, kad nei vienas
prieškarinės Lietuvos diplomatas nesusilaukė tiek visuomenės
dėmesio ir pagarbos Atgimimo
laikotarpiu kaip J. Urbšys. Antra vertus, pagarba J. Urbšiui,
tai ne tik pagarba buvusiam Užsienio reikalų ministrui, tiesioginiam tragiškųjų 1939-1940
m. įvykių liudininkui. J. Urbšys
nuo pat Atgimimo pradžios Lietuvoje tapo žmogumi-simboliu,
nematoma gija rišusiu pirmąją
(1918-1940) ir antrąją (po 1990)
Respubliką. Atgimimo laikais J.
Urbšys buvo tapęs savotišku
moraliniu veiksniu, jo nuomonės, kurią, beje, jis neskubėdavo
viešai reikšti, klausė visa Lietuva. Sąjūdžio pirmaisiais metais politinis susiskaldymas
Lietuvoje nebuvo toks ryškus
kaip dabar, visus vienijo žodis
Nepriklausomybė ir siekis ją su
sigrąžinti, todėl J. Urbšys buvo
stipriausias autoritetas ne tik
„griežtiesiems nepriklausomybininkams”, bet ir jų oponen
tams, oponavusiems gal ne tiek
pačiai Lietuvos Nepriklausomy
bei, kiek radikaliajam jos sieki
mo keliui (čia kalbėdami apie
nuomonių skirtumus dėl kelių
ir metodų Nepriklausomybei at
gauti, neturime galvoje pasyvių
ar aktyvių kolaborantų). Taigi,
toje įtemptoje padėtyje, kurioje
gyveno Lietuva 1988-1991 m.,
J. Urbšiui teko svarbus ir atsa
kingas, stabilumą ir vienybę
tautoje palaikančio autoriteto
vaidmuo. Taip, iki tol visų be
veik pamirštas J. Urbšys, Atgi
mimo epochos pradžioje, jam pa
čiam netikėtai, atsidūrė dėme
sio centre.
Minint J. Urbšio 100-ąsias gi
mimo metines, pagerbdamas šio
iškilaus Lietuvos diplomato ir
nepaprasto žmogaus atminimą,
norėčiau pasidalinti su „Drau
go” skaitytojais keliais, deja,
dar nesusistemintais, įspūdžiais
iš mūsų susitikimų 1986-1991
m. Negalėčiau tiksliai pasakyti
kiek tų susitikimų per penkis
metus yra buvę. Jų buvo nema
žai — lankiausi pas J. Urbšį pri
vačiai, kelis kartus istorijos in
stituto vadovybės siųstas, atveždavau Vakarų TV kompanijų
atstovus. Turiu išsaugojęs J.
Urbšio rašytus laiškus bei mano
straipsnių recenzijas, kuriuos
dabar saugau kaip brangiausią
relikviją. Tačiau apie viską nuo
pradžių.
1985 m. gruodyje pradėjęs
doktarantūros, tuomet vadintos
aspirantūra, studijas Lietuvos
Mokslų akademijos Istorijos institute, studijų tema pasirinkau
Lietuvos užsienio politiką Ant
rojo pasaulinio karo išvakarėse
ir jo pradžioje. Mane tada domi
no absoliučiai viskas, kas buvo
susiję su nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimu. Daugiausia
laiko Atgimimo išvakarėse pra
leisdavau Lietuvos Valstybi
niame archyve, studijuodamas
Užsienio reikalų ministerijos
dokumentus, bibliotekų specfonduose pirmosios Respublikos
laikraščius skaičiau daugiau
nei tuometinės sovietinės Lietu

vos spaudą, su didžiausiu įdo
mumu skaitydavau ano meto
politikų ir diplomatų prisimi
nimus. Kitaip sakant, dariau tą
patį kaip ir daugelis mano kole
gų. Tegul „Draugo” skaitytojai
nesistebi, jog sovietinėje Lietu
voje buvo prieinama tokio pobū
džio literatūra. Pirma: 1986-ieji
tai jau nebe 1956-ieji, net ir so
vietinėje Lietuvoje, antra — net
ir tada tokie šaltiniai nebuvo
prieinami plačiajai visuomenei,
o tik siauram mokslininkų ra
tui, o ir galimybė pasiremti šiais
šaltiniais savo tyrimuose buvo
minimali. Prisimindamas tas
dienas, negaliu nepastebėti, kad
tų dienų atmosfera Lietuvos
Mokslų akademijos Istorijos ins
titute buvo liberalesnė bei akademiškesnė nei Vilniaus Uni
versitete ar kitose sovietinės
Lietuvos mokslo įstaigose. Ne
atsitiktinai juk, 1985-aisiais po
LKP CK Pirmojo sekretoriaus
Petro Griškevičiaus kritikos in
stituto atžvilgiu, asmeniniu jo
pavedimu Istorijos institute bu
vo surengta „tvarkos” įvedimo
ir smegenų „praplovimo” akcija
tarp į „buržuazinį nacionaliz
mą” linsktančių instituto
darbuotojų.
Pradėjęs doktarantūros studi
jas, stengiausi sužinoti apie pir
mąją Respubliką kuo daugiau,
ir po keletos metų darbo (Lietu
va ir jos užsienio politika pradė
jau domėtis dar nuo studijų Vil
niaus Universitete 1974-1979
m.), maniau, jog bent šį tą žinau
apie Nepriklausomą Lietuvą,
jos politikus ir diplomatus. Daž
nai pagalvodavau, jog tyrinėda
mas archyvinius dokumentus,
nors praėjo ir ne tiek daug laiko,
vis dėlto neturiu galimybės pa
sikalbėti su pačiais įvykių liu
dininkais, galėjusiais atsakyti į
man rūpimus klausimus, į ku
riuos nerasdavau atsakymo peržiūrinėdamas kalnus archyvuo
se saugomų dokumentų. 1986siais atsitiktinai sužinojęs, jog
vienas labiausiai mane dominu
sių žmonių — Juozas Urbšys —
yra gyvas ir gyvena Kaune, pra
džioje buvo sunku patikėti šia
žinia. Ši pavardė buvo tapusi
kone legenda ir nieko nestebi
no ją matyti Vakarų istorikų,
rašančių apie Antrąjį pasaulinį
karą darbuose. Niekaip negalė
jau patikėti, kad šis neeilinio
likimo žmogus gyvas ir gyvena
visiškai šalia. Suprantama, jog
nuo to momento susitikti su J.
Urbšiu tapo didžiausia svajonė.
Norėjosi ne tik patenkinti savo,
kaip istoriko, smalsumą ir „iš
pirmų lūpų” išgirsti apie tuome
tinius įvykius bei asmenis, bet
ir pamatyti žmogų, nuėjusį tokį
sudėtingą gyvenimo kalią nuo
Nepriklausomos Lietuvos Už
sienio reikalų ministro iki
tremtinio Sibire.
Po kurio laiko man pavyko
gauti susitikimą su J. Urbšiu,
kuris, tarpininkaujant mano
tuometinei mokslinei vadovei
dr. Reginai Žepkaitei, mielai
sutiko mane priimti. Niekada
nepamiršiu ir to jaudinimosi,
važiuojant į pirmą susitikimą
traukiniu iš Vilniaus į Kauną.
Prisimenu galvojau, tuojau
spausiu ranką žmogaus, kuris
sveikinosi su dauguma prieška
rinės Europos galingųjų. Ta
prasme, kažin, ar dar yra nors
vienas lietuvis, turėjęs progos
matytis ir kalbėtis su Hitleriu,
Ribentropu, Stalinu, Molotovu
ir kitais, lėmusiais Lietuvos li
kimą. Galima suprasti, ką gal
voja ir jaučia istorikas prieš to
kį susitikimą.
Beje, susitikimo išvakarėse
baigiau studijuoti gen. Stasio
Raštikio prisiminimų keturtomį, buvau pilnas įspūdžių. Ypač

Juozas Urbšys

stipriai mane, jauną doktoran
tą, buvo paveikęs buvusio Lie
tuvos kariuomenės vado gen. St.
Raštikio didingumas, savo ver
tės ir vaidmens Lietuvos valsty
bės gyvenime supratimas. Kaž
ko panašaus tikėjausi ir iš su
sitikimo su J. Urbšiu. Mano
akyse jo vaidmuo Lietuvos
užsienio politikoje buvo nema
žesnis nei gen. St. Raštikio vaid
muo vidaus politikoje. Bet kokiu
atveju, J. Urbšys kaip ir gen. St.
Raštikis, priklausė Lietuvos eli
tui, ir jau vien to užteko, kad
vykstant į susitikimą su tokiu
žmogumi kelias iš Vilniaus į
Kauną pasirodytų ilgesnis nei į
gimtąją Klaipėdą.
Tačiau atsitiko kitaip. Kiek
atsipeikėjęs po pirmos galingo
įspūdžio išvydus Juozą Urbšį
bangos, prieš save pamačiau tie
sų, gražų ir nepaprastai kuklų
žmogų, net ir sovietiniais stan
dartais gyvenantį labai ir labai
kukliame vieno kambario bute,
nykiame „chruščiovinės” staty
bos Kauno rajone. Per langą,
lyg tyčia, matėsi sovietinis tan
kas — paminklas, „Kauno išva
duotojas”. Nesu tikrinęs, bet
neatmetu minties, jog ši gyve
namoji vieta su tokiu vaizdu J.
Urbšiui galėjo būti parinkta ne
atsitiktinai. Sovietai visada mė
go ir pasižymėjo ypač išradin
gais kerštų bei kerštelių meto
dais.
Geriant kavą, turėjau progos
geriau pasidairyti po kambarį.
Pirmiausiai į akis krito jo žmo
nos Marijos Mašiotaitės-Urbšienės fotografija ir knygų lentyna,
kurioje puikavosi daugiatomė
prancūziška enciklopedija. Pa
vydėtina buvo tvarka ant rašo
mojo darbo stalo. Pastebėjau ir
tranzistorinį radijo imtuvą, ku
ris, kaip vėliau sužinojau, gerai
užsienio kalbas mokančiam J.
Urbšiui, sovietmečiu buvo svar
biausiu informacijos šaltiniu.
Vykdamas į Kauną, nesitikėjau
pamatyti didelio ir gražaus bu
to, tačiau nesitikėjau ir tokios
spartietiškos aplinkos. Papras
tumas, švara ir kuklumas —
taip galima trumpai apibūdin
ti aplinką, kurioje gyveno buvęs
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistras. J. Urbšį supusi aplinka
tiksliai atspindėjo ir jo charak
terio bruožus: kuklumą, preci
ziškumą, santūrumą, kalboje
bei vertinimuose. Pvz., jis veng
davo kalbėti apie save ir savo
vaidmenį, priimant svarbiau
sius Lietuvai sprendimus. Kal
bų apie save reikšmę J. Urbšys
vengdavo ne todėl, jog būtų jau
tęs kokią tai savo, kaip Užsienio
reikalų ministro, kaltę dėl tra
giško Lietuvos likimo. Po eilės
pokalbių susidariau tvirtą įspū
dį, kad jis tiesiog nemėgo žangliruoti žodeliu „aš”. Paklaustas
apie gen. S. Raštikio memuarus
bei kai kuriuos juose esančius
vertinimus, J. Urbšys tik reikš
mingai nusišypsojo, bet nuo
platesnių komentarų susilaikė.
Nekritikuodavo ir neteisino jis
ir tuometinės Lietuvos vadovy
bės, nors kelis kartus yra užsi
minęs apie kai kurias taktines
klaidas, pvz., derybų Maskvoje
1939 m. rudenį metu. J. Urbšys
nuolat pabrėždavo, kad katast
rofos ištikusios Lietuvą prie
žastys buvo už tuometinės vals
tybės vadovybės įtakos ribų.
Kalbant apie praeitį, J. Urb
šys nuolat siekė tikslumo, net
detalėse, kurios iš pirmo žvilgs

nio galėjo pasirodyti visai ne
reikšmingos. Tokiais atvejais
nenustodavau stebėtis jo atmin
timi. Galiu pateikti fenomena
lios J. Urbšio atminties pavyzdį
— savo knygą apie 1939-1940
metus, kurioje smulkiai aprašo
mas pokalbių su J. Ribentropu
Berlyne dėl Klaipėdos ir su J.
Stalinu bei V. Molotovu Krem
liuje turinys, jis parašė nesinau
dodamas jokiais archyviniais
dokumentais, kadangi neturėjo
galimybės prie jų prieiti. Lygin
damas knygos tekstą su paties
J. Urbšio iš Maskvos į Kauną
siųstomis Pro memorijomis
1939 m. rudenį ar 1940 m. va
sarą, saugomomis archyve, ne
galėjai atsistebėti, kaip tiksliai
iš atminties J. Urbšys atpasako
ja šiuos pokalbius savo knygoje.
Tikslumas — gal tai ilgametės
diplomatinės veiklos pagimdy
tas įprotis, tačiau man tada at
rodė, o ir dabar taip atrodo, jog
ir kitos J. Urbšio savybės —
kaip, tarkim , objektyvumas, ar
pagaliau minėtas kuklumas bei
santūrumas, visada buvo jo as
menybės bruožai, taip pat ir
vadovavimo URM metu. Kitaip
sakant — 1986 m. jis man pasi
rodė kaip antipodas gen. S.
Raštikio savęs Lietuvos istori
joje sureikšminimui. Taip teig
damas, jokiu būdu nenoriu būti
neteisingai suprastas žymaus
Lietuvos generolo atžvilgiu. Tai
tik paprastas dviejų nusipelnusių Lietuvai žmonių kai
kurių bruožų palyginimas, ne
pretenduojantis į jokius api
bendrinimus.
J. Urbšio objektyvumas isto
rikui buvo lobis. Jo galėjai
klausti sudėtingiausius klausi
mus, žinodamas, kad gausi at
sakymus, kuriais galėsi pasiti
kėti. Žinoma, istorikas, visuo
met atsižvelgia į neišvengiamą
subjektyvumą vertinimuose, ta
čiau čia buvo kaip tik tas atve
jis, kuomet sąmoningo subjekty
vumo reikėjo bijoti mažiausiai.
Beje, šiuo konkrečiu atveju tu
rėta galimybės lyginti gauna
mus atsakymus su archyvine
medžiaga. Neteko pastebė
ti, kad juose būtų didesnių
skirtumų.
J. Urbšio preciziškumo pa
vyzdžiu galėtų būti išlikę jo
rankraščiai arba laiškai. Žiūrė
damas į smulkia ir tvar
kinga rašysena parašytus laiš
kus (nepamenu, tačiau kokia tai
proga teko prabėgomis matyti ir
savo tvarkingumu padariusius
man didelį įspūdį sąsiuvinius,
kuriuose buvo surašytos J.
Urbšio ilgametės išlaidos), tada
galvodavau, kad tokia tvarka
gali būti tik pas „smetoninėje”
Lietuvoje išauklėtą žmogų ir,
jog mums, sovietinėje Lietuvo
je užaugusiems, reikės dar kelių
kartų iki ir mūsų tarpe atsiras
tokių preciziškų asmenybių
kaip J. Urbšys.
Turėjau progos stebėti ir tą
įspūdį, kurį J. Urbšys darė
kitiems žmonėms. Pvz., 1989 m.
atvežiau pas jį Vakarų Vokieti
jos TV filmuotojų grupę. J.
Urbšys sutiko duoti jiems inter
viu, nors nemėgo apie savo as
menį jokio šurmulio. Tuo metu
toks interviu buvo labai reika
lingas Lietuvai, ypač kad jis
buvo transliuojamas per Vaka
rų Vokietijos TV. Buvęs Lietu
vos Užsienio reikalų ministras
ne tik pakerėjo vokiečius savo
pasakojimo apie 1939-1940 m.
įvykius tikslumu, bet ir nepa
prastai gera vokiečių kalba. Jau
po to, J. Urbšys man sakė, jog
vokiškai nebuvo kalbėjęs nuo
šešiasdešimtųjų metų pradžios,
kuomet buvo priverstas vykti į
teismo procesą Rytų Vokietijo
je. Nepaprastai didelį įspūdį J.
Urbšys padarė ir italui prof.
Pjetro Dini, kurį buvau atvežęs
į Kauną, ir kurio pastangomis
vėliau J. Urbšio memuarai buvo
išleisti Italijoje.
Jau tada suprasdamas J. Urb
šio pasakojimų, pastebėjimų iš
liekamąją vertę, dariau viską,
kad dokumentaliai užfiksuoti
juos. Vieno iš tuometinės Lietu

vos Kino studijos operatoriaus
pagalba, berods 1989 m., esame
nufilmavę nepaprastai įdomų,
apie pusantros valandos pokalbį
su J. Urbšiu, kuriame jis gan
plačiai pasakoja ne tik apie lem
tinguosius 1939-1940-uosius,
bet ir apie kitus įvykius, as
menis. Tai vienas iš retesnių
tokio pobūdžio dokumentų, de
ja, neturiu žinių kur dabar yra
šis įrašas.
Beje minėtoji liberali Istorijos
instituto atmosfera ir J. Urbšys
man nuolat primena epizodą,
apie J. Urbšio knygos rankraš
čio įsigyjimą. Jį esu trumpai
minėjęs straipsnyje, skirtame
kito žymaus Lietuvos diplomato
St. Lozoraičio,jr. atminimui. Čia
manau esant gera proga deta
liau aprašyti minėtą epizodą.
Taigi, 1986 m. rudenį mane pa
kvietė instituto vadovybė (di
rektorius prof. V. Merkys, jo
pavaduotojas dr. A. Eidintas,
pokalbyje dalyvavo ir dr. R.
Žepkaitė) ir pareiškė, kad man
reikia skubiai vykti į Kauną,
gauti iš J. Urbšio jo prisiminimų
kopiją ir perduoti jam 500 rub
lių honorarą. Tokia suma tuo
metu prilygo maždaug ketu
rioms mėnesinėms doktoranto
stipendijoms, bet tai buvo
viskas, kuo disponavo institutas
tokiam nelegaliam pirkiniui. Už
J. Urbšio knygos rankraštį, ži
noma, tai nebuvo daug. Antra
vertus, tada ne pinigai buvo
svarbiausia, nors sunkiai besi
verčiančiam J. Urbšiui ir ši
nedidelė suma buvo šiokia tokia
parama, o institutui tai buvo
neįkainojamas pirkinys. „Jei
jau Urbšys parašė prisimini
mus, tai spėtina, jog bandys juos
paskelbti kur nors Vakaruose.
Gabenant atsiminimus per kor
doną jie gali būti rekvizuoti ir
sunaikinti, o J. Urbšio turimą
tekstą gali konfiskuoti KGB.
Todėl reikia gauti atsiminimų
kopiją, kuri laikoma Istorijos in
stitute būtų sąlyginai saugi. Esi
pažįstamas J. Urbšiui, todėl
ruoškis į Kauną’’ — buvo man
pasakyta ir netrukus aš išvykau
į buvusią laikinąją sostinę.
Šią misiją atlikau be ypatingų
sunkumų. J. Urbšys neilgai dve
jojęs sutiko su pasiūlymu ir
įteikė man rankraštį. Pagalvo
jęs, jog atsargumas gėdos neda
ro, ir kad būtų gerai turėti ne
vieną, o kelias kopijas, sėdau į
traukinį vykstantį į Klaipėdą,
kur du patikimi man žmonės
per dvi paras ranka perrašė visą
rankraštį, t.y. daugiau nei šimtą
spausdintų puslapių. Negalėjo
me to padaryti kopijavimo ma
šina, kadangi iš vienos pusės,
jos tuo metu buvo gana retos,
antra vertus, ir tai buvo dar
svhrbiau — jos visos buvo kon
troliuojamos saugumo. Palikęs
perrašytą tekstą Klaipėdoje,
grįžau į Vilnių ir įteikiau J.
Urbšio prisiminimų kopiją in
stituto vadovybei. Minėtą ranka
perrašytą kopiją ir dabar laikau
kaip tų dienų atmosferos Lietu
voje prisiminimą.
Jau vėliau, po J. Urbšio mir
ties, supratau, kad susitikimai
su šia iškilia asmenybe man
buvo svarbūs ne tik kaip istori
kui, bet ir kaip žmogui. J.
Urbšys padarė man neišdildomą
įspūdį ne tik kaip svarbus ir
betarpiškas 1940 m. vasarą
Lietuvą ištikusios tragedijos
liudininkas, bet ir kaip stipri
asmenybė, kurios vidinė jėga,
nepaisant pagarbaus amžiaus,
jautėsi visame kame. J. Urbšys
mūsų kartai įkūnijo savyje
Lietuvos valstybingumo idėjos
gyvybingumą ir tapo tarnavimo
savo tautai pavyzdžiu. Tokiu ir
išliks Juozas Urbšys mano ir
kitų jį pažinojusių žmonių
atmintyje.
• 1946 m. kovo 10 d. Italijos
rinkimuose pirmą kartą galėjo
balsuoti ir moterys.
• Ohio valstija įsijungė į
JAV 1803 m. kovo 1 d., tačiau
Kongresas įstojimo nepatvir
tino iki 1953 metų!

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
32081/2
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. 708-969-2658.

TAISOME

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 312-585-6624

REAL ESTATE

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

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

2 bedrm. garden apt. Nevv appliances; heated. No pets. Vic.
57 ir St. Louis.
Tel. 312-778-3425

HELP VVANTED

IEŠKO DARBO
LAMCO
Landecaplng * Maintenance Co.

Pagyvenusi moteris Ieško darbo
prie vaikų, ligonių, senelių arba gali
padėti namų ruošoje. (Sumani virėja)
Kreiptis tel. 312-254-7874.

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

VVashington, D.C. based, looking lor
worker: lawn moving & yard work. Free
place to live vvith one roomate. $6/hr.

Work permlt reąulred. Call Alės:
202-244-2373

Reikalinga vyresnio amžiaus mote
ris, kuri galėtų išvirt valgį ir padėti namų
ruošoje 90 m. vyrui, nepajėgiančiam to
pasidaryti. Dėl atlyginimo susitarsim.
Skambinti į Rockford, IL, tel.
815-964-2623. Kalbėt lietuviškai.

A public servKe °f this nesvspaper

DRAUGE GAUNAMOS ANGLU KALBA
KNYGOS
ENGLISH — LITHUANIAN DICTIONARY. V. Ba
ravykas. Apie 30.000 žodžių. 590 psl. . .
LITHUANIAN — ENGLISH DICTIONARY. B.
Piesarskas, B. Svecevičius. Apie 27.000 žo
džių. 511 psl..................................................
LITHUANIAN SELF—TAUGHT. Marlborough’s.
M. Variakohytė-lnkėnienė. 144psl ........
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė
Garbštinė. 255 psl.........................................
BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA.177 psl.
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142
psl.................................................................
LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Joseph
Ehret. 51 psl.......................... ....................
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191
psl.....................................................................
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.
Vai. Ramonis. 79 psl....................................
ČIURLIONIS: Painter and composer. St. Goš
tautas. 558 psl...............................................
M. K. ČIURLIONIS. Time and Content. Vytautas
Landsbergis. 204 psl....................................
MY DICTIONARY-Richard Scarry. Liet.-anglų
kalbomis. Spalvotos iliustracijos.............
THE AGONY. Romanas. Jurgis Gliaudą. 288 psl.
EASY WAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6 kase
tes mokytis lietuvių kalbą...........................
• FIGHTERS FOR FREEDOM. Atsiminimai. J. Dau
mantas. 279 psl.............................................
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. J. Daužvardis. 128 psl...............................................
SVETUR OR AWAY FROM HOME. Romanas.
Linus F. Fike. 419 psl. ...?...................
LITHUANIAN IN AMERICA. Dr. A. Kučas. 349 psl.

$20.00

$15.00
$4.00

$13.00
$12.00

$5.00
$3.50

$8.00
$5.00

$25.00
$12.00
$20.00
$5.00

$50.00
$10.00

$7.00
$17.95

$10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti,
sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

„BALTIC

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo mėn. 7 d.

CAMP

kur yra marijonų vienuolijos
laidojimo vieta. Laidotuvių
eisena su gėlėmis ir vainikais
nusidriekė kelis šimtus metrų.
Prie kapo kalbą pasakė Lietuvos
marijonų provincijolas, kun. P.
Račiūnas,MIC. Jis dėkojo Uk
mergės gyventojams už meilę ir
pagarbą, parodytą vienuolijos
atstovams, marijonų vardu ža
dėjo „ir ateityje dvasiškai tar
nauti ukmergiškiams” Vytauto
laikais įkurtoje parapijoje. Kun.
P. Račiūnas taip pat perskaitė
iš Romos gautą marijonų vie
nuolijos vyriausiojo vadovo tėvo
A. Bonecki,MIC, laišką.
Prie kapo nuoširdžias kalbas
pasakė kun. V. Ramanausko,
MIC, kurso draugas Kauno ar
kikatedros bazilikos klebonas

UNIVERSITY”

JONAS DAINAUSKAS

Pabaltijo universiteto, kuris
prieš penkiasdešimt metų Ham
burge (1946 m. kovo 14 d.) estų,
latvių bei lietuvių studentams
pradėjo universitetines studijas,
istorija prasidėjo 1945 m., tuo
jau po karo paliaubų. Tai buvo
užsimojimas Estijos, Latvijos,
Lietuvos universitetų, akade
mijų profesorių, lektorių, ku
riuos bolševistinės okupacijos
grėsmė išvijo iš tėvynės ir pa
vertė „žmonėmis be rytojaus”.
Tuo tarpu „Jungtinis sąjungi
ninkų štabas” 1945 m. balandžio/gegužės mėn. buvo priėmęs
„Guide To The Care Of Dis
placed Persons In Germany”,
kur 22 psl. buvo parašyta: c.
After Identification by Soviet
Repatriation Representatives,
Soviet displaced persons will be
repatriated regardless of their
individual vvishes”, nors tas
„Vadovo” nuostatas buvo griež
tai priešingas 1899 bei 1907
Hagos ir 1929 m. Genevos (karo
ir taikos) konvencijoms. O juk to
„Vadovo” nurodymai praktiš
kai buvo pritaikyti net 1970
metais, kai tų metų lapkričio
mėn. iš sovietų laivo bebandantį
pabėgti Simą Kudirką JAV lai
vyno vadovybė grąžino sovie
tams, kurių teigimu, visi
1944/45 m. pabėgėliai iš Estijos,
Latvijos ir Lietuvos buvo So
vietų piliečiai, todėl net ir
prievarta turėjo būti grąžinti.
To „Vadovo” nurodymai buvo
1945/46 metais „papildomai”
švelninami, vienok pati grėsmė
„būti repatrijuotais” it legendos
Damoklo kardas kabojo virš vi
sų Baltijos kraštų pabėgėlių.
Po ilgų minėtos profesorių
grupės pastangų, 1945 m.I lapkričio mėn. Britų Užsienių ’
reikalų ministerija, okupuotos
Vokietijos britų zonoje esan
tiems Baltijos valstybių pabėgė
liams leido kurti „Baltic Uni
versity” 1945.XII.24 d. Zonos
faktiškos valdžios vieneto,
„Karo belaisvių bei išvietintų'
asmenų britų štabo” Dundėje,
pasirašyto majoro H.R. Jacobs,
rašte tas universitetas buvo pa
vadintas „Baltic Camp Univer
sity” ir buvo pripažinta, kad
steigiami 8 fakultetai ąu„
maždaug 2,200 studentų, kad
jau yra sudaryti to universiteto
tvarkymo organai. Taip pat pa
žadama universitetui mokymo
patalpoms duoti Hamburge
„Deutsche Ring” pastate ati
tinkamą vietą.
1946.1.9 Pabaltijo un-to orga
nizacinio komiteto posėdyje
buvo patvirtintas laikinasis
universiteto statutas ir pri
statyti: prezidentas prof. F.
Gulbis, visi trys rektoriai (ad
ministracijos reikalams estas
prof. E. Opik, studentų reika
lams latvis prof. E. Dunsdorf ir
ūkio reikalams lietuvis prof. V.
Stanka), visų 8 fakultetų deka
nai bei prodekanai. Tame posė
dyje taip pat dalyvavo britų
karinės admininstracijos bei
UNRRA vieneto 74 atstovai.
Pastariesiems universiteto idėja
patiko ir jie ėmė Pabaltijo un-tą
vadinti „UNRRA Baltic Univer
sity”, bet iš tų UNRRA
pareigūnų tik vienas R.C. Riggle nuoširdžiai gynė univer
sitetą. Karinės britų įstaigos jį
vadino „Baltic.Camp Universi
ty”.
Vyko intensyvi studentų re
gistracija (1945.X.1 d. —
1946.III. 18 d. įsiregistravo net
2,700 studentų: estų — 383, lat
vių — 1,568, lietuvių — 749).
Britų karinė valdžia leido pri
imti į un-tą studentus tik iš
britų zonos (tokių užsiregistra
vo 2,184), bet niekad visi no
rintieji studijuoti nebuvo pri
imti. Profesoriams leista atvyk
ti ir iš amerikiečių bei prancūzų
zonų. Pagrindinis akademinio
lygio laidas buvo jo aukšto
mokslinio lygio profesoriai, dės

tytojai, anksčiau dirbę Estijos,
Latvijos ir Lietuvos universi
tetuose, akademijose. Jų buvo
beveik du šimtai. Taip 1946.XI.
6 d. buvo: Filosofijos fakultete
— 42 (lietuvių .kalbos — 12),
Ekonomijos-Teisės — 20 (liet. —
6) , Gamt.-Matem. — 32 (liet —
7) , Žemės ūkio — 20 (liet. — 6),
Medicinos — 20 (liet. — 8), Architektūros-Inžinerijos — 24
(liet. — 1), Chemijos — 12 (liet.
— 3), Mech. — 16 (liet. — 4),
Muzikos-sporto — 7 (liet. — 2).
Mokslas turėjo prasidėti
1946.1.15 d., bet britų karinei
valdžiai paėmus visą Deutsche
Ring pastatą, universitetas tu
rėjo persikelti į karo veiksmų
apgriautas Hamburgo Istorinio
muziejaus patalpas, kurias rei
kėjo patiems atremontuoti, o tai
kaštavo apie 100,000 R.M. Or
ganizacinis komitetas tas
išlaidas apmokėjo iš surinktų
aukų. Profesorių bei studentų
stovyklai buvo duoti „Zoo Lager” mediniai, neremontuoti ba
rakai, karo metu pastatyti iš
svetur atkeltiems darbinin
kams. Ir tas patalpas reikėjo
pačiam un tui aptvarkyti, re
montuoti. Barakuose gyvenimo
sąlygos buvo labai primityvios,
nes truko, tikrai visko. Viskuo
turėjo pasirūpinti patys stu
dentai ir net profesoriai. Tą
padėtį gal geriausiai iliustruo
ja faktas, kad, persikėlus į tuos
barakus, labiausiai buvo nau
dingas kieno turėtas lenktinis
kišeninis peilis, o jei kas
neturėjo savo lėkštės, valgydavo
iš didesnės skardinės konservų
dėžutės. Maistas buvo blogas,
nes UNRRA nepripažino dir
bančiais nei profesorių, nei
studentų. Studentai tada gyve
no ne vienoje, o keliose pa
našiose, stovyklose. Apie
universiteto gyvenimo sąlygas
V. Bildušas 1948 m. laikraštyje
(JAV) „Sandara” rašė: .... an
trais savo gyvenimo metais...
PU buvo reikalautas 50% suma
žinti elektros energijos varto
jimą, gi... vieno tremtinio iš
laikymas į dieną atsieina britų
zonoje tik 29 centai, o iš jų tik
apie 15 centų skirti tremtinio
visos dienos maisto daviniui.
Kiti 14 centų į dieną (nuo kiek
vieno tremtinio) tenka adminis
tracijai — t.y. IRO pareigūnams
ir kt. Todėl maistas yra tiesiog
neįsivaizduojamai menkas ir
blogas, jo labai mažai. Ir tai yra
jau visą laiką — kiekvieną die
ną...” Universitetas savo pir
momis kūrimosi dienomis buvo
pats neturtingiausias pasauly
je — neturėjo nei bibliotekos, nei
tinkamų laboratorijų, nors iš
pat pradžių veikė visi aštuoni
fakultetai. Pirmaisiais metais
profesoriai negavo nei cento at
lyginimo. Vadovybės pastango
mis atsirado universiteto biblio
teka, pagalb. laboratorijos, te
chnikos dirbtuvės. Daug padė
jo įvairios užjūrio labdaros
organizacijos, aukodamos dra
bužius, knygas ir maistą. Lie
tuviams studentams daugiausia
padėjo Amerikos lietuviai, skir
dami gausias aukas.
Studentų skaičius, kurį laiką
viršijo net tūkstantį. 1947.II.8
d., buvo įregistruota: Filosofijos
fak. — 150 (liet. — 72), EkonomTeis. - 89 (liet. - 27), GamtMatem. — 41 (liet. — 5), Žem.
ūk. - 103 (liet. - 36), Miškinink. — 33 (liet. — 12), Veterinar. — 30 (liet. — 8, Medicin. —
172 (liet.— 35), Odontolog. — 42
(liet. — 12), Archit.-Inž. — 170
(liet. — 38), Chem. ir Farmac. —
83 (liet. — 16) ir Mechan. — 104
(liet. - 31). Iš tų 1,027 stud.:
estų — 121, latvių 614, lietuvių
292. Per visą PU veikimo laiką,
estų, lietuvių bei latvių stu
dentų skaičius santykiavo kaip
1:2:4. Tai maždaug atitiko tų
tautų išeivių skaičiui britų zo
noje.

A.P.P.L.E. kursų metu Rytų Lietuvos mokytojams (1995 m. vasarą): dr. Ursula Casanova ir dr.
Joe Kalia įteikia pažymėjimą. Stebi internatinės tremtinių vaikaičiams mokyklos direktoriaus
pavaduotojas Aloyzas Bakšys.

Paskaitos buvo skaitomos vo
kiečių kalba, bet pvz. atskirų
Baltijos tautų istorija, li
teratūra, kalba buvo dėstomos
ir tautinėmis kalbomis. Rekto
rato, dekanų tarybos ir senato
posėdžių kalba — irgi vokiečių,
o posėdžiai su UNRRA ir britų
karinės valdžios pareigūnais —
anglų kalba. Universiteto biule
teniai ir mokslo darbai buvo
spausdinami anglų be vokiečių
kalba. Panašiai „kalbėjo” ir
Studentų atstovybė, kurią su
darė 15 narių (po 5 nuo kiek
vienos tautybės).
Dėl žiemos meto sąlygų ir ad
ministracijos organizacinių dar
bų užsitęsimo negalėjus pada
ryti iškilmingo akto, univer
siteto darbą pradedant, tai buvo
padaryta 1946.V.25 d. suruoštos
„pavasario šventės” metu. Akto
metu be prezidento ir rektorių
sveikino ir Hamburgo britų
karinės valdžios atstovas. Šven
tės metu buvo suorganizuota
kukli trijų tautų meno bei
knygos paroda, koncertas, pa
baltiečių literatūros vakaras ir
studentų sporto varžybos. Nuo
taika buvo studentiškai pavasa
riška. Un-to ir jo studentų
veikla pradėjo sekti savųjų
universiteto darbo pavyzdžiu.
Deja, labai greitai ėmė rodytis
ir tamsūs debesėliai, gražiai
besidarbuojančio universiteto
padangėje. Kliudė universiteto
pavadinime žodis „Pabaltijo”;
Birželio mėn., po pirmųjų trum
pų tarpsemestrinių atostogų grį
žę, studentai rado iškabose prie
įėjimo į universiteto rūmus ir
universitetinę stovyklą žodį
„Baltic” užteptą ir užrašą
pakeistą į „H. (t.y. Hamhurg)
D.P. university”. Universiteto
vadovybė buvo įspėta „ribotis
studentų parengimu į vokiečių
universitetus”. Nustatytas buvo
ir naujas vardas: „D.P. Univer
sity Study Centre”.
1947 m. sausio mėn. universi
tetas buvo iškeltas iš Hamburgo
į netolimą Pinnebergą, į buv.
vokiečių aviacijos kareivines,
kur pradžioje teko gerokai pa
šalti, bet mokslas nebuvo nu
trauktas, nors tada žiema buvo
labai šalta. Ir vis dėlto naujoje
vietoje darbo ir gyvenimo sąly
gos buvo geresnės, nors greitai
pabėgėlių administracija pradė
jo į Pinnebergo stovyklą kelti
svetimus žmones. 1947 m. liepos
mėn. buvo uždrausta vartoti
„Pabaltijos universitetas” var
dą, o taip pat bandyta nustaty
ti studentų amžiaus ribą ir
studijų laikas ribotas dviem
semestrais. Tiems nurodymams
neatitinkačius, 1948.X1.8 d. pat
varkymu, bandyta net jėga išga
benti iš tos stovyklos. Vienok po
PU vadovybės pastangų (pasie
kus net Londoną) buvo leista
tęsti savo darbą iki 1949.IX.30
d. Daug ilgiau kaip tas terminas
universitetas ir pats vargu ar
bebūtų galėjęs sėkmingai veik
ti, nes emigracija į užjūrius
smarkiai, ypač 1949 m. retino
tiek studentų, tiek profesorių
eiles. 1949 m. rugsėjo 30 d.,
devynis semestrus veikęs, Pa-

PALAIDOTAS KUN.
VACLOVAS RAMANAUSKAS,MIC
Sausio 30 d. Ukmergėje buvo
palaidotas žiauriai nužudytas
kun. Vaclovas Ramanauskas,
MIC. Gedulingas šv. Mišias,
kurioms vadovavo Vilkaviškio
vyskupas J. Žemaitis,MIC, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas
J. Matulaitis, Kauno vyskupas
augziliaras V. Michelevičius,
vyskupas R. Krikščiūnas, Lie
tuvos marijonų vienuolijos pro
vinciolas kun. P. Račiūnas,MIC,
labai daug kunigų. Pamaldose
taip pat dalyvavo miesto val
džios atstovai, šaulių, politinių
kalinių, krikščionių demokratų
ir kitų organizacijų atstovui su
vėliavomis, daug Ukmergės ti
kinčiųjų. Per pamokslą Kauno
Tarpdiecezinės kunigų semina
rijos prefektas kun. P Pur
lys,MIC, apžvelgė kun. V. Ra
manausko, fylIC, gyveninio ke
lią, akcentavo jo veiklos reikš
mę Lietuvos Bažnyčiai.
Kun. Vaclovas Ramanaus
kas,MIC, gimė 1926 m. sausio
2 d. Kėdainių apskrityje, Per
naravos valsčiuje, Gūdžių
kaime. Mokėsi Pernaravos pra
džios mokykloje, o nuo 1939 m.
— Vilkijos progimnazijoje. 1941
m. atvyko mokytis į Krakių
progimnaziją, kurią baigęs,
1943 m. rudenį įstojo į Kauno

baltijo universitetas buvo užda
rytas. Tuo metu jame buvo likę
350 studentų ir 60 profesorių.
Pabaltijos universitetą baigė
76 studentai, iš kurių 24 ne
besuspėjo įteikti diplominį dar
bą; estų 7, latvių 53 ir lietuvių
16. Diplomai, o nebaigusiems
išklausytos paskaitos Vokietijos
ir JAV universitetuose, buvo už
skaityti. Daug studentų išėjo į
vokiškuosius universitetus, kur
baigė studijas ir gavo mokslo
laipsnius. Tuo pačiu metu Vo
kietijos universitetuose stu
dijavo net 1,678 lietuviai. Savo
profesorių mokslinius darbus
un-tas skelbė „contributions of
the Baltic University” (iš viso
išėjo 66 numeriai), kurie buvo
išsiuntinėti 250 užsienio uni
versitetams. Pabaltijo univer
sitetas mokslo lygiu neatsiliko
nuo Vakarų Europos universite
tų. Buvo leidžiamas studentų
laikraštėlis „Scientiae et artibus”. Studentai turėjo kor
poracijas ir kitokias organi
zacijas, kuriomis, pvz. lietuviai
įsijungė į visos Vokietijos lie
tuvių studentų organizacijų gy
venimą. Pabaltijo universitetas
pasaulio akademiniame, uni
versitetiniame gyvenime vie
nintelis atvejis, o Pabaltijo tau-

Tarpdiecezinę kunigų semina
riją.
1947 m. vasario mėnesį Sau
gumo organų buvo trumpam su
imtas ir jų spaudžiamas tų pačių
metų rudenį, buvo priverstas iš
seminarijos pasitraukti. Nu
traukęs studijas, V. Ramanaus
kas pradėjo dirbti zakristijonu
Dotnuvos Akademijos bažnyčio
je, o ją 1949 m. uždarius, nuo
1950 iki 1955 m. zakristijonavo
įvairiose Lietuvos bažnyčiose.
Šiuo laikotarpiu jis kiekvieną
rudenį vis mėgindavo grįžti į
seminariją, bet sovietinė val
džia, motyvuodama, kad jo tė
vas, buvęs Lietuvos Nepriklau
somybės karų savanoris, kali
Vorkutos lageriuose, tęsti stu
dijų neleisdavo.
Tiktai 1955 m. V. Ramanaus
kas pagaliau galėjo grįžti į
seminariją, kurią baigę 1958 m.
Tų pačių metų kovo 23 dieną
vyskupas Julijonas Steponavi
čius įšventino V. Ramanauską
kunigu.
Kun. V. Ramanauskas pir
miausia klebonavo Šaravuose
(Kėdainių raj.), kur išbuvo iki
1963 m. kovo mėnesio. Vėliau
dirbo įvairiose Lietuvos parapi
jose. Dirbdamas Kriukuose
(1967-1971), 1971 m. gruodžio
26 dieną kun. V. Ramanauskas
įstojo į marijonų vienuolijos
noviciatą, o 1974 m. balandžio
15 d., jau perkeltas į Pabaiską,
davė amžinuosius įžadus. Nuo
1991 m. kun. V. Ramanaus
kui,MIC, buvo patikėta Ukmer
gėje atgautoji Švč. Trejybės
Marijonų bažnyčia ir čia naujai
įsteigta parapija.

Po šv. Mišių kun. V. Rama
nausko,MIC, palaikai buvo
palydėti į Ukmergės kapines,
toms bene vienintelis tokio sėk
mingo bendradarbiavimo atve
jis. Tai buvo tikroji priežastis,
kodėl „tamsios jėgos” per kai
kuriuos britų okupacinės val
džios pareigūnus veik visą laiką
terorizavo universitetą. Tai
buvo tos pačios Jėgos”, kurios
1945.VI.2 d. prie Lienzo (Aus
trijoje) privertė britų karinius
dalinius, tankų bei kulkosvai
džių pagalba, sovietams atiduoti
apie 2,000 kazokų bei jų šeimų,
kurių 68% niekad nebuvo sovie
tijos piliečiai. Tai iki šiol liudi
ja šimtai kauburių, ten pušy
nuose — nušautų, tankais su
traiškytų, nusižudžiusių, nusis
kandinusių žmonių kapai. O
Linze tai liudija tiems žuvusiems pagerbti paminklas.

A.tA.
BRONEI ŠLAJIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame, buvusį ilgametį JAV
LB Brighton Parko apylinkės valdybos pirmininką,
jos vyrą JUOZĄ ŠLAJŲ, dukrą BIRUTĘ NALIENĘ,
žentą JONĄ, anūkus VINCĄ ir ALISĄ.
JAV LB Brighton Parko apyl. valdyba
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mons. V. Jalinskas, Srunaičio
parapijos klebonas kun. J. Pui
dokas, Ukmergės miesto meras.
Klaipėdos „Raudonojo Kry
žiaus” ligoninėje vasario 2 d.
mirė vienas seniausių, il
giausiai dirbęs Žemaitijoje (vier
Veiviržėnų bažnyčioje 70 metų)
Veiviržėnų Šv. Mato bažnyčios
kunigas Antanas Zdanavičius,
Vasario 15-ąją kunigas Antanas
Zdanavičius būtų šventęs
101-ąjį gimtadienį.
Kunigas nemėgo skųstis nei
likimu, nei senatve, nei vargi
nančiomis ligomis, labai mylėjo
Lietuvą, tikėjo jos nepriklauso
mybe, norėjo matyti nepriklau
somos Lietuvos žmones dorus,
pamaldžius, teisingus.

A.tA.
ANTANINA MICKIENĖ
IEŠMANTAITĖ
Mirė 1996 m. kovo 5 d., 7 vai. vakaro, pakirsta vėžio ligos.
Gimė Lietuvoje, Kybartų apylinkėje 1925 m. gegužės 27 d.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Albinas, sūnus Algimantas su žmona
Susan, anūkas Aleksandras; sūnus inž. Vytautas su žmona
Karen, anūkės Emilija ir Janina, duktė Irena, trys seserys
— Kastutė Vabalaitienė, Genė Arštikienė ir Elytė Prew su
šeimomis bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo taurios ir jautrios širdies, savo gyvenimą
paskyrusi artimo pagalbai, šeimai ir Lietuvai. Velionė niekad
gimtų namų ir .Lietuvos nepamiršo, jos rūpesčiais gyveno.
Ji bus pašarvota penktadieni, kovo 8 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Vance laidojimo namuose,. 1424 S. 50 Avė, Cicero, IL. Atsi
sveikinimas 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 9 d. Iš laidojimo namų
10 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kur
10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai”.

Ląid- dir. Vance Funeral Home. Tel. 708-652-5245.

Mirtis lyg juodas Angelas išsivedė į beribius tolius
prof. buv. Lietuvos Valstybinės Operos vyr. Dirigentą,

A.tA.
VYTAUTĄ MARIJOŠIŲ
Mes, kurie turėjome laimės dirbti po tuo pačiu Ope
ros Teatro stogu, išgyvename netekties liūdesį ir reiš
kiame širdingiausią užuojautą jo dukroms — seselei
IGNEI, dr. ILONAI VAIŠNIENEI, sūnui MARIJUI,
broliui BRONIUI ir jų šeimoms.
Operos solistai:
Alė Kalvaitytė
Juozė Krištolaitytė
Antanas Sprindys

Florida.

A.tA.
JONUI PEČKAIČIUI
iškeliavus į Amžinąją Tėviškę, skausme likusią jo
žmoną KATARINĄ VIRŠILAITĘ nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime.
Mikalina ir Bronius Ginčiauskai
Danguolė ir Petras Griganavičiai
Elena Purtulienė
Lėlė ir Juozas Žvyniai

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Pinigai pervedami doleriais.

Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys 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

■
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE_
Lietuvos vyčių 112 kuopa

ruošia cepelinų pietus sekma
dienį, kovo 24 d., 12 vai. Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos salėje
(Marųuette Parke). Visi kviečia
mi skaniai pasivaišinti, pasi
klausyti muzikos ir dalyvauti
laimėjimų paskirstyme. Rezer
vacijas priima Julie Zakarka
Tel. 708-425-5015. Vietų rezer
vuoti reikia iki kovo 21 dienos.
Gintas Žilys, baigęs Lietuvos
konservatoriją, buvo paskirtas
dirbti Šiaulių dramos teatre, o
vėliau — Jaunimo teatre. Jis bu
vo ir Klaipėdos muzikinio tea
tro vadovu, o nuo 1991 m. yra
Kauno muzikinio teatro vado
vas, šias pareigas laimėjęs kon
kurso būdu. Jis yra apdovano7
tas keliomis valstybinėmis pre
mijomis, o 1995 m. jam suteik
tas docento titulas. G. Žilys
režisuos „Jūratės ir Kastyčio”
operą, statomą šį pavasarį Lie
tuvių operos Čikagoje.
Ann Smilgys, Country Club
Hills, IL, „Draugo” laikraščiui
padovanojo 105 dol., juos pridė
dama prie prenumeratos mokes
čio. Ši rėmėjos auka gaivina
dienraščio gyvavimą, kaip malo
nūs lietaus lašai pavasario
gamą. Už atsiųstą pagalbą
esame nuoširdžiai dėkingi.
Penktadienį, kovo 8 d., 7
vai. vak., Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje bus atida
ryta paroda, pavadinta „Smug
gled Art. Parodoje bus ekspo
nuojama per 50 lietuvių tapybos
darbų iš privačių Amerikos ko
lekcijų ir muziejų. Šie kūriniai
atstovauja geriausiam neprisi
taikėliškam sovietų laikų
Lietuvos menui. Tarp kitų bus
rodomi Gudaičio, Natalevičiaus,
Skudučio, Sližio, Kuro paveiks
lai bei slaptai iš Lietuvos ir į
Lietuvą vežti rankraščiai, kny
gos bei kiti leidiniai.

Aktorė Audrė Budrytė, gerai pažįs
tama lietuvių visuomenei kaip
pasižymėjusi lietuviškojo žodžio per
davimo meistrė, pasirodys pro
gramoje, skirtoje susitikimui su
poetu Bernardu Brazdžioniu-Vyte
Nemunėliu, sekmadienį, kovo 10 d.,
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Visuo
menė kviečiama. Rengia „Saulutė”.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė

Ar nusibodo keistas, nenuo
seklus ir žiemiškas oras Čikago
je? Geriausias būdas atsikraty
ti žiemos nuosėdomis (dar prieš
oficialiąją pavasario pradžią),
aplankykite pavasarinę Gėlių ir
darželių parodą, ruošiamą ir
šiemet kovo 9-17 d. Čikagoje,
Navy Pier patalpose (Grand
Avė, prie Michigan ežero). Lan
kymo valandos kasdien nuo 10
vai. r. iki 5 vai. p.p. Bilietai prie
įėjimo suaugusiems kainuoja
savaitės dienomis 8 dol., vai
kams 4 dol., bet daugelyje par
duotuvių, įskaitant Dominick ir
True Value parduoda bilietus
papigintomis kainomis.

„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės su
eiga penktadienį, kovo 15 d.,

vyks Lietuvių centre, Lemonte.
Pradžia 7 vai. vak. Visos narės
prašomos dalyvauti — bus svar
stomi draugovės svarbūs eina
mieji reikalai. %
Dail. Rasa Sutkutė, kurios
tapybos parodos atidarymas bus
balandžio 19 d., 7:30 vai. vak.,
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, ruošia „Meškiuko Rudnosiuko” pastatymui dekora
cijas. Jaunoji dailininkė Rasa
taip pat papuošė sceną abiem
Jaunųjų talentų popietėm, ruoš
tom dienraščiui „Draugui”
paremti. Ji savo kūrybą auko
ja, kad sekmadienį, kovo 10 d.,
3 vai. p.p., Jaunimo centre būtų
pagerbtas mūsų mylimas poetas
Bernardas Brazdžionis, svečias
iš Kalifornijos, „Saulutės”, Lietvos vaikų globos būrelio pa
kviestas į specialų, jam
ruošiamą renginį. Lietuviškoji
publika raginama nelikti abe
jinga šiam renginiui, nes jo
reikšmė keleriopa: Lietuvos
Nepriklausomybės šventės,
Kovo 11-tosios paminėjimas,
susitikimas su poetu B. Braz
džioniu ir parama vargstan
tiems vaikams Lietuvoje.

Jaunimo centre veikiančios
lit. mokyklos mokiniai įscenizuos „Meškiuką Rudnosiuką”, sekmadienį, kovo 10 d.,
3 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiosios salės scenoje. Pasta
tymo paruošimu rūpinasi Austė
Vygantienė, Vakarė Valaitienė,
Dana Mikužienė bei mokyklos
vedėja Jūratė Dovilienė. Vai
dins mokiniai: Tadas Mikužis,
Rytas Vygantas, Ada Valaitytė.
Visi sekmadieniui ruošiasi su
didžiausiu entuziazmu, nes
publikoje bus ypatingas svečias
— pats autorius poetas Vytė Ne
munėlis, pakviestas „Saulutės”,
kuri globoja bedalius vaikučius
Lietuvoje. Tenelieka nei vieno
Čikagos ir apylinkių lietuvio,
kuris sekmadienį neapsilanky
tų į Jaunimo centrą!

KVIEČIAMAS
PLB POSĖDIS

KAZIUKO MUGĖ BUVO
SĖKMINGA

Pirmininkas Bronius Nainys
kviečia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos posėdį atei
nantį šeštadienį, kovo 9 d., 9
vai. ryte, Lemonte. Tai jau de
vynioliktas šios valdybos posė
dis. Darbotvarkės pradžioje yra
devintojo PLB Seimo laiko ir
vietovės persvarstymas, susi
pažinimas su Seimo programa ir
jos aptarimas, lėšos ir panašūs
reikalai. Toliau bus kalbama
apie PLB valdybos lėšas, JAV
LB Krašto valdybos atsiskai
tymą su PLB valdyba, lėšų
telkimo vajų ir kt. Bus svars
toma „Lietuvos kovų ir kančių
istorijos” padėtis po pataisytos
pirmosios knygos išleidimo,
atsiliepimai, platinimas, lėšos,
paruoštų spaudai kitų trijų
knygų leidimas. Bus susipa
žinta su parama silpnesnėms
LB, jų suporavimu su stipres
nėmis, su šio užmojo vykdymo
sąranga. Pabaigoje bus aptartas
naujas bendraraštis, Nr. 22,
kraštų valdyboms. Valdybos
posėdžiai trunka visą dieną, juo
se dalyvauja visa valdyba (vice
pirmininkai Rimas Česonis, Va
cys Garbonkus, dr. Petras Kisie
lius, Milda Lenkauskienė, dr.
Vitalija Vasaitienė, Aleksas
Vitkus, sekretorė Baniutė Kronienė ir Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos atstovas Paulius
Mickus), į juos taip pat kvie
čiami, pagal reikalą, ir PLB at
stovas Vilniuje Juozas Gaila,
PLB Fondo pirmininkas Vytau
tas Kamantas, „Lietuvos kovų
ir kančių istorijos” lėšų telkimo
vadovas dr. Antanas Razma bei
kiti PLB valdybos darbų talki
ninkai.

38-ji skautijos Kaziuko mugė
sekmadienį, kovo 3 d., Jaunimo
centran atviliojo kelis tūkstan
čius Čikagos ir plačiųjų jos apy
linkių lietuvių. Susilaukta ir
svečių iš kaimyninių valstijų.
Mugė buvo pradėta dalyva
vimu 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų
koplyčioje kun. Juozo Vaišnio
aukotose šv. Mišiose. Koplyčia
šį kartą netalpino susirinkusių
maldininkų.
Mišioms pasibaigus ir skau
tams išsirikiavus prie savo
paviljonų didž. Jaunimo centro
salėje, vyko oficialus mugės ati
darymas, kuriam šiemet vado
vavo „Lituanicos” skautų tun
tas. Mugę 11:15 vai. ryto
atidaryti buvo pakviesti Lietu
vos gen. garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza ir dienraš
čio „Draugas” vyr. redaktorė
Danutė Bindokienė. Būrelis
garbės svečių buvo pakviesti ap
žiūrėti mugę ir susipažinti su
tankiomis eilėmis aplink didž.
salę išsirikiavusiais skautais ir
skautėmis, kurie svečius svei
kino prisistatydami skambiais
savo vienetų šūkiais. Svečiams
apžiūrint mugę — I aukšte
klasėse įdomiai įrengtas
kavines, II aukšte — įvairius
jaunimo vienetų įruoštus
žaidimų kambarius ir jaunųjų
paukštyčių per pusę koridoriaus
nutįsusį prekystalį su jų rank
darbiais ir pačių keptais sausai
niukais, nusileidę į žemutinį
aukštą kur iš virtuvių ir maž.
salėje įsteigtos „Aušros
Vartų”/,,Kernavės” skaučių
tunto ir Akademinio Skautų są
jūdžio Čikagos skyriaus tvarko
mos valgyklos sklido lietuviškų
skanėstų kvapai, o ilga eilė
lankytojų kantriai laukė
numalšinti augančius apetitus.
Garbės svečiai buvo priimti ir
pavaišinti kava bei tortais „Li
tuanicos” tunto tvarkomoje
kavinėje.
Po atidarymo svečiams aplei
dus didž. salę, o skautėms ir
skautams išsisklaidžius vykdy
ti savo įsipareigojimų, minios
lankytojų apgulė „Aušros
Vartų”/,,Kernavės”,
„Li
tuanicos” ir „Nerijos” tuntų
paviljonus, viliojančius gausa
medžio tautodailės dirbinių,
margučių, tautiniais dra
bužėliais papuoštų lėlių, gintaro
papuošalų, puošniųjų Vilniaus

Lietuvių operos valdyba

kviečia visus, bet kuomet
dainavusius mūsų operos chore,
atvykti į operos keturiasdešimt
mečio sukakties proga statomus
K. V. Banaičio Jūratės ir Kas
tyčio operos spektaklius balan
džio 20-21 d. Bus proga susitikti
ir su dar tebedainuojančiais ko
legomis, susipažinti su naujais
operos choro nariais.
x „Jūratės ir Kastyčio”

operos spektakliai balandžio
20 d., 7:30 vai. vakaro ir ba
landžio 21 d. 3:00 vai. p.p.
Morton auditorijoje, 2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL. Bilie
tai gaunami Seklyčioje, 2711
W. 71st St., kiekvieną dieną

nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.,
o šeštadieniais nuo 10 vai. ryto
iki 2 vai. p.p. Ten gaunami ir
autobusų į spektaklius bilietai.
Paštu bilietus galima užsisaky
ti, kartu siunčiant ir čekį šiuo
pavadinimu ir adresu: Lithu

x A.a. kpt. Viktoro Diminskio atminimą pagerbdami,
Vida ir Vytenis Damušiai pa
skyrė $75 auką Lietuvos naš

nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings,

laičiams. Reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems, ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos

2212 West Cermak Road. Tel.
(312) 847-7747.

Našlaičių globos” komitetas.

(sk)

(sk)

x Vytautas ir Wanda Jan
kai, iš Delran NJ, ir Leo ir
Nancy Ražaičiai iš Atlanta
GA, atsiuntė po $150. Jie jau ke

x Šv. Juozapo garbei šv.
Mišių ir maldų povena prasidės
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai.
rytais), Marijonų koplyčioje,
prie „Draugo”. Norintieji šioje
novenoje dalyvauti ir įsijungti
su savomis intencijomis kviečia
me nedelsiant kreiptis: Marian
Fathes, 6336 So. Kilbourn
Avė., Chicago, IL 60629.

(pr.)
x Amerikos lietuvis, „land-

scaping” kompanijos Washington, D.C. savininkas, ieško dar
bininko. Kambarys veltui,
$5 į vai. Kreiptis: Alex
202-244-2373.

(sk)

x

TRANSPAK praneša:

„Brazilijoje, San Loreno mieste
vykusiame pasaulio jaunųjų
šachmatininkų čempionate,
1983-1984 m. gimusių mergai
čių grupėje, pasaulio čempionės
vardą pelnė šiaulietė Viktorija
anian Opera Co., Ine., 7013 S. Cmilytė”. Pinigai, siuntiniai ir
California Avė., Chicago, IL komercinės siuntos į Lietuvą.
60629. Bilietų kainos: parteryje Maisto siuntiniai. TRANS
$35 ir $25, o balkone $30, $20, PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.
$15.
(sk)
(sk)

Toronto jaunimo ansamblis „Gintaras” šoka „Leliūnų kadrilių”. Čikagoje ansambli matysime
kovo 23 d. „Draugo” koncerte, rengiamame Jaunimo centre. Bilietus jau galima įsigyti
„Seklyčioje” ir „Draugo” administracijoje .

verbų, gintaro paveikslų, įvai
rių rankdarbių ir kt. Vaikai
grūdosi prie laimėjimų lentynų,
o Akademinio Skautų sąjūdžio
knygynas viliojo lietuviškų
knygų mylėtojus. Ypač buvo
perkamos knygos vaikams ir
maisto gaminimo knygos. Viską
apžiūrėję ir įsigiję patinkančią
dalykų, lankytojai poilsiavo
kavinėse prie kavos puoduko (ir
puikių tortų), bendraudami su
draugais bei pažįstamais.
Mugė buvo uždaryta 3 vai.
p.p. Skautai ir skautės dėkingi
visiems, atsilankiusiems ir savo
paliktais doleriais parėmusiems
skautišką veiklą, kuri labai
prisideda prie lietuvybės
išlaikymo toli nuo Tėvynės
augančiai jau kelintai svetur
gimusiai lietuvių kartai. Nuo
širdus „Ačiū” lietuviškai spau
dai ir radijo programoms, o ypač
„Draugui” ir jos vyr. redaktorei,
remiantiems lietuviško jaunimo
organizacijos veiklą.
IR
APIE VYČIŲ CHORĄ
ČIKAGOJE

Lietuvos Vyčių choras, pak
viestas, sekmadienį, vasario 25
d., 3:30 vai. p.p. dalyvavo Šv.
Andriejaus apaštalo parapijos
bažnyčioje, Calumet City, kur
muz. Faustas ilgus metus vargoninkavo. Šis koncertas buvo
jo atsisveikinimo koncertas, nes
F. Strolia įžengia į vyresniųjų
(pensininkų) luomą. Ta proga jis
gerokai pasidarbavo savo parapijoš chorą sujungęs su Vyčių
choru ir, prisidėjus vaikų cho
rui, atliko aukšto lygio religinį
koncertą, kartu dalyvaujant ir
solistams Peter Ayala ir Greg
Schmit. Buvo giedami kompozi
torių Beethoven, Dubois, Gounod, Haendel ir Mozart kūri
niai. Juos palydėjo orkestras:

trys smuikai, čelo, pianinas (R.
Mockus), keturios dūdos ir būg
nas. Labai gilų, įspūdį paliko
Beethoveno „Jį šlovin amžiai”
ir Hendelio „Aleliuja”. Publika
atsistojusi ilgai plojo. Dirigentas
muz. F. Strolia gėlėmis ir kito
mis dovanomis buvo apdovano
tas savo parapijos ir Vyčių cho
rų (Sabina Henson). Klebonas
tarė padėkos žodį, įteikdamas ir
dovaną. Po koncerto parapijos
salėje visi buvo pavaišinti.
Lietuvos Vyčių choro valdybą
ir choro nariai vasario 29 d.
suruoštoje vakarienėje pagerbė
savo dirigentą. Vyčių choras
labai gerbia savo dirigentą
36-rius metus dirbantį su šiuo
choru. Tikimės, kad jis dar ilgus
metus galės sėkmingai vado
vauti Lietuvos Vyčių chorui —
to visi jam linkime.
Apol. P. Bagdonas

Oficialioji ceremonijų dalis
tęsėsi 2 v. p.p., Maryland uni
versiteto Suaugusiųjų švietimo
centre. Atidarymo žodį tarė LB
Washingtono apylinkės vaidy
bos pirmininkas dr. Arūnas Šle
kys. Pagiedojus Jungtinių Vals
tijų himną, invokaciją sukalbėjo
kun. Andrius Narbekovas. Susi
rinkusius trumpa kalba pasvei
kino ambasadorius dr. Alfonsas
Eidintas, o pagrindinę kalbą
pasakė iš Čikagos atvykusi
Gražina Liautaud, „Lietuvos
Vaikų vilties” organizacijos
pirmininkė. Ji parodė trumpą
videofilmą ir pasakojo apie
„Vaikų vilties” darbą bei lab
darą Lietuvoje. Minėjimo daly
viai tam tikslui suaukojo per
500 dolerių.
Šiais metais labai ypatinga
buvo meninė minėjimo dalis —
programą atliko iš New Yorko
atvykęs smuiko virtuozas, devy
niolikmetis Vilhelmas Čepins
kis. Jis šiuo metu studijuoja Juilliard muzikos mokykloje, New
Yorke, bet jo pasiekimai jau ir
prieš atvykstant studijuoti JAV
VASARIO 16 JAV
buvo įspūdingi: būdamas vos 11
SOSTINĖJE
metų laimėjo tarptautinį Kociano vardo jaunųjų smuikininkų
JAV Lietuvių Bendruomenės
konkursą Čekoslovakijoje. Taip
Washingtono apylinkės suruoš
pat yra Balio Dvariono konkur
tas šių metų Vasario 16 dienos
so Vilniuje laureatas. Tarp 1988
minėjimas įvyko vasario 18 d.
ir 1991 metų daug ir sėkmingai
Minėjimas pradėtas 10 v.r. Šv.
koncertavo Europoje su žymiais
Mato katedroje Mišiomis už Lie
simfoniniais orkestrais. Įver
tuvą. Dalyvaujant lietuvių kun.
tindamas jo talentą, Lietuvos
Andriui Narbekovui, vietinis
Filharmonijos vyriausias diri
amerikiečių kunigas pasakė
gentas Juozas Domarkas yra
Lietuvai skirtą pamokslą, o
pasakęs, kad „tokio mąsto ta
katedros choras, nors jame nėra
lentų, kokiu apdovanotas Vil
lietuvių, šiais metais šalia Mai
helmas, retenybė, pasitaikanti
ronio giesmės „Marija, Marija”,
gal kartą ar du per šimtmetį”.
Mišias baigiant, giedojo ir
Ir tikrai — tokio smuikavimo
Lietuvos himną. Pamaldose
lietuviškuose renginiuose dar
dalyvavo Lietuvos ambasado
nebuvo. Vilhelmą Čepinskį tu
rius Jungtinėms Valstijoms dr.
rėtų pas save išsikviesti visos
Alfonsas Eidintas su visa šeima,
Lietuvių Bendruomenės apy
ambasados diplomatai, darbuo
linkės Amerikoje ir Kanadoje.
tojai ir vietiniai lietuviai.
Jis atliko lietuvių liaudies dainą
„Oi neverk, motušėle”, Paganino, Johann Sebastian Bacho bei
Heinricho Ernsto kūrinius.
Minėjimas baigėsi visiems bend
rai giedant Lietuvos himną.

■ IŠ ARTI IR TOLI

JAV LB apylinkėje šalies sos
tinėje Washingtone, nuo seno
įvyksta mažiausiai du Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
minėjimai. Ir tai ne dėl to, kad
čia veiktų daug organizacijų, o
todėl, kad sukakties pami
nėjimą visuomet vasario 16 su
ruošia ir Lietuvos ambasada,
Lietuvos nepriklausomybės
sukaktį paprastai pamininti
Vasario 16 dieną.

linti metai remia po našlaitį
Lietuvoje, tai dabar pratęsė pa
ramą ateinantiems metams. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių

N. Kasparienė

globos” komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.

(sk)
Dalia Sokienė, Čikagos bei apylinkių
x Jeigu kas turi žinių apie
lietuviams pažįstama iš „Margučio gyvą (ar mirusį) Praną ŠilbaII” radįjo laidų ir pasirodymų su jorį, arba apie jo artimuosius,
deklamacijomis įvairiuose rengi malonėkite pranešti šiuo adre
niuose, skaitys Bernardo Brazdžionio
poeziją sekmadienį, kovo 10 d., 3 vai. su: Algirdas Šilbajoris, 102
p.p., Jaunimo centro scenoje, „Sau Cotton Seed Trail, Ormond
lutės” rengiamos popietės su poetu Beach, FL 32174.
(sk)
Brazdžioniu programoje.

Įspūdžiais apie Čikagos ir apylinkių lietuvių katalikų parapijų bažnyčių istorinę vaizdajuostę,
išleistą Lietuvos Vyčių choro, dalinasi jos pristatyme dalyvavę: (iš k.) choro pirmininkė Sabina
Henson, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Antanas Puchenski, kun.
Antanas Zakarauskas, Šv. Kazimiero seserų vienuolijos motiniško namo vyresnioji sės. Marilyn
Kuzmickas, choro dirigentas muz. Faustas Strolia ir istorinę medžiagą vaizdajuostei surinkusi
Teresė Strolienė.
Nuotr. J. Tamulaičio

x Bronius ir Bronė Černiai,
Chicago, IL, rėmė mergaitę
našlaitę Lietuvoje, nori dabar
remti berniuką, jam atsiuntė
$150 — metinį našlaičio globos
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos” komitetas.

(sk)

