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Konservatoriai sieks 
tvir to bendradarbiavimo 

su naujuoju prezidentu 
Vilnius , sausio 5 d. (BNS) 

— Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo vicepirminin
kas Andrius Kubilius teigė be
sidžiaugiąs rinkimų rezulta
tais ne vien todėl, kad laimėjo 
konservatorių remtas kandi
datas . 

„Pokyčiai dviejų blokų rin
kėjų pasiskirstyme tampa vis 
palankesni dešiniojo centro 
politinei orientacijai", pastebė
jo Seimo vicepirmjninkas. 

A. Kubilius taip pat pažy
mėjo, kad prezidentui Algirdui 
Brazauskui parėmus A. Pau
lauską, pavyko „pažadinti" 
kairiuosius rinkėjus. Tačiau, 
jo nuomone, A. Brazauskui 
nevertėjo taip aktyviai daly
vauti rinkimų agitacijoje, nes 
dabar j am tenka pasitraukti iš 

politikos pralaimėjus. 
A. Kubilius mano, kad vie

nas svarbiausių naujojo prezi
dento V. Adamkaus uždavinių 
— pritraukti už A. Paulauską 
balsavusius rinkėjus. „Lietu
vai reikia, kad dešiniųjų bal
sais išrinktas prezidentas tap
tų ir kairiųjų rinkėjų prezi
dentu", sakė jis, pridurdamas, 
kad Seimo dauguma rems V. 
Adamkaus pastangas peržen
gti šią kliūtį. 

A. Kubilius užtikrino, kad 
valdančioji dauguma sieks 
konstruktyvaus bendradarbia
vimo su naujuoju Lietuvos va
dovu. 

„Esame atviri dialogui ir 
diskusijai", teigė Seimo vice
pirmininkas. 

Centro sąjungos vadovas 
džiaugiasi jų remiamo 

kandidato pergale 

Valdas Adamkus (viduryje) su žmona Alma (kairėje) ir r.nkimų štabo nariais Vilniaus „Freskų" kavinėje šven-
iEita' 

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) 
— Romualdas Ozolas, vado
vaujantis prezidentu tapusį 
Valdą Adamkų iškėlusiai 
Centro sąjungai, „didžiuliu 
politiniu laimėjimu" pavadino 
sėkmingą kandidato pasirin
kimą. 

Kreipimesi į partijos ben
dražygius R. Ozolas, be kita 
ko, džiaugiasi, kad „Santaros-
Šviesos" ideologijos atstovo V. 
Adamkaus pasirinkimas parti
jos kandidatu padėjo „įpras
minti partijos ryšį su lietu
viškojo liberalizmo istorinėmis 
šaknimis ir dirva". 

Sąsajas su liberalizmu R. 
Ozolas pabrėžia ir priminda
mas tai , jog Centro sąjunga 
yra priimta į Liberalų interna
cionalą tikrąja nare. 

Drauge R. Ozolas nepraleido 
progos netiesiogiai pareikšti 
priekaištų giminingos ideolo
gijos liberalų sąjungai, parė
musiai rinkimuose V. Adam
kaus konkurentą Artūrą Pau
lauską. 

„Kitų vidurio ir dešinės par
tijų politinis parėmimas prezi
dento rinkimų antrajame ture 
parodė, kad mūsų idėjinė lini
ja ir politinis veikimas yra 
arba gali būti priimtinas 
didžiumai Lietuvos organiza
cijų, ir jei ne kai kurių gimi
ningos ideologijos politikų 
neatsakingumas, politinė si
tuacija Lietuvoje šiandien 
galėtų būti dar aiškesnė ir 
produktyvesnė", rašo R. Ozo
las pirmadienį paskelbtame 
kreipimesi. 

čia pergalę Lietuvos prezidento rinkimuose. 

Valdas Adamkus — naujas i s 
Lie tuvos p rez iden ta s 

Artūras Paulauskas žada 
t ikr int i rinkinių rezultatus 

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) 
— Prezidento rinkimus pra
laimėjęs Artūras Paulauskas 
teigia turįs informacijos apie 
rinkimų įstatymo pažeidimus 
ir sieks, kad tose apylinkėse 
būtų patikrinti rinkimų rezul
tatai . 

„Kova buvo įtempta, taškas į 
tašką", spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė A. Paulaus
kas . Todėl, jo nuomone, ypač 
svarbu kruopščiai suskaičiuoti 
balsus. 

A. Paulauskas sakė, kad kai 
kuriose valstybėse, esant to
kiai nedidelei persvarai, rin
kėjų balsai perskaičiuojami iš 
naujo. 

„Manau, kad Vyriausioji rin
kimų komisija, vargu, ar tai 
darys, tačiau tose apylinkėse. 
kur mums kyla abejonių, siek
sime, kad balsai būtų per
skaičiuoti", sakė 44 metų teisi
ninkas. 

Jo štabo duomenimis, pa
žeidimų pastebėta Kauno ra
jone, kai kuriose Žemaitijos 
vietovėse, taip pat rinkimų 
dieną buvo platinami lapeliai 
prieš A. Paulauską. 

Jo rėmėjus stebina tai, kad 
suskaičiavus balsavimo rezul
ta tus , paaiškėjo, kad jis lai
mėjo, surinkęs 2,000 balsų 
daugiau nei jo oponentas. Ta
čiau, pridėjus balsavimo paštu 
rezultatas, už V. Adamkų pa
sisakė 15,000 rinkėjų daugiau. 

Tačiau nepaisant rinkimų 
rezultatų, A. Paulauskas 
dėkojo už jį balsavusiems ir 

žadėjo pateisinti šį pasi
tikėjimą bei parodyti, „kad jis 
gautas ne kreditu". 

„Šie rinkimai tapo nauju 
valstybės ir visos demokrati
jos vystymosi etapu. Mūsų pi
liečiai parodė didžiulį akty
vumą, ir jiems ne tas pats. kas 
taps Lietuvos prezidentu", 
sakė buvęs kandidatas. 

J is prisipažino dar nežinąs 
ką veiks po rinkimų, tačiau 
tvirtai teigė, kad po 5 metų 

Vilnius, sausio 5 d. (Elta) 
— Pirminiais duomenimis, 71 
metų gamtosaugininkas Val
das Adamkus išrinktas nau
juoju Lietuvos prezidentu. 

Sekmadienį vykusiame anr 
trajame rinkimų rate jis su
laukė 50.31 proc. rinkėjų pa
ramos ir 11,000 balsų aplenkė 
savo varžovą — 44 metų teisi
ninką Artūrą Paulauską, už 
kurį balsavo 49.69 procento 
rinkėjų. 

Valdas Adamkus savo lai
mėjimą pavadino istoriniu 
įvykiu ne tik Lietuvoje, bet ir 
visose iš sovietinės sistemos 
ištrūkusiose valstybėse. Su
žinojęs apie pergalę, jis teigė, 
kad rinkėjai parodė, jog Lietu
va eina į Vakarus. 

Pakartotiniuose rinkimuose 
dalyvavo 73.89 proc. balsavi
mo teisę turinčių Lietuvos pi-

vėl sieks prezidento posto. J 
klausimą, ar sutiktų dirbti V. 
Adamkaus komandoje, teisi
ninkas sakė, kad daug kas 
priklauso nuo siūlomų pareigų 
ir veiklos srities. 

Spaudos konferencijoje A. 
Paulauskas kelis kartus pa
kartojo, kad nieko nekaltina 
dėl savo pralaimėjimo, o iki 
pergalės, jo nuomone, „užteko 
visko, tik pritrūko rinkėjų 
balsų". 

liečiu. Sausio 4 dieną veikė 
2,039 rinkimų apylinkės. Vy
riausioji rinkimų komisija turi 
per penkias dienas — iki sau
sio 9-osios — patvirtinti galu
tinius rinkimų rezultatus. 

Beje, kol kas nėra žinomi 
balsavimo rezultatai iš Lietu
vos diplomatinių atstovybių 
užsienyje, tačiau Vyriausio

sios rinkimų komisijos nariai 
mano, kad šie duomenys ne
turėtų pakeisti prezidento rin
kimų nugalėtojo. 

Pirmajame valstybės vadovo 
rinkimų rate diplomatinėse 
atstovybėse balsavo daugiau 
kaip 5,000 rinkėjų. Iš jų 41 
proc. buvo už Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, 
kuris vėliau paragino savo 
rinkėjus antrajame rate bal
suoti už V. Adamkų. 

Lietuvoje prasideda 
nauja epocha 

Varšuva, sausio 5 d. (BNS) 
— „Lietuvoje prasideda nauja 
epocha. Jau nebereikalingi nei 
dešinieji, nei kairieji. XXI am
žius bus tų, kurie supras, kad 
ateina metas didelėms ži
nioms, techninei revoliucijai, 
kuri sujungs verslininkų iš
monę su socialinių reikmių 
tenkinimu", sakė visos Lenki
jos Lietuvos mylėtojų klubo 
pirmininkas Leon Brodowski, 
komentuodamas Lietuvos pre
zidento rinkimus. 

Pasak jo, didieji Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrėjai 
— Vytautas Landsbergis ir Al
girdas Brazauskas — nueina į 
istoriją. „Dabar reikia naujų 
žmonių", sake L. Brodowski. 
J is išreiškė viltį, kad Lietuvos 
ir Lenkijos santykiai, prezi
dentu tapus Valdui Adamkui, 

Advokatas Artūras Paulauskas (kairėje) ir jo rinkimų Stabo vadovas Arvydas Juozaitis O 
štabe sausio 5-osios naktį sužinojo balsavimo rezultatus. 

'.riniame rinkimų 
• M 

bus tokie geri, kaip iki šiol. 
Pirmadienį populiariausias 

lenkų dienraštis ..Gazeta Wy-
borcza" išspausdino L. Bro-
dowski straipsnį „Du — istori
jai", kuriame visos Lenkijos 
Lietuvos mylėtojų klubo pir
mininkas pasakoja apie de
šimtmetę klubo istoriją, savo 
pažintį ir gerus ryšius su 
„dviem Lietuvos vadovais — 
buvusiu Sąjūdžio vadovu Vy
tautu Landsbergiu ir Lietuvos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi Algirdu Brazaus
ku", kurie, pasak L. Brodows-
ki, jau priklauso istorijai. 

..Gerai žinomo ne tik Lenki
joje, bet ir visame pasaulyje 
Vytauto Landsbergio populia
rumas ėmė mažėti prieš pen
kerius metus. Kaip dažnai bū
na, pogrindžio vadovai, iško
voję laisvę ir tapę naujo gyve
nimo konstruktoriais, dažnai 
pralaimi. Taip atsitiko ir su 
Solidarumo vadovu Lech Wa-
lęsa", pastebima straipsnyje. 

„Vytautas Landsbergis turi 
dėkoti Aušros vartų Dievo Mo
tinai už tai. kad savo Tėvynei 
tarnauja, eidamas labai atsa
kingas pareigas, kokios patiki
mos Seimo pirmininkui, bei 
tuo pat metu yra valdančio
sios koalicijos vadas", pastebi 
L. Brodovvski. 

* Seimo p i r m i n i n k a s Vy
tautas Landsbergis pirma
dienį pasveikino Valdą Adam
kų laimėjus Lietuvos prezi
dento rinkimus. Sveikinimo 
telegramoje V. Landsbergis 
palinkėjo „gero ūpo ir energi
jos, nes tvarkytinų klausimų 
mūsų valstybėje tikrai daug". 

* Kadenci ja b a i g i a n t i s 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas telefonu pasveiki
no Valdą Adamkų r >kejo 
sveikatos, ištverme ><• rinrbo 
Lietuvos labui, pranešė prezi
dento atstovas spaudai. 

Valdas Adamkus buvusius 
oponentus ragina paduot i ranką 

Viln ius , sausio 5 d. (BNS) 
— Prezidento rinkimus lai
mėjęs Valdas Adamkus pa
kvietė buvusio oponento rė
mėjus paduoti vienas kitam 
ranką ir bendrai dirbti. 

„Turime pradėti šį naują 
laikotarpį, kuris j au nėra pe
reinamasis", pirmoje spaudos 
konferencijoje po rinkimų 
sakė V. Adamkus. 

Jis padėkojo už jį balsavu
siems ar nebalsavusiems ir 
teigė, kad aktyvus Lietuvos 
žmonių dalyvavimas rinki
muose parodė jų politinį su
pratingumą. 

Kalbėdamas apie vyriausy
bės performavimą, V. Adam
kus teigė, kad „prezidentas 
turi galimybę ir net pareigą 
persvarstyti" vyriausybės 
sudėtį. 

J i s pažymėjo, kad Konstitu
cinis teismas dabar nagrinėja 
Konstituciją dėl vyriausybės 
performavimo vertinimo. V. 
Adamkus sakė, jog jis vado
vausis teismo sprendimu ir 
stengsis išlaikyti vyriausybės 
politikos tęstinumą. 

Paklaustas apie kandidatus 
į premjero postą, V. Adamkus 
sakė, kad „visiems kandida
tams sudarys lygias galimybes 
kandidatuoti į premjero pos
tą". 

V. Adamkaus nuomone. Sei
mas ir baigiantis kadenciją 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas nerado bendros kalbos, ir 
jis žadėjo gerinti šių institu
cijų bendradarbiavimą. 

V. Adamkus neabejoja, kad, 
pralaimėjus Ar tūru i Paulaus
kui, vis dėlto nebus pradeda
mi svarstymai dėl jo įregis
travimo kandida tu teisėtumo, 
nes j is „buvo išspręs tas teisėtu 
keliu". 

Rinkimų laimėtojas dar kar
tą pažadėjo tęsti dabar t inę 
užsienio politiką. „Mūsų tiks
las — palaikyti gerus santy
kius su visomis kaimynėmis 
valstybėmis, ypač Baltijos ša
limis, be' eiti demokratijos ke
liu", kalbėjo V. Adamkus . 

Pasak jo. Karal iaučiaus sri
ties klausimas išspręstas Hel
sinkio susitikimo ir Lietuvos-
Rusijos sienų nus ta tymo su
tart imis. „Manau, kad Lietu
vai kelti šį klausimą bepras
miška", sakė V. Adamkus . 

J is džiaugėsi, kad rinkimų 
kampanija buvo gero politinio 
lygio. 

„Priimu Lietuvos žmonių su
teiktą mandatą ir įsipareigoju 
atiduoti viską, ką tur iu savyje, 
kad galė tume bendrai pakelti 
žmonių gerovę", sakė V. 
Adamkus. 

VRK pirmininkas numato da r 
didesnę balsų persvarą 

V. Adamkaus nauda i 
Viln ius , sausio 5 d. (BNS) 

— Nors Vyriausioji rinkimų 
komisija pirmadienio vidur
dienį dar nebuvo gavusi visų 
balsavimo duomenų, komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas įsitikinęs, kad likusieji 
balsai iš esmės nepakeis rin
kimų rezultatų. 

Spaudos konferencijoje Z. 
Vaigauskas sakė, kad dar 
nėra baigti skaičiuoti balsai 
Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos 
miestuose. Tikrinama, ar 
šiuose miestuose rinkėjai, pa
pildomai įrašyti į sąrašus, 
nėra balsavę antrą kartą. Bai
gus šį tyrimą, bendruosius 
duomenis turėtų papildyti 
apie 200 rinkėjų balsų. 

VRK dar nėra gavusi duo
menų iš visų 44 Lietuvos am
basadų ir konsulatų, kur balso 
teisę turėjo apie 11,000 už
sienyje gyvenančių rinkėjų. 

* Est i jos p r e z i d e n t a s 
Lennart Meri, pirmadienį tele
fonu pasveikinęs Valdą Adam
kų laimėjus Lietuvos prezi
dento rinkimus, pabrėžė būti
nybę tęsti Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą ir pakvietė 
išrinktąjį Lietuvos prezidentą 
atvykti valstybinio vizito į Ta
liną. V. Adamkus, padėkojęs 
už kvietimą, pasveikino Esti
ją, gavusią pakvietimą pradėti 
derybas dėl stojimo į Europos 
Sąjungą. Pasak jo. bent viena 
Baltijos valstybių turėjo pa
tekti į pirmąjį ES plėtros ratą, 
ir Lietuvai bei Latvijai būtina 
greičiau prisivyti Estiją. 

* La tv i jos p r e z i d e n t a s 
Guntis Ulmanis telefonu pa
sveikino Valdą Adamkų ir pa
linkėjo j am sėkmes darbe lie
tuvių tautos labui, siekiant 
valstybes klestėjimo. G. Ulma
nis yra tikras, kad rinkimu 
kaimyninėje valstybėje rezul
tatai jokiu būdu nepakeis Bal
tijos valstybių, juo labiau Lie
tuvos ir Latvijos tarpusavio 
santykių. 

J i s spėjo, kad likusieji balsai 
gali padidint i Valdo Adam
kaus persvarą prieš konku
rentą Artūrą Paulauską. 

Z. Vaigauskas džiaugėsi re
kordiškai mažu negaliojančių 
biuletenių skaičiumi — 15,746 
(0.81 proc.j. Pasak jo, pirmą 
kartą Lietuvos balsavimo is
torijoje šis skaičius nesiekia 1 
procento. 

Komisijos p i rmininkas pa
stebėjo, kad r inkimai vyko de
mokratiškai, buvo laisvi ir 
sąžiningi. 
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Vadovybės apsauga 
pradėjo saugoti 

naująjį prezidentą 
Vi ln ius , sausio 5 d. (BNS) 

— Prezidento r inkimus lai
mėjusį Valdą Adamkų 'p i rma
dieni rytą pradėjo saugoti 
Vadovybės apsaugos departa
mento pareigūnai . 

Rinkimų štabo atstovas 
spaudai Darius Tarasevičius 
sakė, kad V. Adamkų nuolat 
saugo vienas a smens sargybi
nis, o iš viso jų paskir ta trys. 

Be to. naujai išrinktajam 
prezidentui paski r tas tarnybi
nis automobilis „Volvo" bei 
vairuotojas. 

Kalbėdamas apie V. Adam
kaus dvigubą JAV ir Lietuvos 
pilietybę. D. Tarasevičius sa
kė, kad šis reikalas bus tvar
komas po kelių dienu, kai bus 
paskelbti oficialūs rinkimų re
zultatai . 

Pirmadieni spaudos konfe
rencijoje V. Adamkus pareiš
kė, kad nedelsiant įvykdys vi
sas sąlygas, reikalingas JAV 
pilietybei atsisakyti. 

KALENDORIUS" 
Saus io 6 ei.: Pal . Andrius 

Bessette: Kasparas . Merkelis. 
Baltazaras. Melchioras, Arū
nas. 

Saus io 7 d.: Šv. Raimun
das iš Penjafort; Ra imundas . 
Liucijus. Rustenis . Raudvile. 

* i 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 
GARBINGAS 

DR. JONO ADOMAVIČIAUS 
DARBO ŠEŠIASDEŠIMTMETIS 
Prieš 60 metų Kauno Vytau

to Didžiojo universiteto Medi
cinos fakultete absolventas Jo
nas Adomavičius prisiekė Hi
pokratui tyra širdimi, švaria 
sąžine ir švelniomis rankomis 
pasišvęsti dirbti žmonių svei-
katingumi. Ir nuo tos dienos 
daktaras šventai vykdo tą 
priesaiką, nenukrypdamas nuo 
jos nė per vieną raidę. 

Kas gi suskaičiuos, kiek jis 
ligonių yra pakėlęs iš mirties 
patalo, kiek pacientų grąžinęs 
gyvenimą a Tačiau daktaro 
talentas y o suklestėjo svei
katingumo organizavimo sri
tyje. Šių darbų ryškius rezul
tatus mes matome Alvudo 
veikloje. Daktaro iniciatyva ir 
pastangomis, aktyviai pade
dant jo talkininkams, kaip ži
noma, prieš 39 metus buvo 
įsteigtas Alvudas (1959.11.-
13), Amerikos Lietuvių vaiko 
ugdymo draugija. Ši draugija 
sutelkė gausų jaunimo būrį ir 
šimtus jų tėvų, alvudiečių. Šis 
židinys per tuos 39 metus, 
daktarui sumaniai vadovau
jant, tapo tarsi lietuviškos 
veiklos švyturiu, o Alvudo re
zidencija — Lietuvio sodyba 
— žmogaus ir gamtos, grožio 
ir darbo harmonijos simboliu. 

Daktaro įvairiaspalve veikla 
visiems gerai žinoma. Ta veik
la sklinda šiais pagrindiniais 
srautais; šiuolaikiniu medici
nos mokslu pagrįsta kova už 
dvasinį ir fizinį žmogaus svei
katingumą, žodžių —veiksmų-
pavyzdžio darna, kilniašir
diškumas ir gėrio-grožio sieki
mas. V. Šekspyras yra pasa
kęs: „Kilni širdis ilgai gyve
na". Šie žodžiai taikytini ir 
daktarui Jonui Adomavičiui, 
tik ką atšventusiam savo 86-
ąjį gimtadienį 'gimė 1911.-
12.15 Žostautuose, Kėdainių 
apskrityje) ir 60-ies metų me
diko darbo jubiliejų. 

Visa daktaro humaniška 
veikla yra nukreipta padėti 
vargstančiam žmogui-lietu-
viui, nesvarbu, kurioje vande
nyno pusėje jis begyventų. 
Išties, nelengva juk būtų su
skaičiuoti jo siunčiamus siun
tinius gimtojon Lietuvon su 
knygomis, medicinos-higienos 

reikmėmis, rūbais ir kita. 
Daktaro kilnios širdies šilu
mą, o neretai ir žymią mate
rialinę paramą, yra pajutę ir 
nuolat jaučia dešimtys tau
tiečių — ar jie būtų atvykę lie
tuviai ir neturintys pradžioje 
kur prisiglausti, ar atvykę 
buvę partizanai, rezistentai, 
tremtiniai, ar artistai, meni
ninkai bei kiti žymesni tau
tiečiai, ar pagaliau tai būtų 
Lietuvoje skurstantys vaikai 
— našlaičiai, ar vienišos moti
nos bei daugiavaikės šeimos. 
Visus daktaras pastebi, pa
drąsina, visokeriopai padeda. 
Tiesiog tenka stebėtis, kur 
glūdi tos geranoriškumo 
ištakos ir kokie gilūs tie tau
rios sielos šaltiniai. Gal. 
mąstome, sunkios jaunystės 
prisiminimuose, o gal tremti
nio šeimos širdgėloje, juk jo 
brolis ir dėdė yra patyrę kar
čią tremtinio Sibiran dalią ir 
jis pats tik per laimingą atsi
tiktinumą vos netapo irgi 
tremtiniu. Tačiau bene pats 
giliausias ir tyriausias šal
tinis, tai daktaro kilni, gerio-
grožio siekianti širdis, tauri 
asmenybe, uždegantis patrio-
t izr~«. Daktaras kiekviename 
žmoguje visų pirma pastebi jo 
gerąsias savybes. O tais atve
jais, kai jam tenka patirti kai 
kurių nesąžiningų žmonių ir 
kardelį, jis atsako — Tegu tam 

nedorėliui atleidžia Dievas; aš 
pykti neturiu kada. Su dakta
ru spręsti iškylančias proble
mas yra lengva. Jis jas spren
džia labai operatyviai ir itin 
paprastai; problemų nedra
matizuodamas, o jas maksi
maliai sušvelnindamas. Po po
kalbio su daktaru neretai pa
sidaro ir pačiam lyg tai leng
viau, atrodytų, kad iš viso 
kokių tai neišsprendžiamų 
problemų lyg ir nebūtų. Tiesa, 
daktaras turi savo griežtą nuo
monę, kurią sugeba ir pakeis
ti, o su oponentais jis elgiasi 
pagarbiai. 

Dakta'ro kilniaširdiškumas, 
tarsi tas skardžiai skambantis 
varpas, skelbia ir kartu ugdo 
pačias tauriausias žmogaus 
savybes — siekti gėrio, grožio. 
Beje. šis siekis daktarą lydi 
jau nuo pačios jaunystės ir 
tebelydi visą gyvenimą. Dak
taras ilgamečio ir vaisingo 
darbo pavyzdžiu siekti ir 
įtvirtinti humaniškumą, meilę 
žmogui jau nuo pat pirmos jo 
egzistavimo minutės, nusitei
kimą gėriui, grožiui yra tapęs 
tarsi ta kelrode žvaigžde, ne
leidžiančia žmogui pasiklysti 
įvairiausiuose jo gyvenimo 
labirintuose. Nuoširdžiai svei
kindami daktarą Joną Adoma
vičių dvigubu garbingu jubilie
jumi — 86-mečiu ir kūrybingų 
mediko darbo metų 60-mečiu 
— linkime jam neišsenkančios 
energijos, aukštų kūrybinių 
horizontų. Tikime, kad dakta
ro, to Kėdainių krašto dvasios 
galiūno, karšto Lietuvos pat
rioto ir talentingo mediko — 
organizatoriaus bei švietėjo 
asmenybės, veiklos bei nuo-
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

AŠ SKELBIU JUMS DIDĮ DŽIAUGSMĄ 
Vilkavišk io vyskupo J u o z o Žemaičio, MIC, k a l ė d i n i s 

žodis k u n i g a m s , t ik in t i e s i ems i r visiems g e r o s v a l i o s 
ž m o n ė m s . 

Kiekvienas žmogus trokšta mas, kad šalia jo toks pat 
būti saugus ir laimingas, pa- žmogus, jo brolis, kenčia skur-
tirti tikrą džiaugsmą. Kūdikis dą ir badą. Vergaujantis kū-
jaučiasi saugus ant motinos 
rankų, paaugęs — jaukiame 
šeimos židinyje, suaugęs — 
savo draugų, bendraminčių 
tarpe. Deja, šiandien daugybė 
kūdikių auga nepatirdami mo
tinos meilės: nesijaučia sau
gūs šeimoje, kurioje siautėja 
girtas tėvas; daugeliui teko 
nusivilti artimiausiais žmonė
mis, geriausiais draugais. Ne
saugumo, baimės jausmas ne
kartą paralyžuoja gražiausius 
sumanymus, kilniausius troš
kimus ir pastangas. Nesaugūs 
jaučiamės namuose, gatvėje, 
pobūvyje. Mus kamuoja bai
mė: kas bus rytoj? ko sulauk
sime po metų. kitų? kokia bus 

niškų malonumų troškimui, 
kitą žmogų paverčia savo už
gaidų tenkinimo priemone, su
trypia jo garbę ir orumą. Vie
no džiaugsmas kitiems kar ta is 
tampa kančių ir ašarų prie
žastimi. 

Pirmajame amžiuje po Kris
taus Romos imperiją valdė im
peratorius Neronas, kur i s sa
ve laikė nepaprastu meninin
ku, poetu, dainininku, ar t i s tu . 
Trokšdamas ypatingų, nuosta
bių reginių, kurie sužadintų 
kūrybinį įkvėpimą, j is įsakė 
padegti Romos miestą. Gais
ras nusiaubė didelę dalį mies
to, daugybė žmonių žuvo, kiti 

pelnų sklindantis garsas pa- v į s o s žmonijos ateitis? Ar Že- n ^ ° ^ m a i s to , be pastogės, o 
siekia kiekvieno tautiečio širdį 
ne tik šiame kontinente, bet ir 
daktaro gimtojoje ir labai jo 
mylimoje Lietuvoje. 

Prof., habil. dr. Juozas Ciparis 

"Ligas gal i suke l t i bakteri
jos, virusai ir... žmonės. 

*Laimės d y d i s n e p r i k l a u 
so nuo žmogaus amžiaus ar jo 
piniginės storumo. 

mė bus saugūs namai visiems 
joje gyvenantiems? 

Iš tikrųjų, turime pagrindo 
nerimauti. Žmogus, išniekinęs 
savyje Dievo paveikslą, tampa 
piktesnis už plėšriausią žvėrį. 
Netvarkingai įsimylėjęs save, 
yra pasiruošęs bet kokia kaina 
sunaikinti kiekvieną, kuris 
kėsinasi apriboti jo tariamą 
laisvę. Gobšumo aistros pa
vergtas siekia pasiglemžti vi-

imperatonus, stebėdamas 
siautėjančią ugnies stichiją, 
džiūgavo, skambino arfa ir, 
apimtas įkvėpimo dainavo ir 
deklamavo: 

Tai, sakysite bepročio 
džiaugsmas. Bet ir dabar, ne
va blaiviai mąstančiame dvi
dešimtame amžiuje, nestinga 
panašaus siautėjimo, tar iamo 
džiaugsmo, kuris virsta grau
džiomis ašaromis, kai girti 

..Lietuvos Vaikų vilties* komiteto Į JAV atvežtos gydytis mergaitės — 
didžiausia ir mažiausia . Iš kaires: Jud i ta JokSaite ir Jurgi ta N'orvaišaitė 
Kalėdas švente toli nuo savo gimtinės. 

sas gėrybes sau, nepaisyda- draugai užmuša savo sugertu
vių bendrą ar žiauriausiu bū
du išprievartaujama naivi, pa
tikli paauglė. Pranešimai apie 
tokius ir panašius įvykius 
mirgėte mirga laikraščių pus
lapiuose, televizorių ekranuo
se. Iš tiesų, tur ime pagrindo 
bijoti ir nerimauti. 

Pirmųjų Kalėdų naktį Bet
liejaus apylinkių piemenis 
Viešpats pe savo siųstą an
gelą padrąsino: „Nebijokite!" 
Ta patį jis sako šiandieną ir 
mums: „Nebijokite!" Dievas 
yra laiku ir amžinybes Vieš
pats. Be jo žinios ir leidimo 
niekas neįvyksta. Dievas ne
leistų blogio, jei nesugebėtų jo 
paversti geriu. Tai yra didžioji 
paslaptis. Tačiau tai nereiš
kia, kad neturime išmintingai 
priešintis blogiui, gintis nuo 
užpuoliko. Kristus sako: „Ne
bijokite tų. kurie žudo kūną. 
bet negali užmušti sielos" (Mt 
10, 28). Daug pavojingesni tie, 
kurie, įtraukdami į nuodėmę, 
nužudo sielą, išplėšia Dievo 
malonę ir amžinojo gyvenimo 
viltį. Bet Dievo meilei ir geru
mui nėra ribų. Jis myli visus, 
laukia visų, kaip tėvas laukia 
sūnaus, lengvabūdiškai pali
kusio gimtuosius namus . Su
grįžimą i dangiškojo Tėvo na
mus mums dažnai apsunkina 

tai, kad mes negalime patikėti 
jo meile. Mums atrodo, kad 
Dievas man negali atleisti. 

nes per daug esu jį įžeidęs, 
a t s tūmęs jo malonę. Tada mes 
Dievą įsivaizduojame kaip s u 
pykusį žmogų, kuris nenori a t 
leisti savo priešui. Bet „Dievas 
yra meilė", — rašo apašta las 
šv. Jonas (1 J n 4, 16). Dievas 
myli ne dėl to, kad mes bū 
tume verti jo meilės, bet dė l 
to, kad jis yra mūsų Tėvas. J i s 
pirmas „mus pamilo ir atsiun
tė savo Sūnų kaip permalda
vimą už mūsų nuodėmes" ( 1 
J n 4, 10). Tai yra didžioji mū
sų drąsos ir džiaugsmo prie
žastis. Apie šitokį džiaugsmą 
kalbėjo angelas Betliejaus pie
menėliams, tokį džiaugsmą 
atnešė pasaul iui gimęs die
viškasis Kūdikis Jėzus Kris
tus . Nėra didesnio džiaugsmo, 
kaip žinoti, kad Dievas y r a 
mus mylintis Tėvas. Jo ran
kose yra mano ir viso pasaulio 
likimas, tad kodėl turėčiau 
baimintis ir ner imauti? 

Brangūs Broliai ir Seserys! 
Mes visi esame pašaukt i bū t i 
skelbėjai tos Gerosios Naujie
nos, kad Dievas yra mūsų 
visų Tėvas. Tačiau mes tur ime 
būti ir Dievo bendradarbiai , 
kurdami žemėje jo karalystę: 
taikos, teisingumo ir meilės 
karalystę. Tokia karalystė p i r 
miausia tu rė tų tapti kiekvieno 
iš mūsų širdis, nusigręžusi 
nuo blogio ir atsigręžusi į d i 
džiausią Gėrį — Dievą, sklei
džianti taiką ir ramybę savo 
šeimoje, savo aplinkoje, maži
nanti fizinį ir moralinį vargą. 
Mes esame atsakingi už t a i , 
koks bus šis pasaulis po mūsų: 
geresnis a r blogesnis. Ar j ame 
daugiau bus meilės ar neapy
kantos, suprat imo a r priešiš
kumo. Mes, kurie tiesiame 
tiltą į trečiąjį krikščionybės 
tūkstantmetį , tur ime savo, 
kaip žmogaus ir krikščionio, 
pavyzdžiu liudyti, kad Dievas 
yra meilė, o mes, jo vaikai, 
esame panašūs į jį. 

Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II yra paskelbęs, kad pasi
rengimui didžiajam 20O0 m e 
tų krikščionybės Jubiliejui 
skiriami trys metai. Pirmieji 
— 1997-ieji metai — buvo 
skirti geriau susipažinti su J ė 
zaus Kris taus, Dievo Sūnaus 
ir žmonijos Gelbėtojo, asme
nybe bei jo pasiuntinybe. An
trieji — 1998-ieji metai — sk i 
riami Šventosios Dvasios ir jos 
veikimo Bažnyčioje bei kiek
vieno žmogaus širdyje giles
niam pažinimui. Tretieji— 
1999-ieji metai — bus skirt i 
dangiškojo Tėvo garbei. Šven
čiausiajai Mergelei Marijai, 
Kristaus Motinai ir Šventosios 
Dvasios Sužadėtinei , atpirki
mo plane t enka ypač garbinga 
vieta, todėl ji su ypatinga 
meile ir dėkingumu prisime
nama visus šiuos pasirengimo 
metus. Kviečiu visus su kūdi
kišku pasitikėjimu atsiverti 
išganymo paslapčiai, vis ka r š 
čiau pamilti savo dieviškąjį 
Išganytoją ir paklusti Šven
tajai Dvasiai, kurią Kristus 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily eicept Suadays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays foUowing Mooday observance of legal Holidays as weil as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 
W. 63rd Street, Chicago, 1L 60629-5589 

Pehodical class postage paid at Chicago, 1L and additional mailing 
offices. 

Subacription Rates: $95.00. Foreign counthes $110. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
metams 1/2 metų 3 mėn 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik ie i tadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuva: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro paštu.... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyria usia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

atsiuntė, kad būtų mūsų Mo
kytoja ir Vadovė. 

Brangieji! Nuoširdžiai svei
kinu jus, jūsų šeimas, ypač li
gonius ir kenčiančius Kristaus 
gimimo šventėje. Kalėdų 
džiaugsmas, palaima ir ra
mybė teaplanko kiekvieno iš 
jūsų namus ir pasilieka su ju
mis Naujaisiais 1998-aisiais 
metais! 

OFICIALUS LTV 
VADOVŲ 

ATSIPRAŠYMAS 

Gruodžio 1 d. laikinai einan
tis Lietuvos nacionalinio radi
jo ir televizijos generalinio di
rektoriaus pareigas A. Tra
kimavičius arkivyskupui me
tropolitui A. J. Bačkiui bei 
vyskupui J. Tunaičiui atsiuntė 
oficialų raštą, kuriame atsi
prašo už lapkričio 25 d. 
įvykusį incidentą, kai Lietu
vos televizija nufilmavo ir per 
žinių laidą parodė reportažą 
apie savavališkai į Vilniaus 
arkikatedrą įsibrovusių dviejų 
vyrų jungtuvių imitaciją. LTV 
vadovas apgailestauja, kad 
j aun i Lietuvos televizijos dar
buotojai, pažeisdami žurna
listinės etikos principus, nein
formavo arkikatedros klebono 
apie savo ketinimus filmuoti 
šventovėje. 

„Televizijos Naujienų direk
cijos darbuotojai, organizavę 
šį filmavimą, yra įspėti. Belie
k a tikėtis, kad ateityje pa-1 
našūs nesusipratimai neap
temdys prasmingo Lietuvos 
televizijos ir Bažnyčios ben
dradarbiavimo puoselėjant 
visuomenės santarvės, tole
rancijos ir dvasinio tobulėjimo 
idėjas", — patikino A. Traki
mavičius. 

ŠV. PRANCIŠKAUS 
KSAVERO ŠVENTĖ 

Gruodžio 3 d. Kauno Jėzui
t ų bažnyčioje paminėtos šv. 
Pranciškaus Ksavero 445-
osios mirties metinės. Iškil
mingas šv. Mišias šia proga 
drauge su tėvais jėzuitais au
kojo Kauno arkivyskupas Sigi
t a s Tamkevičius, Šiaulių vys
kupas Eugenijus Bartulis, 
vyskupai Jonas Boruta, SJ ir 
Rimantas Norvilą. 

Per pamokslą vyskupas J. 
Boruta, SJ , priminė pagrindi
nę kunigų ir kiekvieno 
Bažnyčios nario misiją — eiti į 
pasaulį ir skelbti Evangeliją, 
at iduodant save visą ir viską, 
ką esame gavę iš Dievo.Tokiu 
keliu ėjo šv. Pranciškus Ksa
veras, atsisakęs akademinės 
karjeros ir savo jaunystę 
paaukojęs svarbiausiam daly
kui — Gerajai Naujienai 
skelbti. Dešimt savo veiklos 
metų šventasis paskyrė žmo
nių kvietimui į krikščioniško 
gyvenimo kelią. Vysk. J . Boru-
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ta, SJ, šventąjį pavadino sek
tinu gyvenimo ir veiklos pa
vyzdžiu, ragino tikinčiuosius 
maldai paaukoti geriausią die
nos valandą. Jlamybė ir 
džiaugsmas mus lydės, jei 
rūpinsimės pagrindiniu daly
ku — Evangelijos nešimu į 
visą pasaulį, trokšdami žmo
nių išganymo", — sake vysk. 
J. Boruta, SJ. 

„Bažnyčios Žinios", 1997, N'r. 23 

*Jeigu didybė būtų užkre
čiama liga, kas nors būtų jau 
pasistengęs atrasti prieš ją 
vaistus. 



NATO PAGALBA GAMTOS 
SAUGUMO TYRINĖJIMAMS 

LIETUVOJE 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Mokslo ir Aplinkos reikalų 
skyrius, priklausąs NATO 
(North Atlantic Treaty Orga-
nization), turįs savo įstaigą 
Briuselyje (Belgijoje) neseniai 
paskyrė „Ryšio" dotaciją 
(grant) dr. Klaus Vv'illeke, ku
ris yra Aplinkos sveikatos 
profesorius Cincinnati univer
sitete, Cincinnati, OH. Šios 
dotacijos tikslas yra sudaryti 
galimybes bendradarbiavimui 
tarp Fizikos ir Botanikos in
stitutų Vilniuje bei čionykštės 
Aerozolio ir jo poveikio ty
rinėjimo laboratorijos (Aerosol 
Research and Exposure Asses-
ment Laboratory), kuriai va
dovauja prof. Klaus Vvilleke. 

Šio projekto bendradarbis-
partneris Lietuvoje yra dr. Ar
vydas Juozaitis, aplinkos fizi
kos ir chemijos laboratorijos 
direktorius Vilniuje. Ši dotaci
ja (24,000 dol.) — daugiausia 
bus skiriama finansavimui 
tarptautinėms kelionėms, su
rištomis su mokslininkų — 
partnerių, tyrinėjančių mik
roorganizmus, patekusius į 
Baltijos jūrą iš oro bei van
dens. Šis fondas įgalins ketu
ris lietuvius mokslininkus at
vykti iš Vilniaus į Cincinnati 
universitetą, o taip pat keturis 
mokslininkus iš prof. Willeke 
grupės nuvykti į Vilnių ir 
dirbti ten prie šio projekto. 

Pagrindinis projekto tikslas 

yra nustatyti koncentraciją ir 
gyvingumą įvairių mikroorga
nizmų Kuršių mariose, kurios 
yra labai užterštos. Taip nu
statyti skaičiai bus palygina
mi su tokių pat organizmų bu
vimo ore ir netoli vandens virš 
Kuršių marių skaičiais. Ty
rinėjimų rezultatai bus pa
naudoti, kad pagerintų aplin
kos taršos kontrolę Lietuvoje. 

Dr. Arvydas Juozaitis, (ku
ris neturi nei giminystės, nei 
politinių ryšių su to pat vardo 
ir pavardės filosofu Arvydu 
Juozaičiu) jau buvo apsilankęs 
Cincinnati š.m. spalio mėn. 
šios studijos koordinavimui. 
Dabar iš Vilniaus Fizikos in
stituto čia yra neseniai atvy
kęs dr. Saulius Trakumas jau 
dirba prof. VVilleke laboratori
joje. Vėliau, ateinančių metų 
balandžio mėn.. į Cincinnati 
atvyks dr. Albinas Lugauskas 
ir doktorantė-studentė Laima 
Šveistytė. Jie taip pat įsijungs 
į darbą prie minėto projekto. 
Taip pat pas prof. Vv'illeke jau 
baigiąs ruošti savo doktoratą 
lietuvis studentas Gediminas 
Mainelis grįš į Vilnių atei
nančių metų vasarą ir dirbs 
prie Kuršių marių projekto. 
Patsai prof. VVilleke Lietuvoje 
praleis liepos mėnesį, prisi
jungdamas prie tyrinėjimų. 

Prof. Klaus Vv'illeke yra 
daug padėjęs mokslininkų pa-

Danutė Bindokienė 

ADAMKUSl 

Naujasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus sveikinamas savo rėmėjų, jam laimėjus rinkimus, sausio 4 d. 
vykusiuose pakartotuose balsavimuose (pirmasis balsavimų ratas buvo 1997 m. gruodžio 21 d) . Nuotr. Eltos 

MINDAUGO VORUTOS BEIEŠKANT 

Valdas Adamkus prie balsavimo urnos sausio 4 d. 

Daugelis, be abejo, žino Lie
tuvos istorijos laikraštį „Voru
ta", štai jau devynerius metus 
leidžiamą Vilniuje ir spausdi
nantį rašinius, skirtus Lietu
vos istorijai populiarinti. Pa
prasti, nereikalaujantys pa
pildomų žinių tekstai supa
žindina mus su Lietuvos isto
rijos įvykiais bei istorinėmis 
asmenybėmis. Tačiau ne visi 
turbūt žino, ką reiškia laik
raščio pavadinimas. Ir ne
nuostabu. Vorutos juk negali
ma pamatyti, nuvažiuoti prie 
jos. Jos tarsi ir nėra. 

Voruta — pilis, vienintelį 

ruošimui Lietuvoje jau ir prieš 
šią NATO dotaciją. Be dr. A. 
Juozaičio, kuris su Vv'illeke 
grupe dirbo 1991-1993 m., čia 
dirbo dr. Vidmantas Ulevičius 
(1993-1996). Prof. VVilleke yra 
vedęs lietuvaitę dr. Audronę 
Barūnaitę VVilleke, kuri yra 
germanistikos profesorė Mia-
mi universitete, Oxford, OH. 
Su jos paskatinimu ir pagalba 
dr. Vvilleke išmokęs lietu
viškai ir juodu aktyviai daly
vauja LB Cincinnati veikloje. 
Tikrai yra malonu konstatuo
ti, kad tokių mokslininkų, 
kaip prof. Vv'illeke, pastangų 
dėka, jauni lietuviai moksli
ninkai turi progos susipažinti 
su Vakarų mokslo metodais, 
papildyti savo žinias ir savo 
įgūdžius. Būtų tikrai gražu, 
jei ir kiti Vakarų mokslininkai 
pasektų dr. Vv'illeke pavyz
džiu. Cincinnati lietuviai labai 
dėkingi profesoriams Klaus ir 
Audronei Vv'illeke, kad jų akty
via iniciatyva yra ne tik daro
ma pažanga moksle, bet taip j aus metraštis rašo, kad Min-
pat atgaivinamas ir stiprina- daugas „pasitraukė į pilį, var
mas Cincinnati lietuvių tel- du Voruta". Beje, ši metraščio 
kinys. iš traukėlė puikuojasi „Voru-

kartą pamin t t a Hipatijaus 
metraštyje, baigtame sudaryti 
XIII a. pabaigoje. Pilis, kurioje 
1251 metų pirmoje pusėje jau 
apsikrikštijęs Mindaugas gy
nėsi nuo brolėnų Tautvilos ir 
Gedvydo remiamų žemaičių 
bei rusų kunigaikščio Danie
liaus duotų karių. Gaila, bet 
šaltinis nenurodė vietovės, ku
rioje stovėjo Voruta. Tai leido 
istorikams sukurti daugelį te
orijų, „randančių" Vorutą įvai
riose Lietuvds valstybės vie
tose. Pabandy-iu t rumpai ap
tart i , kodėl tiek daug teorijų 
buvo iškelta. Pagrindinė prie
žastis. — skirtingas šaltinių 
interpretavimą.-;. Pavyzdžiui, 
Livonijos eiliuotoje kronikoje, 
parašytoje XIII a. pabaigoje, 
aprašant prie Mindaugo laikų 
krikštą. vykusį Livonijos ordi
no žygį į Lietuvą, rašoma, kad 
krikščionys taip toli niekad 
nebuvo nužygiavę. Remdama
sis šia žinute, J Totoraitis 
aiškina, kad Voruta buvusi už 
Kernavės, nes kronikoje ran
damas ir žygio į Kernavę 
aprašymas . Lenkų istorikas S. 
Zajenčkovskis, remdamasis ta 
pačia žinute. įrodinėja, kad 
Voruta kaip t ik buvusi Ker
navėje. Tokiu pavyzdžių būtų 
galima pateikti ir daugiau. Ki
ta priežastis — siekimas „at
rasti" Vorutą, „priderinant" 
šaltinius prie iš anksto sukur
tos teorijos. Pavyzdžiu galėtų 
būti daugelio istorikų teigi
mas , kad „Voruta" yra tik ben
drinis žodis, reiškiantis seną 
pilį. Taigi Vorutą galima 
„atrasti" vos n e kiekviename 
piliakalnyje. Tuo ta rp Hipati-

tos" laikraščio vinjetėje. Skir
tingas nuomones Vorutos 
klausimu lėmė ir nevienodas 
pačios Vorutos supratimas. 
Vieniems tai buvo sostinė, ki
tiems — svarbi Mindaugo pi
lis, tretiems — tiesiog eilinė 
pilaitė, pasitaikiusi Mindaugo 
kelyje. 

Trumpai susipažinus su Vo
rutos paieškų problemomis, 
kyla klausimas, ką turi ben
dro „abi" Vorutos? Kodėl laik
raštis vadinasi Vorutos pilies 
vardu? Atsakymas, mano ma
nymu, gana paprastas. Jas abi 
sieja ieškojimas, noras atrasti 
ir paaiškinti reikšmingus Lie
tuvos istorijos dalykus. „Vo
rutos" laikraštis tarsi istori
kas, ieškantis Vorutos, nori 
rasti naujų žinių, naujai įver
tinti tai, kas jau žinoma. 
Todėl jeigu tuo domitės, skai
tykite ir prenumeruokite „Vo
rutą"... Prenumerata oro paš
tu metams kainuoja 50 dol. 
Prenumeratos čekius siųsti to
kiu adresu: „Vorutos" laik
raščiui, Adomo Jakšto 9, Vil
nius, MTP, Lietuva, LT 2600. 

Ged iminas Lesmai t i s 

• P r i e n a i . Čia paminėta 
Prienų klebono prelato Juozo 
Užupio 45 metų kunigystės 
sukaktis. Prienų rajono laik
raštis „Gėlupis" šia proga iš
spausdino interviu su prelatu 
ir palinkėjo jam geros sveika
tos bei Dievo palaimos. 

• Balbieriškis. Šiais me
tais Žiūronių kaimo pradinėje 
mokykloje Balbieriškio klebo
nas Kęstutis Vosylius pašven
tino mokyklą bei mokyklos 
vėliavą, skirtą Lietuvos mo
kyklos 600 metų jubiliejui pa
gerbti. Tai pirmoji mokyklos 
vėliava visame Prienų rajone. 

Šios savaitės pirmadienio 
telefoniniai skambučiai į 
„Draugą" beveik be išimties 
prasidėjo klausimu: kas? Ne
reikėjo nei aiškinti, ką skam
bintojas nori sužinoti, todėl 
pakako atsakyti taip pat vie
nu žodžiu: Adamkus! Sekma
dienio balsavimuose mūsų 
pasitikėjimas lietuvių tautos 
sąmoningumu ir sugebėjimu 
atskirti vertybes nuo tuščių 
pažadų buvo ats tatytas . Ir dar 
daugiau! Užsienio lietuviai, 
kuriuos taip erzina ..išeivio" 
vardas, jau nebegalės prie
kaištauti, kad laisva tėvyne 
vis dar juos laiko antraeiliais 
tautiečiais, labiau vertinamais 
tik tuomet, kai prireikia vie
nokios ar kitokios pagalbos. 
Dabar, kai Amerikos lietuvis 
išrinktas naujuoju Lietuvos 
prezidentu, visi priekaištai ap
virto aukštyn kojom... 

Praėjusį sekmadienį, kai 
visi Lietuvos piliečiai (arba 
bent tie. kurie verti to vardo; 
skubėjo į rinkimų būstines at
likti savo pareigą tėvynei, 
Čikagoje, dar vis save lietu
višku vadinančiame Mar-
ąuette Parke, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
ir tos parapijos ribose esan
čiame Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne, vyko ypatingos iš
kilmės: seselių kazimieriečių 
kongregacijos įsteigimo 90 me
tų jubiliejaus paminėjimas. 

Vienuolija įkurta 1907 m. 
rugpjūčio 29 d., tad oficiali su
kakties data jau praėjusi, 
tačiau jai paminėti Čikagoje, 
kur yra motiniškasis vienuoly
no namas, pasirinkta sausio 4 
d. Iškilmių proga pirmą kartą 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje lankėsi ir Mišias kon-
celebravo Čikagos arkidiecezi-
jos naujasis arkivyskupas 
Francis George. OMI. Visi 
gražūs linkėjimai, sveikinimai 
ir geri žodžiai, skirti seselėms 
kazimierietėms ir jų įkūrėjai 
Motinai Marijai Kaupaitei bu
vo tikrai užtarnauti — per 90 
metų besidarbuojant parapi
jose, katalikiško švietimo ir 
artimo meilės darbais. Neten
ka abejoti, kad Motina Marija 
Kaupaitė, kurios beatifikacijos 
byla šiuo metu Romoje laukia 
eigos, bus netrukus paskelbta 
palaimintąja ir lietuvių tauta 
turės dar vieną užtarėją arti 
Viešpaties sosto. 

O mūsų tėvynei dar reikia 
nemažai dangiškųjų užtarėjų 
ir maldų. Kai 1990 m. kovo 11 
d. buvo atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė, tdi ir mes, gy
venantys toli nuo savo tėvų 
žemės, vylėmės, kad pats sun
kiausias darbas jau atliktas: 
bereikia igyvendinti kilnius 
nepriklausomybės akto žo
džius, užgydyti okupacijos de

šimtmečiais padarytas žaizdas 
ir stebėti Lietuvą, kylančią iš 
vergijos tamsos į saulėtą lais
vos valstybės rytojų. 

Juk daugumas vyresniosios 
kartos tautiečių. Antrojo pa
saulinio karo išblaškytų po 
platų pasaulį, buvo 1918 m. 
vasario 16 d. nepriklauso
mybės paskelbimo liudininkai. 
Po to, per 22 laisvo gyvenimo 
metus, atlikta tiesiog stebi
nančių darbų — atstatant ūkį. 
pramonę, švietimą, viską, kas 
laisvai, gyvastingai tautai 
svarbu. Reikia nepamiršti, 
kad anuomet kaimas buvo 
kone bemokslis, o daug inteli
gentijos, išsilavinimą gavusios 
Rusijoje ar Lenkijoje, iš ten 
parsivežė ir tautinio susve
timėjimo bacilų. Tačiau kai
mas buvo sveikas ir lietu
viškas. Jis brangino savo kal
bą, savo žemę, tikėjimą, ne 
kartą krauju paliudij'...'; savo 
meilę Kristaus Bažnyčiai. Lie
tuviško kaimo žmogus nebijojo 
darbo, nepabūgo laikinų sun
kumų. Lietuvio kaimiečio są
monė buvo lyg derlinga žemė, 
į kurią berta tautiškumo ir 
valstybingumo sėkla per porą 
dešimtmečių davė šimteriopą 
vaisių. 

Sovietinė sistema gerai su
prato, kad sveikas ir stiprus 
žemdirbių tautos kaimas yra 
jos nugarkaulis: sunaikink 
kaimą, pažeisi tautos atsparu
mo pagrindus. Tad okupacijos 
metais kaimas daugiausia nu
kentėjo ir jo naikinimo progra
ma buvo veiksmingiausia. 
Todėl mus neturėtų stebinti 
šiandienio kaimo girtuokliavi
mas, pairusios šeimos, apatija 
ir noras kuo mažiau dirbti, 
kuo daugiau gauti pelno. 

Didieji Lietuvos miestai nie
kuomet nepasižymėjo ypatin
gu patriotiškumu. Net pirmo
sios nepriklausomybės metais 
jų gyventojai, beskubėdami at
siriboti nuo savo kaimiškų 
šaknų, vaikėsi užsienio ma
das, o dabar miestiečiai labiau 
'linksta į kosmopolitiškumą. 
kaip į tautiškumą. Tačiau ir 
miestuose, ypač Kaune, prieš 
rinkimus padvelkė gaivūs vė
jai, išsklaidę senų pažiūru 
ūkanas. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
ir lietuvių tautos dar laukia 
daug darbų, daug bandymų. 
Kad rinkimų rezultatai pa
krypo į šią pusę, galbūt kai 
kas laiko net stebuklu. Vienok 
tas parodo, kad Lietuvos siela 
likusi nesužalota, nepaisant 
kiek okupantai ir jų tarnai 
dėjo pastangų. Nusipurčiusi 
laikino apsnūdimo voratink
lius, ji gali kilti tiek aukštai, 
kiek tik norės. Sveikiname 
naująjį Prezidentą! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 

Prof. dr. Kazys Pakštas prieškario nepriklausomos 
Lietuvos metais yra daug rašęs ir kalbėjęs, kad Lietu
va yra tokioj geografinėj padėty, kurioj labai pavojinga 
gyventi mažai tautai. J am taip pat rūpėjo planingas 
lietuvių emigrantų įsikūrimas svetimuose kraštuose, 
kad jie galėtų išlaikyti savo tautinę bei kultūrinę ta
patybę. 

Todėl, anot jo. „lietuvių kolonizacijos klausimais 
pradėjau atidžiau domėtis 1924 m. Tuo metu mano 
dėmesį patraukė centrinio Quebeco provincija, tuo 
metu man atrodė esanti polikultūrine. 1930-1931 m. 
susikoncentravau Angolos plokštakalniuose. kuriuos 
dabar portugalai kolonizuoja savais ūkininkais... 1927 
m. buvau susidomėjęs Sao Paulo Brazilijoje, bet greit 
pamačiau, kad ten kultūrinės autonomijos netenka 
laukti. 1939-1947 m. intensyviai kibau į daugelį kraš
tų; p° r4 vietų Kanadoje, pietinėje Argentinoje. Alas-
koje ir kitur. Bet beveik visur atsidaužiau į politinius 
sunkumus, kai išsikalbėjau su tų kraštų konsulais". 

Toliau Pakštas pasakoja: „Neturėjau tikslo kurti 
nykstančios kolonijos. Tokių ir dabar labai daug jau 
turime. Norėtųsi lėtos evoliucijos keliu iš kultūrinės 

autonomijos koloniją išrutuliuoti į mažutę autonomine 
valstybę. Tokį tikslą turint, negalima studijas pradėti 
nuo klimato ir dirvos, bet nuo to, ar galima pačioje 
pradžioje turėti pilnai lietuviškas valstybines mokyk
las ir savą mažą vyskupiją. Po ilgų studijų priėjai 
išvadą, kad tokių žemių dabar labai maža, net labai 
reta. Tokiomis gal būtų Naujųjų Hebridų salos, Tan-
ganika ir Britų Hondūras. Pirmųjų dviejų politiniu 
požiūriu dar pilnai neištyriau, tad nedrįstu apie jas 
plačiau kalbėti. O Britų Hondūre pasiekiau aukštuo
sius valdžios sluoksnius ir po gerų pasikalbėjimų pa
sidariau teigiamas išvadas apie reikalingas kultūrines 
lengvatas". („Draugas", 1958 m. spalio 10 d.) 

Pakštas išvyko į Britų Hondūrą 1958 m. be d ide-
nio pasigarsinimo. Liepos 18 d. iš Tegucigalpos, Hor-
duro, man parašė atvirutę: „Kelionė vyksta pagal pla
ną Rugpjūčio 23-25 tikiuos būti Vašingtone. Labai į d -
mu indėnų krašte". Jis lankėsi Britų Hondūre mėnesi 
laiko, gerokai patyrinėjo tenai vietos sąlygas įvairia:* 
atžvilgiais, ir tai įdomiai aprašė savo 22 „laiškuose" 
..Ekspedicija dausosna" „Draugo" dienrašty. 

Tačiau savo „laiške" 1958 m. rugsėjo 28 d. „Drau
ge" pažymi, kad „pats šių straipsnių autorius da r nėra 
viso Britų Hondūro ištyręs. Galop, jis vien savimi ' 
nepasitiki. Tad apie Kalėdas gali kartais susiorgar.-
zuoti visai nauja lietuvių ekspedicija į Br. Hondūrą" 

Nebuvo Pakštas optimistas ir dėl lietuvių vykirr. į 
Br. Hondūrą ir jų tenai įsikūrimo. Jis tikėjosi, ka.l 
tokių žmonių „po trupučiuką gal atsirastų Pietų Arr.'--

rikos valstybėse. Iš JAV mūsų žmonės nepajudės, nes 
čia jie labai gerai gyvena. Bet tarp gerai gyvenančių 
jau sutikau pustuzinį šeimų, kurios labai norėtų savo 
vaikus užauginti tvirtais lietuviais. Gal keletas jų ten 
t ikrai važiuotų". 

Savo 22 „laiškus" Pakštas baigė, prisimindamas 
vieno savo pažįstamo mintis: „Jeigu Žaliosios atžalos 
sąjūdis dabar ir nepasiektų praktiškų tikslų, tai vis 
tiek šio likiminio klausimo iškėlimas ir dažnesnis gvil
denimas labai praturt ina mūsų galvojimą, iškelia mus 
iš kasdieninės iėkštumos. Tad verta apie jį kalbėti ir 
rašyti , nes iš to gali iškilti naujų prasmingų šalutinių 
idėjų, kurios švysteltų mūsų sutemose. Baigsiu šių 
laiškų seriją 'fanabernais' lotyniškais žodžiais: feci 
quod potui. faciunt meliora potentes... Steubenville, 
Ohio, 1958 m. rugsėjo 29 d." („Draugas", 1958 m. spa
lio 10 d.). 

Po tokios Pakšto straipsnio pabaigos atrodytų, kad 
j is , padaręs ką gali, sudės rankas ir ramiai profeso
riaus. Bet taip neatsitiko. Jis ir toliau aktyviai rėme 
bet kokią iniciatyvą įkurti Britų Hondūre atsarginę 
tėvynę. Ne be Pakšto paramos ir Vašingtone įsisteigė 
būrelis tam tikslui. 

Kas jį pasitiks Vašingtone, kai jis atvyks po ke
liones Britų Hondūre, nežinojau. Bet atrodė, kad bent 
keliems reikėtų parodyti susidomėjimą jo ekspedicija, 
kurią jis įdomiai aprašė ..Drauge". Todėl sutikęs Joną 
Vaitkų pasiūliau jam vykti i geležinkelio stotį. Ten ra
dom jau atvykusią Eieną Mažeikienę, kurios vyras 

nuo 1956 m. privačiuose būreliuose su Pakštu diskuta
vo lietuvių įsikurdinimo klausimus. Iš stoties mes ke
turi nuėjome į gretimą restoraną išgerti kavos ir pa
siklausyti Pakšto pasakojimo apie Britu Hondūrą. 

Pasikalbėjimo metu pasiūliau įsteigti būrelį rū
pintis šiais klausimais. Pakštas tuojau pritarė ir 
pasiuie Mažeikienę laikyti būrelio pirmininke, o mus 
kitus, nariais. Taip 1958 m. rugpjūčio 26 d. Vašing
tone įsisteigė būrelis. 

Nors tuojau mūsų būrelis nieko neveikė, tačiau 
Pakšto „laiškai" „Drauge", net nebaigus jų spausdinti, 
susilaukė lietuvių spaudoje žymaus dėmesio. 

Diskusi jos spaudoje 
..Nepriklausomos Lietuvos" 1958.DC.3 d. numery 

pasirodė straipsnis be autoriaus !A. Gustaičio?) „Ma
žoji Lietuva"0 del prof. K. Pakšto pasiūlymų įsikurti 
Britų Hondūre", kuriame teigiamai įvertinamas Pakš
to „ryžtingumas, ieškojimas naujos išeities dabar t inėj" 
liūdnoje lietuvių tautos būsenoje Tokiems ar pana
šiems klibonimams iš esmės pritartina, nes užsiliū-
liavimas miglose vargu ar ką geresnio atneš". Straips
nio autorius siūlo prieš atsakymą dėl įsikūrimo Britų 
Hondūre pagalvoti, „kaip ilgai lietuviai lietuviais 
išbu< JAV, Argentinoje. Brazilijoje. Vokietijoje". Auto
rius neatrodo esąs optimistas. Todėl „tasai projektas 
pasiseks ar ne. vis tik lietuvių emigracinėje istorijoje 
liks drąsinantis bandymas — gelbėti lietuvių tautos 
dalelytę tolimojo krašto įkurdinime". .Rus daugiau • 
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SPINDULIAI IR KRITULIAI 
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ 

Tai buvo ne pirma mūsų ke
lionė į Lietuvą, bet nuo 1978 
metų, kai pirmą kartą grįžo
me į tėvynę, t?i buvo pirma 
mūsų šeimos kelionė ne pavie
niui, o trise — vyras profesi
niais reikalais, sūnus pamaty
ti vystymąsi po Nepriklauso
mybės atstatymo, o aš — „pa
laikyti jiems kompaniją" ir 
dar kartą Įsitikinti, a r „Sau
lute" dar reikalinga Lietuvos 
vaikams. 

Tai buvo paskutinės dienos 
rugpjūčio ir pirmoji pusė rug
sėjo. Oras puikus — nei šilta, 
nei šalta, kasdien saulėta, nei 
karto nelijo. Ankstyvo rudens 
spinduliuose tviskėjo augme
nija — gėlės pačiame žydė
jime, žaliuojančios medžių ke
purės, pribrendusios pievos. 
Turisto akimis žiūrint, tiek 
Vilniuje, tiek Kaune ir Alytuje 
matyti didžiuliai paskutinių 
trejų metų pasikeitimai. Gar
liavoje ir Marijampolėje ta ip 
pat matėme nepriklausomos 
Lietuvos žymes. 

Šį rudenį į Lietuvą važia
vome du kartus iš eilės. Su 
vyru Lietuvoje vėl praleidome 
paskutines dvi spalio savaites, 
grįždami į Čikagą lapkričio 
pradžioje. Oras j au pasikeitęs, 
lietingas, temperatūra apie 35 
laipsnių F. Žmonės pradėję 
sloguoti, gripuoti. Kambariuo
se šalta, nes š i luma buvo 
įjungta tik gale spalio. Apie 
tai buvo dvejopai galvojama — 
žmonės norėjo šilumos, bet ka
dangi už šilumą dabar reikia 
mokėti, norėjo kentėt i kiek 
galima ilgiau be šildymo. Kaip 
ir anksčiau, daugelis dar tebe-
sišildo miesto teikiama cent
rine šildymo sistema. Spalio 
20 dieną lengvu snaigių pa
talėliu apsiklojo paskutiniai 
vasaros žiedeliai. 

Akivaizdu, kokią įtaką turi 
sava. privati nuosavybė. Visur 
knibžda remontai, švarinamos 
ir dažomos laiptinės, dailiuose 
balkonėliuose gėlių žiedai. 
Statomi kuklesni nameliai , ne 
tik „pilaitės", kurių daugeliui 
teko atsisakyti, nebeįstengus 
statybos užbaigti arba užbai
gus išlaikyti. Kyla modernūs 
daugiabučiai su naujoviška 
Įranga, pvz., skalbimo maši
nos, kurios, baigus skalbti , au
tomatiškai persijungia ir pa
virsta džiovintuvu, t.y. reika
lingas tik vienas, o ne du 
aparatai. Virtuvėje dujinės vi
ryklės su plokščiu viršum ir 
oro ištrauktuvu. Seni butai re
montuojami — keičiama san
technika, vamzdynai, griauna
mos neesminės sienos sukurt.; 
erdvesnį butą. įrengiamos pa
lėpės. Įdomu - ;jd:-!atw uukš-

čiausio buto savininkas turi 
teisę į palėpę. Taip pat, ka
dangi da r daug kur nėra dau
giabučių draugijų, aukščiausio 
buto savininkas yra atsakin
gas už stogo remontą. Vadina
si, jei an t manęs nevarva, tai 
ne mano atsakomybe. 

Restoranai gražiai įrengti, 
įvairūs, patarnavimas korek
tiškas, maistas be priekaištų 
ir, pavertus doleriais, prieina
ma kaina. „Neringoje" jauki 
neprabangi aplinka, pravarti 
papietauti, pabendrauti . Yra 
daug lauko kavinių. Maloniam 
orui esant, pietaudavome „Li
teratų" lauko kavinėje skersai 
Katedros. Gedimino prospekte 
ir stebėjome nesibaigiančią 
virtinę pėsčiomis traukiančių. 
Koks tai buvo puikus vaizdas! 
Žmonės susitvarkę, merginos 
gražios — aukštos, lieknos, 
moderni apranga ir kosmeti
ka, tiesios kaip žvakės! Beei
dami žmonės, kalbasi, bend
rauja, nebematyti , kaip anks
čiau, bailių, abejingų žvilgs
nių... 

J aun imas , kaip ir Ameri
koje, lankosi į McDonald's, 
kur valgo mėsainius, švenčia 
gimtadienius. Čia patogu grei
tai kavutės atsigerti, sušilti. 
Įdomu, kad už pomidorų pada
žo pakelį Lietuvos McDonald 
reikia mokėti 50 centų, o 
Amerikoje j i s dalinamas sau
jomis nemokamai. 

Parduotuvės įvairios ir jose 
tikrai visko galima rasti. Ame
rikos maisto parduotuvės jau 
vargiai a r ką benustebintų, 
nes tos pačios firmos yra ir 
Lietuvoje kartais su dar pla
tesniu pasirinkimu. 

Viešbučių pasirinkimas Vil
niaus senamiestyje, miesto 
centre ir užmiestyje siūlo 
kambarius prieinamom kai
nom. Toli gražu nuo „anų lai
kų" „Gintaro". Viešbučiai atre
montuoti, įrengti liftai, dažnai 
pusryčiai gaunami nemoka
mai. Šarūno Marčiulionio 
viešbutis „Šarūnas" mėgsta
mas užsieniečių, pusryčiau
jan t restorane girdėti pokal
biai įvairiomis kalbomis, o tar
nautojai svečiams labai pas
laugūs. 

Praskleidus išorinę uždan
gą, galima nujausti žmonių 
kasdieninio gyvenimo įtampą, 
nuogąstavimą dėl kylančių 
kainų, žemų algų, baimę dėl 
darbo prarad ;mo, retkarčiais 
prasiskverbia senų „gerų" lai
kų nostalgija, kada teatrai ir 
kelialapiai buvo lengvai priei
nami. Bet, pakėlus akis nuo 
grindinio, pamatą;, kad nauji 
vėjeliai nuola t n e s i a tga iva :r 
L i e t u v a , ka ip j a u . ; a s d a i g a i . 

CLASSIFIED GUIDE 

Gražu buvo šią vasarą, keliaujant per Lietuvos laukus į Alytų. Taip yra Įsitikinusi Indrė Tijūneliene su 
sūnumi Aru. Nuotr. Geniaus Lipovo 

kasmet stiprėja, nes Vakarus 
išvydus, jai praeities jau nie
kas nebepripirš, o netolimą 
praeitį tiksliau prisiminti, pa
tart ina aplankyti j au nuo 
kraujo apšvanntą, bet vis tiek 
kraupų vaizdą perduodantį 
„Genocido muziejų" Vilniuje. 

Kel ionė į v iešbut į 

Vyras buvo iš Čikagos į Vil
nių nuvykęs jau prieš porą 
dienų. Aš važiavau su sūnumi 
Aru, kuris paskutinį kartą 
buvo Lietuvoje, prieš ketve
rius metus. Kai baigė medici
nos mokyklą, jam dovanojom 
mėnesio kelionę po Lietuvą. 
Atskridome lenkų LOT lėk
tuvu. Patikrinus kainas, vi
suomet randu, kad tai pigiau
sia ir niekur nereikia nakvoti. 
Keliaujant po pasaulį taip pat 
pravartu pagalvoti kaip elgtis, 
kad esant svetur nesusirgtum 
(valgant ir geriant), ar neatsi-
rastum pavojingoje padėtyje, 
kad nesąžiningieji neapsta-
tytų. 

Apsišarvavę saugumo dės
niais, Vilniaus oro uoste pri
ėjome prie langelio dolerius 
iškeisti litais. (Vėliau paaiš
kėjo, kad keityklose dabar jau 
priimami „American Express 
Travelers Cheks"). Prie mūsų 
prisistatė žmogelis. . Vš ne 
taksistas", sako jis, „bet galiu 
jus pigiau pavėžėti. Kur va
žiuojate?" Aš ne naivuolė, 
greitai permečiau mintis, pa
galvojau, kad ir tam žmogeliui 
reikia užsidirbti, tai ir paklau
siau — „Kiek kainuotų iki 
'Šarūno' viešbučio?" „Trisde
šimt litų", sako jis. Lyg kažką 
žinodama, mintyse sumą pa
dalindama iš keturių, pakrai
piau galvą ir sutikau. Išėjus 
žiūriu stovi daug mašinų su 
..TAKSI" ženklu. Gundžiausi 
hi..-r i u- i i r; gaiva paklausti, 

tų iki „Šarūno , t)e:-.t i k i s t : 
k u k kaina'. 

bet varžiausi, kad neįžeisčiau 
mūsų palydovo. Įsisėdus į jo 
mašiną, pasijutau, kad smar
kiai klydau, bet buvo per vėlu. 
Jis paklausė — .Ar esate tak
siu važiavusi iš oro uosto į 
„Šarūno" viešbutį? Jei atsaky
siu „ne", jis gali mus vežti bet 
kur. Jei atsakysiu „taip", o 
nesuprasiu, kad esame vežami 
šunkeliais, vėl negerai. Tai ra
miai atsakiau — „Daug kartų 

važiavom iš oro uosto pas 
'Šarūną', bet pirmą kartą tak
siu". „Aš jumis pavėžėsiu ša
lutinėmis gatvėmis, kad iš
vengčiau kamščių, atsako vai
ruotojas. „Na, jau bėda", pa
galvojau, bet nieko neatsakiau 
ir tyliai žiūrėjau pro langą. 
Laimė, atsiradome viešbutyje. 
Vėliau paklausiau vyro, kiek 
jam ši kelionė kainavo. „Ro
dos, penkiolika litų", sako jis. 
Taip ir nežinau tiksliai, kiek 
kainuoja kelionė taksiu nuo 
oro uosto iki „Šarūno" vieš
bučio, tik žinau, kad Lietuvoje 
yra tikri taksiai su ženklais ir 
skaitikliu viduje, kad taksį 
geriausia išsikviesti telefonu. 
Žinau, kad yra besistengian
čių iš taksistų nuvilioti klien
tus, o reikia paremti tuos, ku
rie sąžiningai dirba. Taigi ir 
Lietuvoje nereikia leisti sme
genims apšalti. 

P a s j a u n u o s i u s 
k r e p š i n i n k u s 

Viešbutyje greitai persiren-
gėm ir išskubėjom į Operos ir 
baleto teatrą, kur Zita Mar
čiulionytė buvo pakvietusi į 
„Marčiulionio krepšinio mo
kyklos" penkmečio jubiliejų. 
Salė buvo pilna krepšininkiu-
kų, jų giminių ir draugų, bei 
mokyklos rėmėjų. Programa 
buvo įvairi, tema — kurti 
nauja krepšin: > komanda. To
kiu būdu SCCIK. e pasirodė Lie

tuvoje populiarūs, jaunimo 
mėgstami dainininkai, artistai 
bei sportininkai. Žemaitiškai 
dainavo skraidančiais plau
kais vikrusis Žilvinas, pasi
rodė Kernagis. Buvo pagerb
tas Šarūnas Marčiulionis, 
krepšinio mokyklos direktorė 
Zita Marčiulionytė, jų mama 
ir gydytoja, pagydžiusi Šarūno 

akis, kai būdamas jaunuolis 
apako, žaidęs su sprogmeni
mis kieme. Publika plojo ir 
vėliau autografų prašė alpinis
to V. Vitkausko bei krepšinin
ko R. Kurtinaičio. 

Po koncerto kviesti svečiai 
rinkosi „Šarūno" viešbučio sa
lėje, kur Virgis Stakėnas su 
savo grupe linksmino, lietu
viškai dainuodamas amerikie-
tiškas „country" dainas. Salėje 
šnekučiavosi I. ir A. Saboniai, 
V. Vitkauskas, G. Vagnorius 
su dukrele, V. Landsbergis bei 
kitos žymios asmenybės. Zita 
ir Šarūnas rūpinosi, kad sve
čiams nieko netrūktų, Linas 
Kunigėlis ir kiti žurnalistai 
filmavo ir įrašinėjo pokalbius. 
Buvome dėkingi Zitai Marčiu
lionytei už pakvietimą. 

Tai buvo didelė šventė pa
žymėti didelį užsimojimą — 
jaunimą ne tik treniruoti 
krepšinėje, bet mokyti ir auk
lėti. Mokykloje vyksta pas
kaitėlės apie etiketą, estetiką, 
charakterio ugdymą. Mokoma 
anglų kalba ir kompiuteriai. 
Mokyklai 10 naujausių Macin
tosh kompiuterių padovanojo 
APPLE firmos Steve VVozniak. 
Vyresnieji berniukai mokomi 
taikomosios ekonomikos, vers
lo pagrindų. Mokyklos motto 
— „Būk savo valios viešpats ir 
savo sąžinės vergas". 

Mokyklos penkiolikmečius 
krepšininkus Zita Marčiulio
nytė yra išvežusi rungtyniauti 
Kanadoje ir Australijoje. Į 
Au^trahja ukimasi vėl važiuo-

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
UlruVIs. lauko, !5nT priežiūros darbų 
scaping/mamtenance) bendroves savi
ninkas. VVMhington, D.C.. M k o dartt-
ninko, kuris galėtu atlikti lauko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 į valandą 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butM - $130 
mėnesiui. Kreipto te*. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 We»t »5th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

% % * « % * * 

Ieškoma moteris prižiūrėti 2 
vaikus (1 ir 2-1/2 m.) ir gyventi 
kartu puikioje šeimoje, Tinley 
Park, IL. Turi šiek tiek suprasti 
angliškai. Darbą gali pradėti 
tuoj pat. Galimybės lankyti 

anglų k. kursus Moraine Valley 
kolegijoje. Kreiptis: 

Aušra, tai. 773-767-2400. 

Namų varymui reikalinga 
moteris, darbas nuo 

pirmadienio iki šeštadienio. 
Reikia savo transporto. 
Tel. 706-802-9197 arba 

815-464-7146 

TRANSPAK 
Įstaiga bus atidaryta 

KETVIRTADIENIAIS iki 8 vai. vakaro 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813) 360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 
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Ar.tr.»me prezidentinių r inkimu rate didesnis nuosimvs Lietuvos piliečiu atliko savo parp ia tėvynei ir balsavo 
-.1 ;. it. ir,ūkta kandidatą Lietuos prezidentu išrinkta- Amerikos lietuvis Vaidas Ariau.kus Nuotr Eltos 

ti ateinantį pavasarį. Pasiūlė
me rungtynes Čikagoje, bet 
grįžus paaiškėjo, kad Illinois 
valstijos krepšininkų draugija 
griežtai riboja gimnazistų 
rungtynių skaičių, tai teko su
manymą atidėti ir planuoti 
tokią išvyką kitam sezonui. 
Marčiulionytė pageidautų 10-
14 dienų išvyką su 5 rimtom 
rungtynėm prieš pajėgias 
amerikiečių gimnazistų ko
mandas. „Marčiulionio" krep
šinio mokykloje jaunuoliams 

siekiama išugdyti patriotizmo 
pojūtį, kad rungtyniaujama 
atstovaujant Lietuvai, kad 
laimėjimas svarbu ne dėl pini
go, o atnešti garbę savo tautai. 

Rugsėjo pirmoji yra pirma 
mokslo metų diena. Linksmi, 
išsipuošę mokinukai eina į 
mokyklą nešini tradicinėmis 
gėlytėmis mokytojai. Vilniuje 
mokytojauja iš Čikagos pas
toviam gyvenimui įsikūrusi 
Asta. Pirmą mokslo metų die
ną ji su savo kolegėmis ėjo pas 
draugę valgyti cepelinų. Jai 
čia smagu, kelias dienas dirba 
Vilniuje, kelias Kaune. 

Pirmą mokslo metų dieną 
Seimo rūmai buvo atidaryti 
publikai ir mokiniams. Bu
vome sustoję pasisveikinti su 
PLB įstaigos vedėja Virginija 
Grybaite. Kaip visuomet, įėji
mas per šalutines duris, reikia 
leidimo, jaunuoliai prie įėjimo 
buvo labai mandagūs, bet 
laikėsi taisyklių, kad neįsi
leistų kuo nors apsiginklavu
sių. 

Belaukiant koncerto Kate
dros aikštėje, pastebėjome, 
kad žmonės eina į Preziden
tūrą. Nuėjome ir mes. Kly
dome. Tai buvo iš anksto už
sakytas aprodymas iš Europos 
kraštų čia į suvažiavimą atvy
kusiems „Lauko muziejų" di
rektoriams. Tai muziejai po 
atviru dangumi, kaip mūsų 
..Rumšiškės", kurių direktorė 
yra Teodora Morkūnienė. Pa
aiškėjus, kad galėtų būti pra
vartu tokiai grupei turėti 
vertėją, teko ir mums su mu

ziejininkais apžiūrėti prezi
dentūrą. Visiems paliko labai 
gražų įspūdį, ypač pagalvojus, 
kad čia už kelių dienų bus 
pri imama dvylika prezidentų, 
kad bus galima juos lygiomis 
priimti, o ne dūminėje pir
kelėje. Aišku, kad yra skurdo 
Lietuvoje, bet ne kiekvienu at
veju reikia jį išryškinti. Mūsų ' 
prezidentas, mūsų priėmimai 
turi būti kaip ir kitų kraštų, 
jei norime, kad į mus žiūrėtų 
normaliai. 

Aplankome Kauną 

Į Kauną važiavome autobu
su iš Vilniaus stoties. Mums 
patarė vykti mikroautobusu, 
nes rečiau sustodinės ir grei
čiau nuvažiuos. Nusipirkę bi
lietus kasoje, nusileidome 
laiptais ir susėdome į auto-
busėlį. Rinkosi daugiau žmo
nių. Susispaudėm, kiek įma
noma ir dar buvo norinčių 
įlipti. Šoferis paprašė parodyti 
bilietus. Ne visi juos turėjo, 
bet įsigijo vietoje, o šoferis 
prašė dar labiau susispausti. 
Atsiradome Kaune kaip sil
kės. Nutarėm į Vilnių grįžti 
„normaliu" autobusu, kur 
kiekvieno vieta yra aiški. 

Kaunas, kaip ir Vilnius, rug
sėjo mėnesį buvo žavingas. 
Apsistojome pas vyro vaikys
tės draugus Žaliakalnyje. Jų 
namas dvelkia pirmosios ne
priklausomybės laikų dvasia, 
jaučiamės čia tikrai namuose. 
Alvytis visuomet linksmas, 
pilnas istorijų, kaip anais lai
kais Donatui skaitydavo apie 
Mark Twain nuotykių ieško
tojus ir visą seriją Kari Mai 
„Vinetu",taip dabar žodis veja 
žodį apie Šimonį, apie išsaugo
tą nepriklausomos Lietuvos 
vėliavą, apie atstatomą Kari
ninkų ramovę. O dailininkė 
Rūta nuostabi šeimininkė ir 
kaip bitelė besisukdama dar 
spėja pasidalinti apie dienos 
įvykius savo mokinukų kla
sėje. 

(Bus daugiau) 
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LAIŠKAI 
KOSMOPOLITIZMAS 

LIETUVOJE 

Š.m. lapkričio 29 d. „Vals
tiečių laikraštis" paskelbė so
cialinių mokslų daktaro Juozo 
Parnarausko straipsnį, ku
riame jis pagrįstai pasipiktino 
Vilniaus universiteto filosofo 
Arvydo Šliogerio išmintimi — 
įžūliomis kosmopolitinėmis 
pažiūromis. J is sako: „Kuo di
desnis patriotas, tuo didesnis 
idiotas. Valstybė yra abstrak
cija. Kas yra tauta? Tautos 
nėra. Aš negaliu melstis sta
bui". 

Kosmopolitas (graikiškas žo
dis) žmogus save laiko pasau
lio piliečiu, ir toks pasaulė
žiūrinis nusistatymas panei
gia asmens prigimtus ryšius 
su jo t a u t a ir valstybe. Nors 
kosmopolitizmas nuo senų lai
kų turi istorinę sampratą, iki 
šiol da r nebuvo įgyvendintas. 

Reikia suprasti , kad A. Šlio
geris, būdamas sovietinio auk
lėjimo, yra daugiau negu kos
mopolitas. J is befilosofuoda-
mas priėjęs išvados, kad idio
tizmo iš taka yra patriotizmas. 
Tad, pagal tokią sampratą, 
pasaulio ir Lietuvos rašytojai, 
poetai, mokslininkai, žadinę 
tėvynės meilę, tautinę są
monę, yra idiotai. Toks jo 
išsišokimas savo kosmopoli
tine pasaulėžiūra įžeidžia 
tūkstančius partizanų, kovoju
sių ir žuvusių už tautos laisvę 
ir tūkstančius tremtinių, mi
rusių Sibire, ar dar gyvų 
esančių be sveikatos. Juk jie 
garbingai atliko savo pareigą, 
kovodami su okupantu ir vie
tiniais kolaborantais. Iššau
kiantis pasityčiojimas, negali 
pasilikti be atgarsio. 

Pr imenama, kad daug ko
munistinio kosmopolitizmo 
ideologų, kurie niekino tautą 

• i r persekiojo žmones už tau-
" tiškūmą, dabar tyli. Tačiau A. 

Šliogeris pasiryžęs dar užimti 
jų vietą. Todėl netenka ste
bėtis, kad Lietuvos jaunimas 
nesidomi tautiškumu, patrio
tiniu susipratimu ir net ven
gia atlikti karinę prievolę. Yra 
žinoma,kad žymūs mokslinin
kai susilaukia teigiamo įver
tinimo ir jiems statomi pa
minklai, o A. Šliogeris apsis
prendė savo kosmopolitizmu 
sužavėti ki tus ir pagarsėti. Jei 
koks eilinis žurnalistas skleis
tų kosmopolitizmo idėjas, dar 
gal būtų pateisinama. Dabar 
gi tai dėstytojas su kosmopoli
tiniu nusiteikimu Lietuvos se-
niausiame universitete, kur 
brandinama naujoji inteligen
tija. Sugriuvus sovietinei im
perijai ir atgavus Lietuvos ne
priklausomybę, reiktų skelbti 
ne kosmopolitizmą, bet ugdyti 
tautinę ir valstybinę ištiki
mybę. 

Juozas Navakas 
Gulfport, FL 

AMERIKOS LIETUVIS 
PIENE IR MIDUJE 
TIRPSTANČIOSE 

LIETUVOS VALDŽIOS 
ĮSTAIGOSE 

Perskaičius J. Gailos nuei
tus kryžiaus kelius bandant 
padėti Amerikos lietuviams 
gauti Lietuvos Respublikos 
pasą („Draugas" 1997.XII.18), 
reikia pasakyti, kad, tais pa
čiais reikalais besirūpinant, 
man likimas lėmė visiškai ki
tokią dalią: pasą gavau be jo
kio vargo, Lietuvos pareigūnų 
patarnavimas buvo pirmos 
klasės — be priekaištų. 

Paskambinus į Lietuvos 
konsulatą New Yorke, vice
konsule J. Baravykienė tiks
liai, aiškiai ir greitai pristatė 
visus reikiamus užpildyti do
kumentus . Spalio 8 d. jai iš
siunčiau visą prašymo me
džiagą. Kai po savaitės konsu
late telefonu teiravausi apie 
savo prašymo padėtį, vicekon

sule pranešė, kad visi mano 
dokumentai vakar buvo iš
siųsti į Vilnių. Už dienos ar 
kitos gavau vicekonsulės laiš
ką, mano prašymo eigą patvir
tinantį. Nuvykęs į Vilnių, Už
sienio reikalų ministerijoje 
lapkričio 21 d. iš karto suži 
nojau, kad pasą galiu atsiimti 
pirmadienį, spalio 24 d. Ši
tokiu reikalų sutvarkymu aš 
džiaugiausi, o mano vilniečiai 
bičiuliai stebėjosi, tai laikė be
veik stebuklu. Kiek vėliau 
Kaune be klaidžiojimų, delsi
mo ar siuntinėjimo nuo „Aino-
šiaus pas Kaipošių", įteikiau 
tėvų turėtos nuosavybės atga
vimo prašymą. Dar paminė
siu, kad visur kreipiausi tie
siogiai pats, be protekcijų — 
be tarpininkų, advokatų (ar 
kyšininkų). 

Daug, daug visko girdėjus 
apie ankstyvesnę LR įstaigų 
veiklą New Yorke bei kitur 
(darbu tai būtų negalima va
dinti), manoji patirtis 1997 m. 
pabaigoje maloniai nuteikė. 
Todėl vicekonsule J. Baravy-
kienę bei visus kitus mano 
paso ir nuosavybės reikalus 
tvarkiusius valdininkus siū
lau apdovanoti ordinais. Grįž
tan t prie J. Gailos straipsnio. 
gal reikėtų suminėti dar štai 
ką: 1. autoriaus sielvartas dėl 
turėtos ir prarastos pilietybės 
yra visai ne į temą, nes paso 
prašyta pagal dabar veikian
čius LR įstatymus; 2. apdo
vanojimai ordinais irgi nieko 
bendra neturi su pilietybės at
statymu; 3. gražu, kad PLB 
atstovas bando Amerikos lie
tuviams padėti, nors ir nela
bai efektingai — būtų įdomu 
žinoti, ką praktiškai ir „efek
tingai" atlieka ta PLB įstaiga. 
Vilniuje? 

An tanas Dundz i la 
McLean, VA 

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
BIČIULIAMS 

Lietuviškos knygos metai 
skaičiuoja paskutines dienas. 
Jų buvo daug ir daugiausia 
gerų: šviesių ir prasmingų. 
Šių metų dienas nuskaidrino 
Martynas Mažvydas ir pirmoji 
lietuviška knyga, kiti iškilūs 
lietuviško žodžio kūrėjai ir jų 
kūriniai. Lietuviškoji knyga 
sustiprino tėvynės ir išeivijos 
dvasinius saitus. Bendradar
biaujant Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties 
minėjimo valstybinei komisi
ja i ir JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros komisijai, 
sėkmingai perspausdinta pir
moji JAV lietuviška knyga — 
Mykolo Tvarausko žodynas 
(1875) ir visoje Amerikoje su
rengti gausūs didžiojo Knygos 
įvykio minėjimai. Jie paliko 
neišdildomą įspūdį mums. 
paskaitininkams ir kilnojamos 
mažvydianos parodos rengė
jams. Labai norėtųsi, kad lietu
viškoji knyga ir toliau dosniai 
tarnautų tautos dvasinei sti
prybei bei gerovei, garsintų 
jos vardą šių dienų neramia
jame pasaulyje. 

Mums, Martyno Mažvydo 
tėvynės pasiuntiniams Ameri
ka vadinamoje žemėje tarp At
lanto ir Ramiojo vandenyno, 
pažintis ir draugystė su lietu
viškos knygos bičiuliais buvo 
nuostabi švente. Iš širdies 
dėkojame renginių organizato
riui — Nijolės Martinaitytės-
Nelson suburtam darbščiam 
komitetui, draugišką ir tvirtą 
paramos ranką ištiesusiems 
didžiųjų lietuvių telkinių va
dovams ir didiesiems lietuvy
bės darbininkams (jų sutikome 
tiek daug. kad visų ne 
neįstengtume surašyti), pas
togės šilumą suteikusiems 
įvairių kartų tėvynainiams ir 
tautiečiams, neįkainuojamų 
dovanų — senųjų ir naujųjų 
knygų — aukotojams. Visos 

šios knygos bus panaudotos 
pagal paskirtį. Ačiū jums! 

Vilnius, 1997 m. gruodžio 21 d. 

Domas K a u n a s 

APIE V. ŠLIŪPO LAIŠKĄ 

Trumpam laikui iš Lietuvos 
esu atvykęs į Čikagą. Su 
didžiausiu įdomumu perskai
čiau „Drauge" (1997.12.18) 
straipsnį, užvardintą „Inž. 
Šliūpas pasiskundė Helsinkio 
komisijai". Noriu pasakyti, 
kad Lietuvoje, aukščiausiajai 
valdžiai labiausiai rūpinantis 
savo asmenine gerove, klesti 
niekad negirdėto laipsnio biu
rokratizmas ir valdininkų sau
valiavimas. Žmonių teisės yra 
pažeidinėjamos nuolatos ir vi
sose veiklos srityse. Nė viena 
ministerija nedirba net paten
kinamu lygiu. Su žmogaus ele
mentariomis teisėmis nesis
kaitoma netgi labiau negu 
rusiškosios okupacijos metais. 
Skirtumas tik tas, kad dabar 
yra kur kas daugiau demokra
tijos ir nevykdomas genocidas. 
Tačiau buvę aktyvūs genocidi-
ninkai globojami labiau, negu 
buvę jų kankinamieji. 

Dabartinis Seimas į mano 
skundą dėl Seimo kontrolie
rių, neatsakė iki šiol — nuo 
1996 m. gruodžio mėn. O pri
valėjo atsakyti per 15 d. ar il
giausiai per 1 mėnesį. Jau du 
mėnesiai, kaip į mano skundą 
dėl Seimo, neatsako ir prezi
dentūra. 

Valdininkų piktavališkumą 
aš taip pat patyriau, norė
damas atgauti kaimo vietovėje 
stovinčius tėvų namus ir pa
kartotinai užgrobtą, anksčiau 
jau buvusią grąžintą, tėvų 
žemę. Su mano teisėtais reika
lavimais visiškai nesiskaito 
subiurokratėję Žemės ir 
miškų ūkio ministerijos aukš
tieji valdininkai ir pats mini
stras V. Knašys, nei Marijam
polės apskrities valdininkai, 
nei Šakių rajono savivaldybės 
žemėtvarkos ir geodezijos tar
nautojai, nei Lietuvos teismai. 

Valstybė daug metų nekon
troliavo komercinių bankų 
veiklos. Todėl jie po dirbtinio 
bankroto priedanga pagrobė 
per milijoną žmonių santaupų. 
Teismai kai kuriuos grobėjus 
teisė, jų išlikusį turtą konfis
kavo, bet tą didžiulį konfis
kuotą turtą, kurį turėjo iš
skirstyti apvogtiems žmo
nėms, valstybė pasisavino. 
Tuo būdu valstybė papildomai 
apiplėšė komercinių bankų 
apvogtus Lietuvos piliečius. 
Daug kas dėl to skundėsi į 
Strasbūrą, bet visi gavo tik 
biurokratiškus atsakymus. 

Būtų labai gerai, jei JAV 
Helsinkio komisija šiek tiek 
papurtytų visą Lietuvos val
džią, kuri visiškai nesiskaito 
su piliečių skundais. Žmonės 
neturi kur pasiskųsti, kur 
ieškoti teisybės. Valdžios pa
reigūnai žvelgia į pilietį su 
tokia nuostata: „Aš valdinin
kas, o tu — kvailys!" 

A.S. 

P r a n e š a m e g i m i n ė m s , d r a u g a m s i r p a ž į s t a m i e m s , 
kad 1998 m. s a u s i o 4 d., 4:00 v.v., s u l a u k u s i 94 m. 
amžiaus, mirė m ū s ų my l ima M a m a , Senelė ir Prosene lė 

A.tA. 
STASĖ LANIAUSKIENĖ- | 

RUMŠIENĖ 
G i m ė L i e t u v o j e , T e l š i ų a p s k r i t y j e , N e v a r ė n ų 

miestelyje. Amer iko je išgyveno 41 m e t u s . P a s k u t i n i u 
laiku gyveno B e n v y n , IL. 

Pr ik lausė L ie tuv ių mo te rų sąjungai . 
Paliko dideliam nul iūdime: duk tė E lena Olšauskienė , 

žentas Eduardas , sūnūs : Vacys ir ma r t i Alfonsą, Ancius : 

ir mar t i Birutė. Lietuvoje liko mirusio s ū n a u s Alfonso 
žmona Alma su še ima , bei sesuo Ieva Pukš t i enė i r jos 
šeima, o taip p a t k r ikš to sūnus P r a n a s Milašius i r jo š e ima . , 
Cleveland, OH, gyvena brolienė S tasė Lan iausk ienė ir jos 
šeima. Liko penki Enrikai- Auksė, Paulius, Vitas , Roma ir 
Vincas; dešimt p r o a n ū k ų : L ina , Vincas , M a t a s , L ina , j 
Jonas , Paulius, Edva rdas , Rima, Pe t r a s ir Tomas . 

Velionė p a š a r v o t a t r e č i a d i e n į , s a u s i o 7 d. V a n c e | 
laidojimo koplyčioje, 1424 So. 50 th Ave . Cicero , IL. 
Lankymo va landos n u o 2:30 iki 9 va i . v a k a r o . 

Laidotuvės įvyks ketv i r tadienį , sausio 8 d. Iš koplyčios 
9:30 v.r. bus a t l y d ė t a į š v . A n t a n o bažnyčią, k u r b u s 
a tnašaujamos šv. Mišios už vel ionės sielą. A.a. S t a s ė 
bus palaidota Šv. Kaz imie ro l ie tuvių k a p i n ė s e . 

Nuoš i rdž ia i k v i e č i a m e v i s u s g i m i n e s , d r a u g u s i r 
paž įs tamus d a l y v a u t i la idotuvėse . 

Nuliūdę: d u k t ė , s ū n ū s , m a r č i o s , ž e n t a s , s e s u o , 
į a n ū k a i , p r o a n ū k a i b e i k i t i g i m i n ė s . 

Laid. direkt. Vance Funeral Home, tel. 708-652-5245. 
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Su dideliu l i ū d e s i u p r a n e š a m e , k a d 1997 m. gruodžio 
3 1 d. B e a u m o n t l i g o n i n ė j e , Royąl O a k , M i c h i g a n , 
su laukęs 88 m. m i r ė 

A.tA. 
ALFONSAS LEPARSKAS 

Gyveno VVarren, Michigan. Gimė 1909 m. gruodžio 8 d., 
Joniškyje. Į JAV atvyko 1949 m. 

Velionis buvo p a š a r v o t a s Baužos la idotuvių n a m u o s e , 
Detroit , MI. 1998 m . saus io 3 d., po gedul ingų šv. Miš ių , 
Šv. Antano bažnyčioje , velionis buvo pa la ido tas Holy 
Sepulchre k a p i n ė s e , South i ie ld , MI. 

Giliame liūdesyje liko: žmona An tan ina , s ū n ū s R o m a s 
i r Viktoras; d u k r a I r e n a i r ž e n t a s R i m a s D a i n o r a i ; 
anūkai Audra , V i k t u t ė , E d m u n d a s ir D i a n a L e p a r s k a i ; 
brolis Vaclovas; Kanado je broliai L iudas ir V y t a u t a s ir 
jų šeimos; Lietuvoje brolio a.a. P r a n o še ima , bei d a u g 
ki tų giminių ir p a ž į s t a m ų . 

Laidotuvių dir. Yolanda M.Zaparackienė, tel. 313-554-1275. 

PRISTATYKIM LIETUVIU 
ŽURNALISTUS 

AMERIKOS PREMIJOMS 

Lietuvių žurnalistės-ai daug 
rašo apie Lietuvą mūsų spau
doje. Tačiau visa tai lieka ne
pažymėta amerikiečių tarpe. 
Štai kas metai Overseas Press 
Club of America skiria žyme
nis septyniolikoje kategorijų. 
Darbai turėjo būti išspausdin
ti ar pranešti Amerikos žinia-
sklaidoje. 

Reikia save ar kitus prista
tyti tai organizacijai iki 1998 
m. sausio 30 d. Ju adresas: 
320 E. 42 ST., NY. N'Y 10017; 
212 983 4655, 212 983 4692 
Fax. Tokių premijų yra nema
žas skaičius. Tuo pačiu būtų 
pagarsinta mūsų pačių žinia-
sklaida. 

Saul ius Š imo l iūnas 
Detroit, MI 

A.tA. 
APOLONIJAI KOKLIENEI 

išėjus Amžinori Viešpaties Ramybėn, jos dukrai DA
LEI ir vyrui ALGIUI LUKAMS, velionės dukra i tėms 
KRISTINAI su vyru KEVIN ir LORETAI su vyru 
JOHN, vaikaičiui PAULIUI, ir velionės kitoms duk
roms, i r s ū n u m s su šeimomis reiškiame giliausią 
užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Edis ir Regina Bačanskai 
Jonas ir Rima Bačanskai 
Anatolijus ir Virginija Butai 
Kazimieras ir Diana Čampės 
Romas ir Nerija Kasparai 
Tadas ir Meilė Mickai 

Mylimai Mamai, Bobutei ir Prosenelei 

AtA. 
med. dr. 

ALDONAI BIRUTAVIČIENEI 
iškeuavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjau
čiame sūnus — STASĮ, ALGIRDĄ ir 
JURGĮ SU šeimomis ir kartu liūdime. 

Alma ir Valdas Adamkai 
Dana ir Vilius Baziai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

Pranešame d r a u g a m s ir p a ž į s t a m i e m s , k a d 1998 m. 
sausio 3 d. 10:00 vai., ryto sulaukusi 82 me tų , m i r ė 

A.fA. 
JOSEPHINE B.MILLER 

MILERIUTĖ 
Gyveno Oak Lawn, IL. Aktyviai da lyvavo l i e t u v y b ė s 

išlaikymo veikloje. 
Vekionė pašarvota trečiadieni, sausio 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St . 
Laidotuvės įvyks ketvi r tadienį , s aus io 8 d. 
Iš laidojimo n a m ų 9 vai . ry to b u s a t l y d ė t a į Švč. 

M.Marijos G i m i m o parap i jos bažnyč ią , k u r i o j e b u s 
aukojamos 9:30 vai. ryto šv. Mišios už ve l iones sielą. Po 
šv. Mišių vel ionė bus p a l a i d o t a T a u t i n ė s e l i e t u v i ų 
kapinėse. 

Kviečiame visus da lyvaut i šiose l a i do tuvėse . 
N u l i ū d ę ar t imie j i . 

Laid. direkt. Donald A.Petkus, tel. 800-994-7600. 

AtA. 
ELENA NORUVTENĖ 

ČEKANAUSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje, Marąue t t e P a r k o apy l inkė je . 
Mirė 1998 m. sausio 2 d. 2:20 vai. p.p. su laukus i 78 metų. i 
Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Amerikoje i šgyveno 4 5 m. 
Nul iūdę liko: d u k t ė D i a n a von H o r v a t h ; a n ū k a i : j 

Chr i s t i ana Yates su vy ru S t e p h e n , M a r k N a j m i su 
žmona Stephanie ir S t ephan ie von H o r v a t h ; p r o a n ū k a i 
Br ianna ir Nicolette Yates bei kit i g i m i n ė s Vokietijoje, 
Lenkijoje ir Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyko pi rmadienį , s aus io 5 d. 
Iš la idoj imo n a m ų v e l i o n ė b u v o a t l y d ė t a į Švč . 

M.Marijos Gimimo parapi jos bažnyčią , k u r i o j e buvo 
aukojamos 9:30 vai . ryto šv. Mišios už ve l ionės sielą. 
A.a. Elena bus pa la idota Lietuvoje, K e l m ė s k a p i n ė s e . 

Nuliūdę: d u k t ė , a n ū k a i ir p r o a n ū k a i . 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
MATILDA „BENE" 
VAICEKAUSKIS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1998 m. sausio 2 d. sulaukusi 8 5 metų . 
Gimė Russel town, PA. 
Nuliūdę liko: vy ras Leo S., d u k t ė L i n d a Dudl icek , 

žentas J a m e s Dudlicek, a n ū k a i J a m e s Leo ir L a u r a 
L y n n D u d l i c e k ; s e s u o E u g e n i a S t a l i l o n i s , A l i c e 
Pavilonis, Aldona Pukėn ienė , B i ru tė Ž e m a i t i e n ė ; brol is 
Vytautas Burbulis . 

Velionė buvo paša rvo t a sekmadienį , s a u s i o 4 d. n u o 
2 iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo n a m u o s e , 4 7 2 7 W. 
103 St., Oak Lawn, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį , s aus io 5 d. 
Velionė pala idota Šv. Kazimiero l i e tuv ių k a p i n ė s e . 
Nuliūdę: v y r a s , d u k t ė , a n ū k a i , s e s e r y s , b r o l i s i r 

k i t i g i m i n ė s . 

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

A.tA. 
ALEKSANDRAI BAČANSKIENEI 

iškeliavus 
užuojautą 
VARDUI. 
moms 

į Amžinybę, 
vyrui JONUI, 
RIMUI, dukrai 

reiškiame nuoširdžią 
sūnums JONUI, ED-
MARYTEI ir jų šei-

Jonas, Ona ir Vidutis su šeima 
Keraminai 

Ilgamečiui Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų sąjungos nariui ir taip pat Chicagos s k y r i a u s 
buvusiam pirmininkui 

A.tA. 
JONUI BARIUI 

mirus, žmonai DANUTEI, dukrai C L A U D I J A I , sū
nums ALVYDUI ir TOMUI bei ju š e i m o m s ir gi
minėm? gilią užuojautą išreiškia 

ALIAS — Chicagos skyriaus valdyba 

http://1997.XII.18
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Muz. Alvydas Vasa i t i s . 
kartu su sol. Praurime Ra-
giene ir smuikininke Linda 
Veleckyte atliks programą 
JAV LB Kultūros tarybos ren
giamame koncerte sausio 11 
d.. 12:30 vai. p.p.. Lietuvių 
dailės muziejuje. Lemonte. 
Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankvti. 

Maestro Alvydas Vasaitis. 

Ateik i te i religinį kon
certą! Rengia .,Dainavos" an
samblis, tad jau aišku, kad 
koncertas bus puikus. Kur? 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. K a d a ? Sau
sio 15 d., sekmadienj. 3 vai. 
p.p. 

Po t ok ių gerų žinių iš Lie
tuvos, prezidento rinkimams 
pasibaigus, juk būtų smagu 
pasilinksminti, pasidžiaugti. 
Tad visi kviečiami į Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
lietuvių choro linksmavakarį. 
kuris bus sausio 10 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak.. parapi
jos mokyklos salėje. 4420 S. 
Fairfield Ave. Bus muzika, 
šokiai, programa, vakarienė ir 
visokių smagumų. Visi laukia
mi! 

J a c i n t ą Mikaitė. Lemonto 
aukštesniosios mokyklos mo
kinė, gavusi ne vieną įver
tinimą muzikoje, grojo fleita 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos šventovėje per 
šeštadienio 5 vai. vak. šv. 
Mišias jaunimui gruodžio 27 
d. Malonu pastebėti, kad šios, 
jaunimui pritaikytos, lietu
viškos Mišios, aukojamos mi
sijos kapeliono kun. Algirdo 
Palioko. SJ. darosi vis popu
liaresnės ir jose dalyvauja 
daugiau jaunimo 

Prel . J u o z a s P r u n s k i s 
yra įkūręs daugybę įvairių 
fondų, kurie remia bei puo
selėja lietuviškas. katali
kiškas, kultūrines vertybes, 
ypač paremiant kūrybingojo 
mūsų jaunimo pastangas. 
Prelatas jau yra sulaukęs gar
baus 90 metų amžiaus ir taip 
pat mini 60 metų kunigystės 
sukaktį, todėl vertas visų pa
garbos, pasveikinimo. Jo pa
gerbimo pietūs rengiami sau
sio 11 d.. 1 vai. p.p.. 
Ateitininkų namuose. Sveiki
nimus raštu siųsti: Birutė Vin-
dašienė, 11129 Northwest Rd., 
Palos Hills, IL 60465. o vietas 
rezervuoti pagerbimo šventėje 
pas Ireną Polikaitienę tel. 
630-257-2022. 

JAV LB B r i g h t o n P a r k o 
apylinkes valdyba praneša, 
kad dėl kitų svarbių renginių, 
vykstančių tą pačią dieną, 
metinis LB apylinkės narių 
susirinkimas nukeliamas iš 
sausio 18 į sausio 25 d. 
Prašoma visų a t k r e i p t i 
dėmesį į šią naują da t ą . 

T rad i c inė j ū r o s s k a u t ų 
Klaipėdos d i e n a bus šven
čiama sekmadienį, sausio 25 
d. Šventė bus pradėta 9 vai. r. 
šv. Mišiomis Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje. Po 
pamaldų — 10 vai. r. iškil
minga sueiga PLC mažojoje 
salėje, Lemonte. 

V. P a u l i u s , Allendale, NJ, 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, atsiuntė 100 dol. auką, 
laikraščio išlaidoms sumažin
ti. Esame labai dėkingi. 

P e t r ė Masko la i t i s , Chica-
go. IL, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 135 dol. dovaną 
„Draugo" dienraščiui. Nuošir
džiai dėkojame. 

Bronė Čiž ika i tė , Chicago, 
IL. linkėdama „džiaugsmingų 
Šv. Kalėdų ir laimingų 1998 
Naujųjų metų", atsiuntė 75 
dol. čekį. Didelis ačiū! 

M. Vi lut is , Frankfort. IL, 
siųsdama 95 dol. prenumera
tos mokestį, pridėjo 105 dol. 
auką laikraščio išlaidoms su
mažinti. Ačiū už „Draugo" rė
mimą. 

J a n e Valys , \Voodstock, 
CT, atsilygindama už kalė
dines atvirutes ir kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Esame 
labai dėkingi. 

Trečiadienio popietę (1997.-
12.10) „Seklyčia" prisipildė 
vyresniųjų lankytojų, kurie su 
įdomumu sekė jaunos moters 
pasiruošimus su elektroni
nėmis priemonėmis kažką ro
dyti ant paruošto ekrano. Kas 
ji tokia? Kažkas tyliai sakė, 
kad aną sekmadienį matė ją 
skaitant paskaitą Mokslo ir 
kūrybos simpoziume — turi 
būti mokslininkė. Tuo mo
mentu „Seklyčios" renginių 
vadovė E. Sirutiene pranešė, 
kad at idarant i popietę ir pris
ta tan t i paskaitininke: daktarę 
Renatą Variakojytę. Ji yra 
jaunos kartos mokslininkė, 
baigusi Chicago universitetą 
daktaro laipsniu, stuburo ligų 
specialistė ir dabar tame uni
versitete dirba kaip moksli-
ninkė-gydytoja. 

Dr. Renata Variakojytę 

v i > k • 

t Siliunaite knr*-j<- ir Vaiva Lagunavitiute — ..Žiburėlio", lietu-
:...- Montessori mokyklėlės auklėtines praeito rudens Kaukių ba

ime mokyklėlėje 

Retas iš mūsų neturime nu 
garos bėdų ir todėl prašėm šią 
daktarę paaiškinti, kaip tos 
problemos atsiranda ir kokia 
yra nuo jų pagalba. Dr. R. 
Variakojytę tuoj peršvietė 
skaidrę ir ant ekrano parodė 
stuburą. Tai pagrindinis mū
sų kūno ramstis , kuris apsau
go nuo susmukimo. Jis yra 
išlenktas į klausiamo ženklo 
formą, praktiškai tai yra 
vamzdis, sudėtas iš 33 slanks
telių, sujungtų kremzlinėmis 
plokštelėmis, vadinamomis 
diskais. Per stuburo kiaury
mę, kaip per vamzdį, eina pa
grindinis stuburo smegenų 
pluoštas, kuris iš kiekvieno 
slankstelio, prie disko, išlei
džia į abi puses po atskirą 
nervų giją, kuri toliau šako
jasi į at i t inkamus kūno orga
nus. Jaunystėje stuburas yra 
stiprus, lankstus ir iš jo išei
nantys nervai gerai apsaugo
ti. Tačiau su amžiumi slanks
teliai pasidaro trapūs, diske
liai suplonėja, nelygiai išsine-
šioja, o kar ta is net ir visai su
dyla. Tada nervai būna kito 
slankstelio spaudžiami ir tas 
sudaro didelius skausmus ju
dant . Daktaras tada sako, kad 
tai „slipped disc". 

Retas senesniame amžiuje 
to vargo išvengia. Užtai ir ma
tome senelius pasilenkusius, 
sukrypusius, vos bepaeinan
čius. Gydymo tam ligi šiol 
kaip ir nebuvo. Pakeisti diską 
ar slankstelį operacijos būdu 
yra labai sunku ir rizikinga. 
Stuburo smegenys gali būti 
pažeisti ir žmogus paraly
žuotas. Todėl ir ieškoma kito
kių būdų žmogui padėti. Čia 
ir yra sritis, kurią jauna mok
slininkė Renata Variakojytę 
gvildena. Gražia lietuvių kal
ba ji aiškino: „Daug yra prie
žasčių ir ligų, kurios gali iš
šaukti nugaros skausmus. 
Dažnai tos priežastys yra su
dėtingos, pavyzdžiui: disko 
išsiveržimas. Įvyksta kai žmo
gus pasilenkia ir pasisukęs 
bando atsistoti ar sunkią naš
tą pakelti. Tas iššaukia aštrų 
skausmą nugaroje, kuris 'žai
bais' keliauja į kojas. Su am
žiumi įvyksta kaulų ir sąna
rių sutrikimai, sukeliami os
teoartrito. Atsiranda slankste
lių kaulo išretėjimai, susto-
rėjimai. nenormalios ataugos, 
kremzlių ir diskų uždegimai, 
atit inkamų raumenų ir raiš

čių uždegimai, kremzlinės 
nervo angos susiaurėjimai, 
nervų apvalkalo uždegimai. 
Visa tai dirgina ar spaudžia 
nervus, iššaukia skausmus. 
Švelnesniais atvejais skaus
mai ir savaime praeina, kai, 
pasitarus su daktaru, pasisau-
gom kai kurių judesių. Bet jei 
nepraeina, tai pradžioje gydo
ma su uždegimą mažinančiais 
vaistais, pvz., aspirinas, Ibu-
profen, Ketopofen. Jei po 4 sa
vaičių tie vaistai nesumažina 
skausmų, duodamos steroido 
injekcijos. Steroidai sustabdo 
gaminimą uždegimo skysčių, 
kurie taip pat spaudžia nervą. 
Injekcijos daromos labai at
sargiai, po rentgenu, adata 
įvedama tiksliai į vietą, kur 
vaistai veiksmingiausi. J ie 
ten palieka ilgesnį laiką, kar
tais net iki 6 mėnesių ir 
skausmų nėra". 

Sunku viską aprašyti, o gal 
net nėra reikalo. Daktarais 
nebūsime. O iš to, kas pasaky
ta, matome kaip rūpestingai 
ir nuodugniai mūsų gerbiama 
daktarė yra viską išstudija
vusi ir toliau tobulinasi, kad 
galėtų ligoniams, seneliams ir 
senelėms padėti. Pasitaiko ir 
jauniems per avarijas sužaloti 
stuburą, patempti raumenis ir 
raiščius. Pagalba ir jiems yra. 
Džiaugiamės, kad turime 
tokią gabią ir rūpestingą tau
tietę. Ją rasti galima Čikagos 
universiteto klinikose. Svar
biausia, kad ji sako: „Dėl stu
buro skausmų kentėti nerei
kia — pagalba yra". 

Prelegentei nutilus, prapliu
po plojimai: dėkojome. Po to 
buvo klausimai, į kuriuos 
daktarė mielai ir išsamiai at
sakė. Po paskaitos valgėme 
pietus ir dar ilgai kalbėjomės. 

Jonas Žebrauskas 

„Seklyčioje" įvykusiame Labdaros vakare Lietuvių fondo vadovybė įteikia dosnią LF paramą JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ir jos padalinių darbams. Iš kairės: Stasys Baras, dr. Antanas Razma, dr. Ferdinandas Kaunas, 
JAV LB Soc. reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitiene ir dr. Kazys Ambrozaitis. 

DR. ARVYDAS ZYGAS 
KALBĖJO CICERO 

LIETUVIAMS 

Lietuvoje gyvenantis buvęs 
cicerietis dr. Arvydas Žygas 
prieš šventes sugrįžo atosto
goms į savąjį miestą, pas 
saviškius ir ta proga davė 
pranešimą apie gyvenimą 
tėvynėje. J is kalbėjo paskutinį 
1997 metų sekmadienį tuoj po 
lietuviškos sumos (ją aukojo ir 
pamokslą pasakė, taip pat 
neseniai iš Lietuvos sugrįžęs 
kun. dr. Kęstutis Trimakas) 
tradiciniame ciceriečių sekma
dieniniame susirinkime prie 
kavos Šv. Antano parap. buvu
sios mokyklos pastate. 

Čia šį jauną Cicero lietuvių 
telkinio pasididžiavimą pris
tatė pokalbio pravedėjas — dr. 
Petras Kisielius, trumpai pri
mindamas dr. Arvydo Žygo 
veiklą keliuose kontinentuose. 
Iš tiesų, Arvydas turbūt yra 
vienas iš nedaugelio Amerikos 
lietuvių, vienodai gerai pažįs
tamas abiejose Atlanto pu
sėse. Jo pozityvūs darbai lie
tuviškos kultūrinės, visuome
ninės, religinės veiklos srityse 
patys kalba už save ir Arvydo 
daug pristatinėti nebereikia. 

Jau ilgesnį laiką tėvynėje 
gyvenantis ir Lietuvos padėtį 
bei jos žmones gerai pažįs
tantis, kalbėtojas nušvietė te
nykštį gyvenimą, ypač po pir
mojo į prezidentus rinkimų ra
to nuotaikas. Arvydas pažy
mėjo, kad padėtis nėra labai 
gera, nes per praėjusius rinki
mus didele balsų persvara 
laimėjo liberalių požiūrų kan
didatas Artūras Paulauskas, 
kurį remia kairiosios jėgos, o 
pinigai rinkiminei kampanijai 
ateina iš įtartinų šaltinių. 
Todėl į antrąjį rinkimų ratą 
nepatekus Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, jis 
kvietė burtis apie patikimesnį 
kandidatą Valdą Adamkų ir jį 
remti. 

Kalbėtojas iškėlė V. Lands
bergio nuopelnus Lietuvos at
gimimo laiku, kuriuos pri

pažįsta ne vien lietuviai, bet ir 
kitataučiai. J is pareiškė, kad 
neseniai skaitęs JAV buvusio 
ambasadoriaus Maskvoje J a 
mes Metlock didžiulę knygą 
„Autopsy of Empire", kurioje 
knygos autorius plačiai aprašo 
bendravimą su V. Landsber
giu lemtingais Lietuvai me
tais. Jos autorius pripažįstąs, 
kad V. Landsbergio dėka įvy
kęs ir Sov. Sąjungos sugriuvi
mas. 

Kalbėtojas pabrėžė, jog V. 
Landsbergis dabar Lietuvoje 
yra nepopuliarus, nes j is re
prezentuoja krikščioniškąsias 
vertybes. Pasak jo, už visas 
Lietuvoje vykstančias blo
gybes žmonės kaltina V. 
Landsbergį, kas, žinoma, nėra 
tiesa, nes taip stengiasi jį 
kompromituoti kampanijos 
prieš jį vadovai. 

Dr. A. Žygas daug dirba su 
jaunimu, daugiausia ateitinin
kais. „Lietuvoje yra daug gerų 
žmonių ir, nepaisant net inka
mo politinio klimato, žmonės 
viltingai žiūri į ateitį, — kal
bėjo jis. — Lietuvoje ateityje 
bus gerai, nes yra ten puikių 
asmenų, ten vyksta kova t a rp 
blogio ir gėrio". 

Čia reikia pridėti, kad dr. 
Arvydas Žygas šiuo metu yra 
klierikas tarpdiecezinėje Kau
no kunigų seminarijoje, ku
rioje arkivysk. Sigitas Tamke-
vičius j am davė pareigas vado
vauti pastoracinio darbo sri
tyje 120 klierikų tarpe. Po 
metų ar daugiau jo asmenyje 
susilauksime naujo kunigo. 

Dr. Petras Kisielius susirin
kimo pradžioje ir pabaigoje 
kalbėjo apie prezidentinius 
rinkimus Lietuvoje, kvietė 
balsuoti už V. Adamkų ir da
ryti viską, kad nebūtų iš
rinktas kairysis A. Paulaus
kas. V. Adamkaus rinkiminės 
kampanijos paramai čia buvo 
renkamos aukos, kurių sudėta 
netoli 400 dolerių. Prie to dar 
pridėjus pajamas už kavą, 
buvo sudaryta 420 dol. suma. 
Susirinkimo vedėjas palinkėjo 
geros sėkmės ir sveikatos 
Naujuose metuose visiems Ci
cero lietuviams. 

E. Š. 

Atsiųsta paminėti 
„SUVALKIJA" — 

ŽURNALAS NE VIEN 
TIK SUVALKIEČIAMS 

šeštasis šių metų numeris, tu- tant ir persiuntimą oro paštu), 
rintis 68 didoko formato pus- šį žurnalą sumaniai redaguo-
lapius. J ame rašo: J. Skinkys, ja Zenius Šileris. Jo adresas; 
R. J a sa s , A. Vaičiūnas, A. Že- P. Vaičaičio draugija, a/d 14, 

Nuo šių metų pradžios Mari
jampolėje pradėjęs eiti kultū
ros žurnalas „Suvalkija" daro 
gražią pažangą ir vis darosi 
įdomesnis. Šis leidinys, kaip 
atrodo, nors tiesioginiai dau
giau yra skiriamas suvalkie
čiams skaitytojams, gali do
minti visus lietuvius, nepai
sant kur jie begyventų a r iš 
kur jie būtų kilę. 

Pradžioje šis naujas leidi
nys buvo numatęs rodytis 
kartą per mėnesį. Tačiau vė
liau jo leidėjai pajuto realybę 
ir nusprendė jį leisti rečiau — 
šešis kar tus metuose. Spalio 
mėnesį skaitytojus pasiekė 

mai tytė , J. Vylius, A. Miški
nis, J . Banionis, J. Matijošai-
tis, E. Brusokas, E. Šulaitis, 
R. Treideris, J. G. Padvalkis, 
R. S. Butautas , kun. V. Brilius 
ir kiti . 

Žurnalas , kurį leidžia Prano 
Vaičaičio draugija, yra gausiai 
i l iustruotas. Vėliausiame nu
meryje yra ir gaidos (muzika 
Valentino Bagdono) pagal 
Jono Jurevičiaus žodžius su
k u r t a m kūriniui apie Sintau
tus . 

Šeštajame žurnalo numeryje 
r andame Marijonų vienuolijos 
generalinio įgaliotinio Lietu
vos marijonų provincijai — 
kun. V. Briliaus, MIC, nekro
logą apie šių metų rugpjūčio 
24 d. mirusį ilgametį Lietuvos 
marijonų provincijos vyresnįjį, 
kun . Praną Račiūną, MIC. Čia 
t a rp kitų dalykų rašoma: 

„Kun. P. Račiūnas nepapras
tai nusipelnė Lietuvai, būda
mas vienu iš pagrindinių po
grindinės kunigų seminarijos 
prie Marijonų vienuolijos kū
rėjų ir vadovų. Ši seminarija 
iki Atgimimo laikų paruošė 
apie 25 kunigus, kurių dalis 
dirba Lietuvoje, kiti — Latvi
joje, Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Kazachstane, o vienas iš jų — 
Jonas Paulius Lenga — dabar 
yra Kazachstano katalikų vys
kupas . Kaip tik kunigų ruoši
mas pogrindyje privertė tary
binę valdžią padidinti leidžia
mų priimti į Kauno kunigų 
seminariją skaičių". 

Šio rašinio pabaigoje skai
tome: „Iki gilios senatvės, kol 
turėjo bent kiek jėgų. kun. P. 
Račiūnas rūpinosi jaunimo do
ra ir švietimu, dėstė ir atliko 
kapeliono pasiuntinybę Lietu
vos žemės ūkio akademijoje. 
Lietuvių tauta neteko vieno iš 
didžiųjų savo sūnų, tačiau ti
kime, kad jo dvasia ir skleisto
sios idėjos pasiliks jo ilgai 
globotoje vienuolijoje, bendra
darbiuose ir mokiniuose". 

Kaip rašoma pačiame žur
nale. „Suvalkija" yra gilesnė 
pažintis su šio krašto istorija 
ir kultūra. „Tai lyg dvasinė 
koplytėlė, ypač tiems, kuriuos 
nuo tėvynės skiria tolių toliai. 
Jū sų namus aplankiusi „Su
valkija" lai papasakoja, jog 
dar šiltas gimtasis lizdas ir 
dar ženklios pašešupiuose 
įmintos Jūsų pėdos..." 

Taip pat ten sakoma, jog 
prenumeruojant „Suvalkijos" 
žurnalą, bus paremta ir Pra
no Vaičaičio draugijos kultū
rinė programa, puoselėjamos 
Basanavičiaus, Kudirkos, Jab
lonskio ir Vaičaičio idėjos. Už
sisakiusiems „Suvalkiją" arba 
parėmusiems jos leidybą, ža
dama, nemokamai išsiųsti Za
navykų sąvadą. Kapsų žinyną. 
Suvalkiečių etnologijos biblio
grafiją, „Suvalkijos" autorių 
bei jų straipsnių rodyklę. 

„Suvalkijos" žurnalo vieno 
numerio kaina Lietuvoje 4 li
tai, o užsienyje — 5 dol. (įskai-

4529 Marijampolė. 
Kaip atrodo, šis žurnalas 

laukia skaitytojų iš užsienyje 
gyvenančiųjų tautiečių, ypač 
buvusių suvalkiečių, tarpo. 
Taip pat jis laukia ir bendra
darbių, kurie galėtų parašyti 
savo išgyvenimus dar gyven
ant tėvynėje ar jau užsienyje. 

E. Šulait is 

„Muzikos žinios", 1997, 
Nr. 248. Leidžia Šiaurės Ame
rikos Lietuvių muzikos sąjun
ga, kurios pirmininkas yra 
Faustas Strolia (vicepirm. dr. 
Loreta Venclauskienė ir Da
rius Polikaitis, sekr. Daiva 
Kimtytė). Žurnalo redakto
riai — Kazys Skaisgirys ir 
Stasys Sližys; administrato
rius Antanas Giedraitis, 7310 
S. California Ave, Chicago, LL 
60629. Prenumerata metams 
— 5 dol.. šis numeris 56 ps į , 
spausdino Morkūnas Print-
ing, Three Oaks, Michigan. 
„Muzikos žinių" priedas — 
Juozo Strolios 100-sioms gimi
mo metinėms paminėti: „Su 
daina ir giesme"; šešios dai
nos ir giesmės su gaidomis. 

Turinyje be gausios kroni
kos iš lietuvių muzikos pasau
lio, dr. Enriąue Arias pateikia 
straipsnį „KV. Banaičio 'Jū
ratė ir Kastytis"', Kazys 
Skaisgirys rašo apie ses. Ber
nardą, dr. Boleslovas Zubric-
kas apie Konradą Kavecką; 
paminėta daug sukaktuvi
ninkų, yra nekrologų, recen
zijų. Besidomintiems muzikos 
pasauliu, ypač lietuviškuoju, 
tai labai vertingas žurnalas. 

„Pasaulio lietuvis", 1997 
m. gruodis; Nr. 12/338. Lei
džia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba (pirm. Vy
tautas Kamantas), redaguoja 
Bronius Nainys, administruo
ja Baniutė Kronienė, 6428 
Ridge Rd., Clarendon Hills, 
IL 60514. Prenumerata me
tams (JAV) 20 dol.; spausdina
mas „Draugo" spaustuvėje. 

Žurnalas apima įvykius Lie
tuvoje, politikos pasaulyje, lie
tuviškosios kultūros, švieti
mo, auklėjimo, PLB veiklos ir 
kitas sritis. Yra ir kalbos sky
rius, tvarkomas prof. dr . An
tano Klimo. Gausu nuotraukų 
ir įvairios informacinės me
džiagos, kurią surenka ir ben
dradarbius suburia prityręs 
redaktorius. 

ŠKKLBIMAI 
x Ieškomas pramoginių 

šokių instruktorius. Skambinti 
Birutei, tel. 708-839-1000. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 
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