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Naujasis prezidentas 
nepripažįsta „partinės 

aritmetikos" 
Vilnius , vasario 23 d. 

(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Valdas Adamkus, siūly
damas premjerui ministrų 
kandida tūras , tvirtina neke
t inąs teikti pirmenybės vienai 
a r kitai partijai. 

„Partijos bilietas ar partinė 
matemat ika manęs nenuteiks 
viena ar kita kryptimi", sakė 
jis pirmadienį žurnalistams po 
susitikimo su Centro frakcijos 
atstovais Romualdu Ozolu ir 
Egidijumi Bičkausku. 

Paklaustas , kiek Centro są
junga pertvarkytoje vyriausy
bėje gali turėt i ministrų, iš
rinktasis prezidentas pabrėžė 
pirmiausia turįs susitikti su 
premjeru, išgirsti jo siūlymus. 

„Tada galima bus pradėti 
skaičiuoti", sakė V. Adamkus, 
pr idurdamas, kad jis pats 
nėra nusiteikęs „leistis į arit
metikas", kiek kuri partija 
pralaimės ar laimės. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
šiame susitikime nebuvo svar
styti naujųjų ministrų ir mi
nisterijų reformavimo klausi
mai. „Tai buvo plataus masto 
pasi tar imas, palietėme visą 
spektrą Lietuvos problemų, 
kurias j iems, kaip įstatymų 
leidėjams, teks spręsti. Nei 
pavardžių, nei ministerijų, nei 
ministrų neskyrėm ir negalvo
j a m skirti tokiuose susitiki
muose", teigė V. Adamkus. 

Tuo ta rpu Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las žurnalistams sake, kad su
sitikime kalbėta apie tai, kaip 
prezidentui Centro frakcija 
gali padėti įgyvendinti savo 
tikslus ir idėjas. J i s teigė, kad 
V. Adamkui j au pateiktas ir 
Centro sąjungos pasiūlymų 
paketas dėl naujosios vyriau
sybes formavimo. 

„Kai prezidentas susitiks su 
premjeru aptarinėti persona
linės vyriausybės sudėties, 
mūsų pageidavimai ir nuosta
tos bus išdėstytos ir į jas , be 
jokios abejonės turėtų būti at
sižvelgta", sakė Ozolas, pažy
mėdamas, kad Centro sąjunga 
turi „labai daug žmonių, sub
rendusių dirbti ir vyriau

sybėje, ir prezidentūroje". 
Pasak R. Ozolo, Centro 

sąjunga yra pateikusi šešias 
kandidatūras viceministrų 
postams „visose taisomose 
ministerijose" užimti. 

Valdas Adamkus ats i sakė 
JAV pi l ietybės 

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) 
— Išrinktasis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus pasi
rašė dokumentus dėl Jungt i 
nių Amerikos Valstijų piliety
bės atsisakymo. Netrukus jam 
turi būti įteiktas pilietybės ne
tekimo pažymėjimas, kuriuo 
bus oficialiai patvirt intas fak
tas, kad V. Adamkus neteko 
JAV pilietybės. 

Būsimojo prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė pirmadienį Eltai patvir
tino radijo stoties „M-l Plius" 
informaciją, kad praėjusią 
savaitę JAV ambasadoje Vil
niuje V. Adamkus pasirašė 
JAV pilietybės atsisakymo do
kumentus Amerikos ambasa
doriaus ir konsulės akivaizdo
je . 

Tačiau atstovė spaudai ne
galėjo nei patvirtinti, nei pa
neigti „M-l Plius" pranešimo, 
kad JAV piliečiu V. Adamkus 
bus laikomas tol, kol j a m ne
bus įteiktas pilietybės neteki
mo pažymėjimas. 

„Svarbiausias aktas atlik
tas — pasirašytas dokumen
tas, kad V. Adamkus savano
riškai atsisako pilietybės. Pa
žymėjimas bus anksčiau ar vė
liau išduotas, tačiau t a i nėra 
išrinktojo prezidento proble
ma", sakė V.Gaižauskaitė, pri
durdama, kad vasario 26 d., 
kai V. Adamkus bus prisaik
dinamas, jis bus tik Lietuvos 
pilietis. 

rengiamą, sueigą. 

* Beveik 150 žurnalis
tų akredituota naujojo Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmėse. 
J ie atstovauja ne tik Lietuvos, 
bet ir keliolikos kitų pasaulio 
valstybių žiniasklaidos prie
monėms. (BNS) 

Algirdas Brazauskas ketina 
įkurti nevyriausybinį fondą 

Vasario 23 dieną kadenciją baigiantis Lietuvos prezidentas A.^rdas Brazauskas 11 eil. viduryje) susitiko su Lie
tuvos ambasadų bei kitų diplomatinių ir konsulinių įstaigų \ .dovais, susirinkusiais į tradicine, Vilniuje kasmet 

'Eltai 

kalų patikėtiniai, generaliniai 
konsulai. 

Diplomatų vardu kalbėjęs 
Lietuvos ambasadorius Pietų 
Amerikoje Vytautas Antanas 
Dambrava padėkojo A. Bra
zauskui už konstruktyvų dar
bą užsienio politikos srityje vi
sos kadencijos metu. 

Po susitikimo Prezi
dentūroje buvo surengti A. 
Brazausko ir diplomatų pie
tūs. 

Vilnius, vasario 23 d. 
(Elta) — Baigęs valstybės tar
nybą prezidento poste Algir
das Brazauskas ketina kelis 
mėnesius pailsėti, o po to im
tis visuomeninės veiklos — 
įkurti nevyriausybinį politinį-
konsultacinį fondą, A. Bra
zauskas pirmadienį sakė Esti
jos Riigikogu (parlamento) pir
mininkui Tom Savi, kai šis pa
klausė kadenciją baigiančio 
Lietuvos vadovo apie jo atei
ties planus. 

A. Brazauskas pabrėžė ne
tapsiąs kokios nors politinės 
partijos nariu, vadovu ar nau
jos politinės organizacijos stei
gėju. J is ketina elgtis pana
šiai, kaip ir daugelis valstybių 
vadovų, kai baigiasi jų kaden
cija, — steigti nevyriausybinį 
fondą, kuris imtųsi politinių 
konsultacijų, analizės, organi
zuotų konferencijas, semina
rus, visuomenės veikėjų susi
tikimus su garbingais sve
čiais, atvyksiančiais į Lietuvą. 

A.Brazauskas teigė turįs 
keletą pasiūlymų dirbti verslo 
srityje, tačiau jų nekonkreti
zavo. 

Kadenciją baigiantis prezi
dentas paragino Lietuvos di
plomatinių misijų užsienio 
valstybėse ir tarptautinėse or
ganizacijose vadovus aktyviau 
dirbti pris tatant Lietuvą, jos 
ūkį ir kultūrą. A. Brazausko 
nuomone, nepakanka pasira
šyti dvišalių ir daugiašalių su

tarčių dėl bendradarbiavimo 
įvairiose srityse. T.ri būti ak
tyviau dirbama, \ykdant to
kias sutartis, ,,pr:pildant jas 
konkretaus bendradarbiavimo 
turinio". 

Lietuvos vadovas pirmadie
nį prezidentūros Baltojoje sa
lėje susitiko su Lietuvos am
basadų ir kitų diplomatinių 
bei konsulinių įstaigų vado
vais. ^ 

A. Brazauskas pasidžiaugė, 
kad nuolat plečiamas Lietuvos 
diplomatinis korpusas, atsto
vaujantis savo šaliai įvairiose 
užsienio valstybėse ir tarptau
tinėse organizacijose. Šiuo me
tu užsienyje dirba 48 Lietuvos 
ambasadoriai, laikinieji rei-

* Pasaulio Lietuvių ben
druomenės (PLB) valdybos 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas vasario 21 d. atvyko į Lie
tuvą. Jis dalyvaus bendruo
menės valdybos posėdžiuose, 
kuriuose bus svarstomas už 
Lietuvos ribų gyvenančių lie
tuvių švietimas ir kultūra, lie
pos mėnesį įvyksiantis PLB 
kraštų valdybų pirmininkų ir 
valdybos suvažiavimas, bend
radarbiavimo su Lietuvių grį
žimo į tėvynę informaciniu 
centru reikalai. Posėdžiuose, 
kurie prasidės vasario 25 d., 
taip pat dalyvau- PLB atsto
vas Lietuvoje Gandelius Žem
kalnis, PLB vicep rmininkai iš 
įvairių valstybių. (BNS) 

Čikagos arkiv. 
Francis George • 

kardinolas 

A. Saudargas siūlo keisti 
ministerijos pavadinimą 

Vasario 20 dieną Lietuvoje amžinojo poilsio atgulė lietuvių šviesuolių šei
ma — literatūrologas, menotyrininkas, rašytojas Jonas Grinius (1902-
1980) ir jo žmona, visuomenės veikėja, darbšti ateitininke Alina Milušytė 
Grinienė (1916-1998). Urnos su Alinos ir Jono Grinių palaikais iš Vokieti
jos buvo atvežtos į Kauna. Vasario 19-osios vakarą Kauno Jėzuitų baž
nyčioje šv. Mišias už mirusiuosius aukojo kunigas Vytautas Sadauskas. 

Nuotr.: Laidotuves įvyko Kauno Petrašiūnų kapinėse. <Elui 

Vilnius, vasario 19 d. 
(Elta) — Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
ketvirtadienį Seime vyriau
sybės pusvalandyje atsakyda
mas į parlamentarų klausi
mus sakė, jog būtų pravartu 
pakoreguoti Europos reikalų 
ministerijos pavadinimą, tuo 
būdu nusakant šios instituci
jos funkcijas. 

„Funkcijos ta rp Užsienio ir 
Europos reikalų ministerijų 
yra padalintos ir darbui ne
trukdo, tačiau pastaruoju 
metu yra buvę tam tikrų ne
teisingų Europos reikalų mi
nisterijos funkcijų interpreta
vimo", sakė j is . 

Ministro teigimu, net Euro
pos Komisija kartais nebesusi-
gaudo, kas su ja veda derybas 
dėl narystės Europos Sąjun
goje, nors oficialiai šias dery

bas veda special URM delega
cija. 

„Užsienio reikalų ministeri
ja yra viena, ir kių abejonių 
dėl to neturėtu I iti", teigė A. 
Saudargas. 

Vilnius, vasa: 
mo pirmininką 
Landsbergis abi 
linga būtų keist, 
kalų ministerij' •-
„Visada galima 
koreguoti, tik ar 
nis. kad dėl j ' 
tymų pataisa-
vieną žodį keiči • 
batų Seime", saki 

V. Landsbergį 
paprasčiau yra 
darbo apimties, u 
pasidalyti sfer 
būtinai tai dar>t 
vadinimą". 

io 20 d. Sei-
Vytautas 

)ja, ar tiks-
Europos rei-
pavadinimą. 
pavadinimus 
is toks esmi-
-eikėtų įsta-
daryti. Net 
it reikia de-
jis. 
o manymu, 
nusitarti dėl 
ž-duočių ribų. 
nis „ir ne
keičiant pa-

Kardinolas Francis George, OMI. 

Roma. vasario 22 d. (CT) — 
Sekmadienį Romoje, Šv. Petro 
aikštėje, popiežius Jonas Pau
lius II suteikė palaiminimą ir 
apdovanojo auksiniu žiedu bei 
raudonąja kardinolo kepure 
Čikagos arkivyskupą, 61 metų 
Francis George, OMI, kuris 
tapo kardinolu. 

I iškilmes F. George atly
dėjo nemažas būrys tikinčiųjų, 
tarp kurių buvo ir nekatalikų 
tikėjimo čikagiečių, besivilian
čių, jog naujasis kardinolas, 
neišskirdamas vieno ar kito ti
kėjimo žmonių, suvienys visus 
maldoje. 

Apie 1.000 svečių dalyvavo 
iškilminguose pietuose, suren
gtuose naujojo kardinolo gar
bei. 

Trečiadienį kardinolas Fran
cis George planuoja laikyti šv. 
Mišias Loyolos centre. Romo
je, o po to — vykti į Lietuvą, 
kur jis yra pakviestas daly
vauti naujojo Lietuv . <_zi-
dento — buvusio čikagiečio — 
Valdo Adamkaus inauguraci
jos iškilmėse. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas) 

Bagdadas. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan 
pirmadienį pranešė pasiekęs susitarimą su Iraku ir išreiškė viltį, kad 
jis bus priimtinas Saugumo Tarybos (ST) narėms. „Mano požiūriu, 
šios sutart ies sąlygos, patvirtintos raštu, yra priimtinos ir pašalina 
didžiąją kliūtį visiškam atitinkamų ST nutarimų įgyvendinimui. Tai 
aš pranešiu ST tuoj pat, kai antradienį grįšiu į New Yorką... Tikiuosi, 
jis bus priimtinas visoms Tarybos narėms", sake K. Annan Bagdade 
per bendrą spaudos konferenciją su Irako premjero pavaduotoju Ta-
req Aziz, kuris paneigė užuominas, kad pasiekti susitarimą privertė 
JAV ir Didžiosios Britanijos pajėgų sutelkimas Persijos įlankos re
gione. 

Jeruzalė. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Kofi Annan 
Bagdade pasiektas susitarimas nesumažino Izraelio nerimo del gali
mos Irako cheminio ar biologinio ginklo atakos.Valstybės premjero 
Benjamin Netanyahu padėjėjas ryšiams su visuomene David Bar-
Illan, paklaustas ar Izraelis jaučiasi saugesnis, atsakė: „Ne, to mes 
negalime pasakyti. Kol Irakas turi — o mes tikrai žinome, kad jis turi 
— masinio naikinimo ginkluotės, ir, kaip įtariame, jos nešėjų, tol mes 
negalime pasakyti, kad jaučiamės saugūs". 

Londonas. Kelios valstybės, kurių pajėgos Persijos įlankoje yra 
pasirengusios kariniam smūgiui prieš Iraką, pirmadienį delsė reikšti 
džiaugsmą JT vadovo Bagdade pasiektu susitarimu. Tuo tarpu visas 
pasaulis rodė palengvėjimą, kad yra viltis išvengti šių karinių smū
gių. JAV, Didžioji Britanija ir šiek tiek kariuomenes suteikusi Aust
ralija laukė, kol paaiškės J T generalinio sekretoriaus pasiekto susita
rimo turinys.Vašingtonas ir Londonas atmetė galimybę priimti bet 
kokias dalines Irako nuolaidas. 

Maskva. JT gen. sekretoriaus Kofi Annan Bagdade įvykdyta už
duotis J T ginkluotės inspektoriams Irake „suteiks galimybę be jokių 
apribojimų" apžiūrėti į tariamus dėl ginklų laikymo objektus, pirma
dienį Maskvoje pareiškė Rusijos Užsienio reikalų ministerija. „Mask
va sveikina J T generalinio sekretoriaus K. Annan ir Irako vadovybės 
pasirašytą susitarimą, leisiantį tarptautiniams inspektoriams pilna
vertį ir neribotą ginkluotės patikrinimą visoje Irako teritorijoje", tei
giama Rusijos URM pareiškime. Pasak Reuters, pareiškimas, matyt, 
buvo skirtas Jungtinėms Valstijoms, grasinusioms, nepavykus gauti 
Bagdado sutikimo nevaržomam patikrinimui, pradėti ginkluotą Irako 
puolimą. 

Gaza. Palestinos prezidentas Yasser Arafat pirmadienį pasveikino 
Irako krizės pabaigą ir sakė, kad pasaulio dėmesys dabar krypsta į 
taikos procesą Vidurio Rytuose. „Tai labai svarbi pradžia siekiant tik
ros taikos ir norint išvengti karinių veiksmų", sakė Y. Arafat. Jo nuo
mone, pasibaigus Irako ir J T susipriešinimui, sustiprės pastangos iš
spręsti 11 mėnesių įstrigusias Izraelio ir Palestinos taikos derybas. 

Tbilisis. Gruzijos prezidentas Eduard Ševardnadze pareiškė ne
abejojąs, kad pasikėsinimas į jį vasario 9-ąją ir įkaitų pagrobimas Va
karų Gruzijoje vasario 19-ąją buvo suplanuoti Maskvoje. „Man sunku 
apie tai kalbėti ir aš nemanau, kad ką nors bejidra su teroro aktu tu
rėjo Rusijos prezidentas Boris Jelcin, bet Maskvoje yra jėgų, kurios 
dėl savo kėdės gali nepagailėti ir savo prezidento. Jos daro viską, kad 
per Gruzijos teritoriją neitų naftotiekis, nebūtų nutiestas Euroazijos 
transporto 'koridorius', nes tuomet Gruzija taps visam pasauliui rei
kalinga valstybe", pabrėžė prezidentas. 

Belfaste pirmadienį atsinaujinus negandų ištiktoms Šiaurės Airi
jos taikos deryboms, jas dar labiau apsunkino naujas teroristinis 
sprogdinimas Portadown mieste. Derybos buvo atnaujintos be airių 
partijos „Sinn Fein", kuri buvo pašalinta po Britanijos valdžios kalti
nimų, kad partijos karinis sparnas — Airijos respublikonų armija 
(IRA) — tebėra susijęs su smurtu. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski, nepaisy
damas sąjungininkų iš buvusių komunistų partijos prieštaravimų, 
pirmadienį pasirašė daug ginčų sukėlusią sutartį su Vatikanu, kuri, 
valdant kairiesiems, kelerius metus buvo palikta nuošalyje. Sausio 8 
d. konkordatą patvirino naujasis Seimas, kurio daugumą kontroliuoja 
dešiniosios „Solidarumo" rinkimų akcijos ir liberaliosios Laisvės są
jungos koalicija. Sutartis apibrėžia santykius tarp valstybės ir Kata
likų Bažnyčios, kuriai bent oficialiai priklauso maždaug 90 proc. Len
kijos gyventojų. Naujosios vyriausybės teigimu, sutartis nekelia jokio 
pavojaus, kad Bažnyčia primes savo įtaką kasdieniam gyvenimui, 
nors kairieji antiklerikalai tam prieštarauja, ir sako, kad tai ne
išvengiama. Be kitų nutarčių, sutartis įteisina bažnytinę santuoką ;r 
numato religijos pamokas dar vaikų darželiuose. Konkordate taip pat 
kalbama apie griežtus abortų apribojimus, kuriuos praėjusių metų 
pabaigoje patvirtino naujoji Seimo dauguma. Valdant kairiesiems. 
abortų įs tatymas buvo liberalizuotas. 

Nagano . Uždarant Nagano žiemos olimpines žaidynes, slėnyje, 
kur vyko atsisveikinimo ceremonija, degė tradicinių laužai, žmonių 
rankose švietė 50.000 žibintų, o į dangų kilo šventinių ugnies salvių 
kibirkštys. „Sveikinu Jus , Nagane ir Japonija. Jūs pademonstravote 
pasauliui geriausią organizaciją olimpinių žiemos žaidynių istorijoje", 
uždarymo ceremonijoje sakė Tarptautinio Olimpinio Komiteto <TOK> 
prezidentas Juan Antonio Samaranch. N'ors žaidynėms trukdė blogas 
oras, snigo, lijo, vėl snigo, o galiausiai įvyko žemes drebėjimas, japonų 
organizatoriai padare viską, kad žaidynes vyktų sklandžiai. J. A. 
Samaranch taip pat su dėkingumu pastebėjo, kad pasaulio valstybes 
įvykdė neįpareigojančio JT nutarimo sąlygas ir žaidynių metu susilai
kė nuo karinių veiksmų. 

* Ūkio ministerijos ir 
Jungt in ių Amerikos Vals
tijų firmos „VVilliams Interna
tional Company" atstovai pa
sirašė susitarimą dėl bendrų 
projektų Lietuvoje, kuriuos 
įgyvendinant būtų sulaukta 
užsienio investicijų į naftos 
objektus. (BNS) 

KALENDORIUS 
Vasario 24 d.: Demetri-

ja. Gedmantas, Mirgaudas. 
Žieduna, Motiejus. 1918 m. 
paskelbta Estijos Nepriklauso
mybė. 

Vasario 25 d.: Pelenų die
na. Viktoras, Terezijus. Margi
ris, Rasa. Regimantas. 
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DRAUGAS, antradienis, 1998 m. vasario 24 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
CHOLESTEROLIO MAŽINIMAS 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Paskutinių dvidešimties me
tų tėkmėje mirimų nuo širdies 
ligų sumažėjo apie 30%. Šio 
sumažėjimo priežastis, tai rie
balų mažinimas maiste. Prieš 
20 metų normalus cholestero
lio kiekis kraujyje buvo laiko
mas tarp 250 ir 300 miligra
mų, dabar dar manoma, kad 
cholesterolio neturėtų būti 
daugiau kaip 200 miligramų. 
Ne visi žmonės gali išlaikyti 
cholesterolį žemesnį, negu 200 
miligramų. Yra žmonių, kurie 
valgo steikus triskart savai
tėje ir jų cholesterolis nebūna 
didesnis negu 200 miligramų. 
Tuo tarpu kiti, nors prisilaiko 
mažai riebalų turinčios dietos, 
bet jų cholesterolis nebūna 
mažesnis kaip 260 miligramų. 
Priežastis to skirtumo yra ge
netiniai veiksniai. Žymus kar
diologas, dr. Dean Ornish tvir
tina, kad labai mažai riebalų 
turintis maistas ne tik suma
žina cholesterolio kiekį krau
jyje, bet taip pat mažina ir 
kraujo indų sienelėse susida
riusius cholesterolio telkinius, 
vadinasi, gydo ir pakenktus 
širdies kraujo indus. Jis sako, 
kad, norint apsisaugoti nuo 
širdies ligų, reikia valgyti la
bai mažai, ne daugiau kaip 
10% riebalų turintį maistą. 
Bet tokią dietą ištesėti ilgesnį 
laiką mažai kas gali. Ameri
can Heart Association Ameri
kos gyventojams pataria val
gyti maistą, turintį 30% rie
balų. 

Washington universiteto 
mokslininkai norėjo patikrin
ti, kokios dietos reikėtų prisi
laikyti, kad cholesterolis krau
jyje mažėtų. Jų studiją sudarė 
444 vyrai, turintieji padidintą 
cholesterolio kiekį. Tie vyrai 
buvo suskirstyti į 4 grupes. 
Viena grupė valgė maistą, tu
rintį 30% riebalų; kita grupė 
— 26%, trečia — 22% ir ket
virta — 18%. Po metų laiko 
paaiškėjo, kad tų, kurie valgė 
maistą, turintį 26% riebalų, jų 
cholesterolio kiekis sumažėjo 
daugiausia. Tuo tarpu tiems, 
kurių maistas turėjo 22% ir 
18% riebalų, jų trigleceridų 
kiekis padidėjo, o geras (HDL) 
cholesterolis sumažėjo. Taigi 
labai mažas riebalų kiekis 
maiste nepagerino, bet pablo
gino padėtį. Kai kurie tyrinė
tojai užtat ir sako, kad labai 
mažai riebalų turinti dieta 
cholesterolio mažinimui nėra 
gera. Jie sako, kad, jeigu cho
lesterolio kiekis nemažėja, 
mažinant riebalus, tada reikia 
vartoti cholesterolį mažinan
čius vaistus. 

Praėjusią vasarą Harvard 
un-to mokslininkai įrodė, kad, 
duodant cholesterolį mažinan
čius vaistus, mažėja mirimų 
skaičius ne tik nuo širdies li
gų, bet ir nuo insultų. Studija 
su 29,000 asmenimis, turin
čiais padidintą cholesterolio 
kiekį, parodė, kad vartojant 
cholesterolį mažinančius vais
tus, insultų rizika sumažėjo 
29% ir bendras mirimų skai
čius sumažėjo 22%. Prie in
sultų susidarymo daug prisi
deda cholesterolio telkiniai, 
esantieji kaklo carotid arteri
jose. Tokie cholesterolio telki
niai susidaro tuo atveju, kai 
kraujyje būna didelis kiekis 
blogo (LDL) cholesterolio. To
dėl tie, kurie turi LDL 160 mi
ligramų arba daugiau ir nega
li jo sumažinti dieta bei kūno 
mankšta, turi pasitarti su sa
vo gydytoju, kada pradėti var
toti cholesterolį mažinančius 
vaistus. 

Šiuo metu cholesterolio ma
žinimui populiarūs vaistai yra 
Zocor ir Mevacor. American 

Heart Association studija, da
ryta su 6.605 vyrais ir moteri
mis, kurių bendras cholestero
lio kiekis buvo apie 220 milig
ramų ir kurių valgis turėjo 
30% riebalų, buvo gydomi Me
vacor. Vaistų įtakoje choleste
rolio kiekis sumažėjo iki 184 
miligramų. Skandinavų studi
ja su 4,444 asmenimis, turin
čiais širdies ligas, parodė, kad 
Zocor 5 metų eigoje sumažino 
blogą (LDL) cholesterolį 35% 
ir mirimų skaičių, lyginant su 
placebą ėmusiais, sumažino 
34%. Blogas cholesterolis ma
žėja, didėjant geram (HDL). 
Juo daugiau HDL, tuo geriau 
širdžiai, nes jis apsaugo nuo 
širdies atakos. Pageidautinas 
HDL kiekis yra 50 miligramų 
arba daugiau. Geras choleste
rolis surenka blogą choleste
rolį iš kraujo indų ir nuneša į 
kepenis, kur jis būna perdirb
tas arba pašalintas su išma
tomis. Geriausias būdas padi
dinti gerą cholesterolį, tai 
energinga kūno mankšta, svo
rio mažinimas ir užuot gyvuli
nių riebalų, vartojimas kuku
rūzų, saulėgrąžų ir alyvme
džio alyvų aliejaus bei valgy
mas daug vaisių ir daržovių. 
Yra žmonių, kurie, nors ir 
mankštinasi, ir valgo mažai 
riebalų turintį maistą, bet ge
ro cholesterolio kiekį nepajė
gia padidinti. Manoma, kad 
čia yra kalti genetiniai veiks
niai. 

Cholesterolį mažinantieji 
vaistai ne tik mažina blogo 
cholesterolio kiekį, bet jie taip 
pat didina ir gerą HDL. Blo
gas LDL cholesterolis yra šir
dies atakų sukėlėjas ir jo kie
kis neturėtų būti didesnis ne
gu 160 miligramų. O žmonės, 
kurie yra turėję širdies ataką, 
turėtų jo kiekį sumažinti iki 
100 miligramų arba dar že
miau. 

Moterims po klimakterinio 
laikotarpio estrogenų hormo
nai irgi mažina LDL. Bet ne
seniai paskelbta Australijos 
studija rodo, kad Zocor ma
žina LDL geriau negu estroge
nas. Vartojant Zocor, LDL su
mažėjo 26%, tuo tarpu estro
genas sumažino LDL tik 14%. 
Tiek Zocor, tiek estrogenas ne 
tik mažina LDL, bet didina ir 
HDL, bet reikia atsiminti, kad 
širdies ligas sukelia ne vien 
tik cholesterolis, bet ir homo-
cystinas bei padidėję trigliceri-
dai. Bet tai yra atskira tema. 

Nesenia i a t s t a t y t a senoji Kėdainių bažnyčia. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

GAVĖNIOS PASNINKO 
TAISYKLĖS 

Susilaikyti nuo mėsos priva
lo visi katalikai, sulaukę 14 m. 
amžiaus, Pelenų dieną ir visus 
Gavėnios laikotarpio penkta
dienius. 

Pasninko turi laikytis visi 
katalikai, sulaukę 18 m. 
amžiaus, bet dar nesulaukę 59 
metų. Pasninkaujant sočiai 
pavalgoma tik kartą per 
dieną. Du kartus galima val
gyti lengvai, jei to reikia 
jėgoms palaikyti, bet už
kandžiauti tarp valgių negali
ma. Pasninkaujama Pelenų 
dieną ir ypatingo velykinio 
pasninko metu — Didįjį penk
tadienį ir Didįjį šeštadienį. 

Vykdydama pasninko, iš
maldos davimo ir maldos 
praktiką, Katalikų Bažnyčia 
švenčia Gavėnią nuo Pelenų 
dienos iki Didžiojo ketvirtadie
nio vakaro. (Tuomet prasideda 
Didysis Velykų tridienis.) Visi 
tikintieji ir katechumenai (ku
rie ruošiasi priimti Krikštą) 
privalo Gavėnios metu tvirtai 
laikytis šių trijų punktų prak
tikos. Praleisti atgailos prak
tiką kurią vieną dieną nėra 
sunki nuodėmė, bet iš vis nesi
laikyti Gavėnios arba daug 
dienų jos nesilaikyti yra rim
tas nusižengimas. 

„Gavėnios šiokiadieniais 
rekomenduojama dalyvauti 
šv. Mišiose ir laikytis asme
niškai nusistatyto pasninko. 
Atsižvelgdami į tokį didžiulį 
skurdą, kuris šaukte šaukiasi 
krikščionių sąžinės visais 
metų laikais, ypač Gavėnios 
metu skatiname dosnumą 
vietinėms ir tarptautinėms 
šalpos organizacijoms. Tuo 

būdu atgailos praktika taps 
priemone įgyvendinti ir ne
turtingųjų teisę į dalį mūsų 
turto". 

JAV vyskupų pa
reiškimas apie atgailos prak
tiką. 

SAUSIO 13-OSIOS 
AUKOMS ATMINTI 

Sausio 13 d. Kauno arkika
tedroje bazilikoje šv. Mišioms 
už sausio 13-osios gyvuosius ir 
mirusiuosius tautos didvyrius 
vadovavo Kauno vyskupas 
augziliaras Vladas Michele-
vičius. Per pamokslą kun. doc. 
dr. V. S. Vaičiūnas minėjo at
mintinus sausio 13-osios įvy
kius, Lietuvos iškilių sūnų bei 
dukterų ištvermę, pasiauko
jimą dėl Tėvynės laisvės. Šitos 
aukos verčia mus susimąstyti 
apie šiandien jau laisvos Lie
tuvos gyvenimą, kur dar daug 
neapykantos, susiskaldymo, 
susvetimėjimo, brolžudysčių, 
beprasmiu mirčių. „Reikia gy
venti, dirbti ir elgtis taip, kad 
būtume verti Dievo dovanotos 
laisvės ir kad niekad nepasi
kartotų praeities tragedijos", 
— sakė kųjn. dr. V. S. Vai
čiūnas. Šv. Mišių metu giedojo 
berniukų ir jaunuolių choras 
„Varpelis". 

EKUMENINĖS 
PAMALDOS VTLNIAUS 

ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE 

Sausio 24 d. Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Krikš
čionių vienybės savaitę vaini
kavo ekumeninės pamaldos, 
kurioms vadovavo keturi kata
likų kunigar — tėvas Antanas 
Saulaitis, SJ, Algimantas Gu
daitis, Julius Sasnauskas, 
OFM, Mykolas Sala, SJ, iš 
New Yorko ir liuteronų kuni
gas Valda? Aušra. Į ekume
nines pamaldas buvo kviesti 
liuteronų, katalikų ir refor
matų bendruomenių nariai. 
Pamaldų metu buvo giedamos 
giesmės, sakomos bendros vi
siems krikščionims maldos. 
Kalbėdamas apie krikščionių 
vienybę liuteronų kunigas 
Valdas Aušra sakė, kad ją 
„turėtume rodyti kasdieni
niame gyvenime, turėtume 
tarnauti ne uždaros konfesi
jos, bet visos krikščionių ben
druomenės labui ir parodyti 
pasauliui išeitį, kaip jis turi 
gyventi". 

ISTEIGTA CARITAS 
ORGANIZACIJA 

N u o t r . V i k t o r o K a p o č i a u s 

bendruomenių veiklą", — sakė 
ganytojas. Kai kuriems šios 
organizacijos darbuotojams 
ketinama mokėti atlyginimus, 
tačiau didžiojo gailestingumo 
darbo dalis bus patikėta sa
vanorėms. Caritas direkto
riaus pareigas vyskupas pa
siūlė Šv. Jurgio parapijos kle
bonui Gintui Sakavičiui. Di
rektoriaus pavaduotoja slaptu 
balsavimu buvo išrinkta Šiau
lių dekanato Caritas vedėja 
Nijolė Vežikauskienė, o rei
kalų vedėju — Šv. Jurgio pa
rapijos Caritas vedėjas Ber
nardas Nakas. 

BŽ, 1998 m., Nr. 2 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Uthuanian Catholic Press Society, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589. 

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

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

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

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

DRAUGO prenumerata yra mokama iš 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 šeštadienio 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 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kuo. 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 turinį neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

Kauno Medicinos akademijos Ortodontijos kliniką 1997 m. rugsėjo 5 d. 
at idaro KMA rektor ius prof V. Grabauskas ir G Ručyte-Landsberjrienė. 

Sausio 10 d. įsteigta Šiaulių 
vyskupijos Caritas organizaci
ja. Steigiamasis suvažiavimas 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
katedroje aukojo Šiaulių vys
kupas Eugenijus Bertulis. 
„Vyskupijos Caritas nebus val
danti valdžia, Ši organizacija 
tik koordinuos visų parapinių 

„MANO ADVENTO 
DOVANA NAŠLAIČIUI" 

Lietuvos Biblijos draugija, 
surengusi akciją „Mano Ad
vento dovana našlaičiui", su
rinko per 10 tūkst. litų ir už 
juos 23-jų Vaikų globos namų 
auklėtiniams padovanojo 
krikščioniško ugdymo knyge
lių. Anot Lietuvos Biblijos 
draugijos vykdomojo direkto
riaus Mykolo Mikalajūno, im
tis tokios akcijos įkvėpė prieš 
porą metų surengtas ir pavy
kęs analogiškas renginys Lat
vijoje. Idėją parėmė Lietuvos 
Biblijos draugiją globojanti 
Danijos Biblijos draugija. 
Įvairioms organizacijoms, 
įmonėms, firmoms buvo iš
siuntinėtas laiškas — krei
pimasis, kuriame nurodoma, 
kam bus skirti surinkti pini
gai. 

Prie akcijos prisidėjo „Lie
tuvos aido", „Vorutos" „Ap
žvalgos", „Dienovidžio" redak
cijos, padėjusios laišką — 
kreipimąsi išplatinti. Aukomis 
akciją parėmė daug organiza
cijų ir pavienių asmenų. Iš jų 
paminėtinos Vilniaus parduo
tuvė „Pasidaryk pats", Vil
niaus UAB „Folls", Vilniaus 
valstybinės atominės energijos 
saugos inspekcijos kolektyvas 
ir kt. Už suaukotus pinigus 
Vaikų globos namams Aly
taus, Kaišiadorių, Varėnos, 
Šiaulių, Telšių, Trakų rajo
nuose padovanota knygų „Bib
lija vaikams", „Biblija ma
žiems ir dideliems", „10 Dievo 
įsakymų (vaikams)". „Viešpa
ties malda". Rudeniop akciją 
ketinama pakartoti. 
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PAMINĖTA ŽURNALO 
„SALEZIEČIU ŽINIOS" 

SUKAKTIS 

Sausio 24 d. į Šv. Jonų 
bažnyčią susirinko apie 40, 
daugiausia garbaus amžiaus, 
žmonių paminėti žurnalo 
„Saleziečių žinios" 70-metį. 
Anot ilgamečio šio žurnalo re
daktoriaus kun. Prano Gavė
no, „svarbu ne vien žurnaliuko 
paminėjimas, bet ir šv. Pran
ciškaus Saleziečio — katalikų 
rašytojų ir žurnalistų globėjo 
— šventė". 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)598^055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W 9 5 S t Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmad. 3v.p.p,-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta. ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hffls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

lezietį, kaip apie vyskupą, 
Bažnyčios mokytoją, rašytoją 
ir žurnalistą, išskirdama jo 
mokytumą, pamaldumą. Pre
legentė priminė saleziečių 
kongregacijos veiklą ir struk
tūrą. Kultūros istorikas Albi
nas Vaičiūnas supažindino su 
„Saleziečių žinių" istorija — 
redaktoriais, temomis, platini
mu, priminė, kad šis žurnalas 
platinamas nemokamai. „San
doros" žurnalo redaktorė Elvy
ra Kučinskaitė ragino kata
likų spaudos darbuotojus 
„skelbti Viešpaties gailestin
gumą, o ne Viešpaties teismą", 
siūlė platinti vieni kitų leidi
nius. 
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ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave, Suite 310 

Naperville. IL 60b63 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Skirte 3C 

Downers Grove, (L 60515 
Tel. (630)4350120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRiiftSfcJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS. P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

Gydytoja Birutė Žemaitytė 
kalbėjo apie šv. Pranciškų Sa-

Spinų katedra. Šiuo m«'tu n'rtiontuoj.ima Nuotr G in tau to Vitkaus 



KOLABORAVIMAS IR MASINĖS 
ŽUDYNĖS 

DR. ARVYDAS ANUSAUSKAS 

Labai keistas lietuvių anti-
nacinių rezistencinių organi
zacijų susivienijimo — VLIKo 
vertinimas: „1943 m. pabai
goje Nacionalsocialistinės in
stitucijos toleravo demokrati
nio 'Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto įkūri
mą' (...)" (70). Matyti, kad K. 
Stang nežinoma VLIKo įstei
gimo priešistorė. Dar 1942 m. 
pavasarį, kai iki vokiečių pra
laimėjimo dar buvo labai toli, 
pogrindyje įsikūrė Tautos ta
ryba ir Vyriausias Lietuvių 
komitetas. Prieš sukurdamos 
vieningą rezistencijos vadovy
bę, šios organizacijos nuosek
liai gynė Lietuvos interesus, 
demaskuodavo nacistų oku
pacinę politiką, žlugdė oku
pantų skelbiamas mobilizaci
jas, gausiai leido pogrindinę 
spaudą. Apie kokį antinacinės 
rezistencijos vadovybės „tole
ravimą" galima kalbėti? Paga
liau ir paties K. Stang knygos 
literatūros sąraše randame A. 
Bubnio knygą „Lietuvių anti-
nacinė rezistencija 1941-1944 
m.", kurioje atskleisti pagrin
diniai lietuvių antinacinės re
zistencijos istorijos aspektai. 
Susipažinimas su šia knyga, o 
ne vien tik formalus įrašymas 
į literatūros sąrašą, neleistų 
daryti ir kitos kontroversiškos 
išvados: „1943 m. birželyje pa
laipsniui didėjo stipresnių 
formų pasipriešinimas oku
pantams, nors bendras prita
rimas nacionalsocialistiniam 
valdymui net ir tuo laiku Lie
tuvoje buvo didesnis negu ki
tose Vokietijos užimtose ša
lyse" (70). Ar galima tokio 
bendro „pritarimo" pasekmes 
laikyti SS legiono mobili
zacijos visišką fiasko 1943 m. 
pradžioje, lietuvių inteligentų 
įkalinimą Štuthofo koncentra
cijos stovykloje ir tuo pat 
metu įvykdytą Lietuvos aukš
tųjų mokyklų uždarymą? Ma
nau, kad viskas buvo kaip tik 
priešingai J . Stang knygoje 
išdėstytiem: teiginiams. 

Autoriaus pomėgis schema
tizuoti sudėtingus istorinius 
įvykius, remiantis pavieniais, 
dažnai klaidingais, faktais ne 
vieną išvadą pastato į gana 
keblią padėtį. Štai skyriuje 
„Piliečių teisių atėmimas, api
plėšimas, masinės žudynės: 
antižydiška politika Lietuvos 
generaliniame komisariate" K. 
Stang ryžosi įrodyti tezę apie 
labai gilias istorines šaknis 
turintį lietuvių antisemitizmą. 
Viena to pasekmė: „didėjęs an
tisemitizmas Smetonos vy
riausybės metais" (73). Šito 
požymius K. Stang įžvelgė 
tame, kad „1930-ųjų metų pa
baigoje nebuvo žydų gydytojų 

ar advokatų sąjungų'" (73), 
nors iš tikrųjų 1939 m. 
pradžioje (be Klaipėdos kraš
to) buvo 220 žydų (6 profe
sinės, 42 kultūrinės ir t.t), 16 
rusų, 15 vokiečių, 10 lenkų 
draugijų. Pasirodo, kad Lietu
voje „iš dalies savo iniciatyva, 
iš dalies dėl vyriausybės spau
dimo universitetai vis dažniau 
vilkino žydų priėmimą", nors 
iš tikrųjų tarp Vytauto Di
džiojo un-to studentų žydai su
darė 16-25% (kai tarp visų gy
ventojų jie sudarė apie 1%), 
beveik visos tautinių mažumų 
pradinės mokyklos buvo iš
laikomos valstybės, vidurinės 
mokyklos — finansiškai re
miamos. JAV žurnalistas, 
1930 m. baigęs VDU, I. Kapla-
nas rašė: „Nebuvo Lietuvoje 
masinio antisemitizmo (...). 
Buvo trinties, būdavo nesuta
rimų, iškildavo konfliktinių si
tuacijų, bet neatsirasdavo pra
rajos tarp abiejų tautų". 
Surasti prieškario Lietuvos 
vyriausybės skatinamą nuo
seklią antisemitinę politiką — 
tokią neįgyvendinamą užduotį 
sau iškėlęs K. Stang pateko į 
aiškią aklavietę. Nepriklauso
ma Lietuva nuo kitų Europos 
valstybių (Vokietijos. Lenki
jos, Rumunijos, Vengrijos) tuo 
ir skyrėsi, kad joje žydų veikla 
įstatymais nebuvo ribojama ir 
nebuvo oficialiai toleruojama 
antisemitinė veikla. 

Jeigu toliau sektume auto
riaus mintis, sužinotume, jog 
lietuvių pogromų tradicijos la
bai aiškiai pasireiškė 1939 m. 
spalio mėn. įžengus į Vilnių. 
„Lietuvių mažuma Vilniuje 
visą dieną plačiai švente, — 
rašo K. Stang savo knygoje, — 
o tą pabaigą apvainikavo po
gromas, kurio metu niekas ne
buvo užmuštas, bet apie 200 
žydų buvo sužeisti" (77). Tai, o 
kar tu ir teiginys, kad „tie chu-
liganiniai veiksmai rėmėsi 
Voldemaro šalininkais, kurie 
tuo tikėjosi save pasiūlyti vo
kiečiams", yra ne tik netiks
lus, bet ir absurdiškas. 1939 
m. spalio 31 d. Vilniuje vyku
sių žydų pogramų metu, 
kuomet 22 žydai buvo sunkiai 
sužeisti ir 13 — lengvai su
žeisti, lietuvių policija suėmė 
66 pogromų dalyvius lenkus. 
Kodėl autorius taip mėgina in
terpretuoti faktus, kad jie vi
sai praranda savo pirminį pa
vidalą; paaiškėja iš naudo
jamo šaltinio. Tai 1993 m. 
Berlyne išleistos „Holokausto 
enciklopedijos" straipsnis 
„Apie antisemitizmą Lietuvoje 
iki 1941 metų". Tai, kad lietu
vių istorikai sovietmečiu ne
galėjo normaliai bendrauti su 
Europos mokslininkais ir tarp-

Dukšto miestelis Viluiaus apskrityje. 

tautiniai kontaktai dar tik 
įgauna reikiamą pavidalą, 
leidžia padaryti vieną pa
grįstą išvadą — klaidingi fak
tai dar ilgai bus tiražuojami 
įvairiose leidiniuose. Lietuvoje 
vykdomų istorinių tyrimų re
zultatai dar kol kas sunkiai 
įtakoja kitose valstybėse vyk
domus tyrimus. Jei būtų 
priešingai, tai . kalbant apie 
1941 m. birželio mėn. masinį 
trėmimą, K. Stang knygoje 
neatsirastų teiginio apie tai, 
kad „žydai sudarė nepropor
cingai didelę dalį tarp masinių 
deportacijų aukų" (75), -jeigu 
paliktume iš vokiečių pusės 
spėjimą 13,000 deportuotųjų 
skaičių, tai galima būtų tikrai 
kalbėti apie didelę antižydišką 
akciją" (76). Naujausi tyrimai 
rodo tik tai, kad tarp beveik 
32,000 1940-1941 m. suimtų, 
ištremtų ar nužudytų žmonių 
buvo apie 2,500 žydų. Tai 
visiškai atitiko žydų dalį tarp 
visų gyventojų. Jeigu ieško
tume raudonojo teroro ypatin
gumų, tai sužinotume tik tai, 
kad tarp suimtųjų iki 1941 m. 
birželio trėmimo buvo nepro
porcingai daug lietuvių. 

K. Stang vis dėlto pavyko 
surasti vokiečių šaltiniuose ir 
mažai kam žinomus dokumen
tus apie žydų žudynes „Lie
tūkio" garaže. Tai W. Gunsi-
lijaus ir Bischoffshausen liudi
jimai, užrašyti 1958-1959 me
tais. W. Gunsilij liudija, ma
tęs vieną esesininką „su- trimis 
žvaigždutėmis ant apykaklės 
antsiuvo, taigi tikriausiai, un-
teršturmfiurerį" (SS leitenan
tą). Nors pats įvykis smulkiau 
netyrinėjamas, bet atsitikti
niu SS leitenanto dalyvavimu 
sunku patikėti. Juo labiau, 
kad, Bischoffshauseno liudiji
mo, gen. pik. E. Busch „liepė 
nesikišti į šiuos grynai lietu
viškus reikalus. Juos reguliuo
ti esąs išskirtinai SD reikalas" 
(79). 

K. Stang savo knygoje preci
ziškai tiksliai nustatė, kuomet 
ir kokie masiniu žudynių or
ganizatoriai a"vykdavo į Kau
ną. E. Ehrlinger — atvyko lie
pos 28 d. ir perėmė egzekucijų 
kontrolę, K. Jėgeris iš E. Ehr-
linger egzekucijų kontrolę 
perėmė 1941 m. liepos 3 d. Po 
kelių dienų, liepos 11 d., opera
tyvinis būrys 3/A Vyriausia
jai Reicho saugumo valdybai 
pranešė, kad Kaune iš viso 
likviduota 7:800 žydų (3800 
per pogromus-'. K. S tang nuo
mone, E. Ehrlinger nesiža
vėjo t ikslaus aukų skaičiaus 
sudarymu, ^Soiel apie birželio 
pabaigos — liepos pradžios 
aukų skaitių galima tik 
spėlioti (lOOit Autoriaus verti
nimu, E. M Ehrlinger va
dovaujamos operatyvinės ko
mandos suša ldytų žydų skai
čius svyruoja tarp 1,500 ir 
2,000 žmonių. Bet žinoma, 
kad E. Ehrlinger pakeitusio 
K. Jėgerio įsakymu, liepos 4 d. 
VII forte buvo sušaudyta 463, 
o liepos 6 d. — 2,514 žydų. 
Taigi, abiejų'masinių žudynių 
organizatoriui nurodymu buvo 
sušaudyta «pie 4,500-5,000 
žydų. Bet tuomet netikslus V. 

Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Stachlecker organizuotų po
gromų aukų skaičius. Antra 
vertus, atskleidžiami mums 
mažai žinomi V. Stahlecker 
komandos užkulisiai. Pasiro
do, kad operatyvinės grupės A 
vadą lydėjo lietuvių žurna
listas Klimaitis. Kaip tik jis 
V. Stahlecker suvedė su va
dinamaisiais voldemarininkų 
vadais. V. Stahlecker „spaudė 
kontroliuojamus partizanų da
linius panaudoti ne vien tik 
prieš komunistus ir žydus, 
tačiau taip pat ir prieš Kauno 
žydus, ko partizanai nelaikė 
pirmaeiliu dalyku" (115). Ir jis 
mjr.K. Šimkui ir vyr. ltn. B. 
Norkui patarė gerinant ryšius 
su vokiečiais, surinkti dali
nius, kurie turėjo pradėti 
žudyti žydus Kaune ir Lietu
voje. Pagal E. Ehrlinger liudi
jimą, V. Stahlecker tiems par
tizanų vadams, su kuriais 
derėjosi, davė daug tuščių 
pažymėjimų su nurodymu, 
kad jie „veikia saugumo polici
jos ir SD pavedimu" (116). Vi
sai įmanoma, kad Klimaičio 
kontroliuojami žydų pogromų 
dalyviai turėjo kaip tik tokius 
pažymėjimus. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Apiblukusios Užgavėnės 
Galbūt šiandien lietuviui, 

ypač gyvenančiam toli už savo 
kilmės krašto sienų ir daž
niausiai — ne kažkur nuoša
liame kaime, o moderniame 
didmiestyje, Užgavėnes atei
na ir praeina, nepalikusios 
kasdienybėje jokios žymės. 
Kartais atrodo, kad jos prara
dusios savo reikšmę ir visuo-
menine-socialine, ir net baž
nytine prasme, tad ar beverta 
Užgavėnėms skirti bent kiek 
dėmesio? 

Dar mūsų tėvų (gal kai 
kurių ir mūsų pačių) atmin
tyje neišdilusi senoji Užga
vėnių sąvoka: pasilinksminti 
ir riebiai, dažnai, sočiai prisi
valgyti, kad „užtektų visas 
septynias Gavėnios savaites", 
iki pat Velykų. Juk su Pelenų 
trečiadieniu prasideda atgai
la, pasninkas, rimties ir susi
kaupimo metas, kad butų tin
kamai pasiruošta Kristaus 
Prisikėlimo šventei, kuri, 
bent anksčiau Lietuvoje, bu
vo iškilmingiau švenčiama, 
nekantriau laukiama ir labiau 
branginama, kaip bet kuri 
kita bažnytinė metų šventė, 
įskaitant Kalėdas. 

Pradedant Pelenų diena, 
žmones turėjo laikytis labai 
griežto pasninko, todėl riebios 
Užgavėnių vaišės simbolizavo 
tai, ko Gavėnios pasninkavi
mo laiku reikėjo atsisakyti. 
Tikrai nebuvo tokio naivuolio, 
kuris būtų tikėjęs po skalsių 
Užgavėnių skanumynų, net ir 
valgius dvylika kartų, būti so
tus septynias savaites, bet tas 
nesulaikė nuo pasisvečiavimo 
ir pasivaišinimo. Vienaip ar 
kitaip, Užgavėnės buvo malo
ni atgaiva, praskaidrinanti 
monotoniškos ir tingios žie
mos dienas. 

Senoviški lietuvių Užgavė
nių papročiai daug kuo 
panašėjo į kitų krikščioniškų 
tautų, pačioje giliausioje tau
tos atmintyje tebesaugančių ir 
ankstesniąsias, pagoniškąsias 
tradicijas. Užgavėnės buvo 
dar vienas žingsnis į pavasa
rio pradžią, kurios šiaurinių 
kraštų liaudis pradeda laukti 
su Kalėdomis — senąja Sau
lės grįžimo švente. Būrimais, 
spėjimais, tam tikrais veiks
mais ir darbais (kai kurių 
kitų ypač vengiant) buvo sten
giamasi užsitikrinti gamtos, 
nuo kurios kaprizų priklausė 
sotus ar alkanas tų metų gy
venimas, palankumą. 

Bet Kalėdos buvo tik pati 
ankstyviausia metų užuomaz
ga, vos girdimas tolimo pava
sario šnabždesys. Užgavėnės 
— kas kita. Net ir šalčiausią 
dieną jau gaiima buvo pajusti 
šiltesnį sa įlės spindulį, paža
dinusį atsargų, ant stogo tirp

stančio sniego, lašėjimą, o pa
tį vidurdienį rogių provėžose 
pro pažliugusį sniegą retkar
čiais gal net balutės telkšo... 

Žmones aiškiai mato, kad 
pavasaris, nors dar nedrąsiai , 
stengiasi užbaigti žiemos vieš
patystę. Jie tiki, kad pavasa
riui reikia pagalbos, kovojant 
su šalčio demonais, su gamtos 
sustingimu. Todėl ir Užgavė
nių persirengėliai-kaukinin-
kai, todėl ir tas būtinas judru
mas: reikia važiuoti, eiti, sup
tis sūpuoklėse, šokti, links
mintis, duoti pavyzdį gamtai, 
kad susiprastų greičiau pa
judėti, atgyti. Jeigu riebūs 
valgiai ir „užsigavėjimas" 
prieš ilgą Gavėnios pasninką 
yra savotiška krikščionybės 
įtaka, tai užgavėninis triukš
mas, kaukininkai, pasivaži
nėjimas, supimasis — gilios 
senovės tikėjimų bei papročių 
liekana. Verta pastebėti, kad 
mūsų tėvynėje bolševikme-
čiais buvo toleruojamos dvi 
šventės: viena vidurvasarį, 
Joninių vardą, dvelkiantį reli
gine užuomina, pakei tus į 
Rasų šventę, antroji — Užga
vėnės, dėmesį sutelkiant ties 
pasilinksminimais, kaukėmis 
ir kitomis ..nekrikščioniško
mis" apraiškomis. 

Dabar Gavėnia daugeliu at
vejų praradusi savo bekom-
promisinį rimtumą: net kata
likai rengia pasilinksmini
mus, kelia vestuves, nenori 
keisti savo gyvenimo būdo, 
net prieš pačias Velykas. Ka
dangi pasninkas labai sušvel
nintas ir dar prikamšytas 
įvairiausių lengvatų, riebūs 
valgiai per Užgavėnes taip 
pat praradę savo simboliką. O 
išvyti žiemos demonus šiemet 
padeda El,Nino, padovanoda
mas pavasarišką orą 'nė t sau
sio mėnesį. 

Tik nereikia manyti, kad ki
tokių demonų mūsų tarpe 
nebeliko. Yra ir persirengėlių, 
besidangstančių „svetimomis 
plunksnomis"; yra besislaps
tančių po veidmainiškumo 
kaukėmis; yra ir „Čiučelų", 
kurių niekas nekviestų mode
liuoti savo apdaro madų paro
doje... O dar daugiau turime 
sustingusių, tarytum žiemos 
sukaustytomis sielomis, ne
siryžtančių pajudėti, įsijungti 
į bet kokią lietuvišką visuo
meninę ar labdaros veiklą, 
savanaudiškai besirūpinančių 
tik savo asmeniška gerove bei 
patogumu. 

Tad šiandien prisiminin-
kime senuosius lietuviškus 
Užgavėnių papročius bei tra
dicijas: pajudėkime, pasiryž-
kime. atlikime! Pavasaris tik
rai greičiau ateis, jeigu ne į 
gamtą, tai į mūsų sielą! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
„ (Tęsinvs) 
Jo 

Vieną dieną ten prasidės kraujo pralejimas, nors 
pagal prof. Pakštą tenai rasinės neapykantos nėra, 
visi kaip broliai. Aišku, viešos neapykantos nėra, nes 
juodasis brolis valdo ir karia raudonąjį, jei tik tas pas
ipriešina broliškumui. Kas iš lietuvių norėtų būti po 
juodųjų priežiūra? 

Baigiant reikia pasakyti, kad nepriklausomai lie
tuvių kolonijai ar valstybei Britų Hondūre vietos nėra, 
sąlygų nėra, ir savos jėgos nėra. Visa, kas buvo 
girdėta, buvo tiktai poetiška svajonė, nes visi Dausu-
vos kūrėjai man žinomi kaip padidintos fantazijos 
žmonės, dar ir nesveikos, nenuoširdžios fantazijos. 
Reikėjo iš karto vispusiškai painformuoti tautą ne 
vien žiūrint pro anglų gubernatoriaus užfundyto stik
liuko paviršių. Tikrovė tenai yra rūstesnė, ją galima 
intuityviai pajusti, jei nesi girtas. Aš pats buvau vie
nas pirmųjų entuziastų, pats savo lėšomis ir atsako
mybe nuvykau į Britų Hondūrą jo pamatyti ir pirkti 
žemės, kad įkurčiau pirmąją stotį tolimesnei mūsų 
kolonizacijai. Per aštuonias dienas pamačiau daugiau 
už prof. Pakštą, nors jis ten praleido tris mėnesius ir 
daugiau pinigų. Mūsų tikslai, galimas dalykas, buvo 
skirtingi: profe.sorius norėjo pažaisti savo fantazija, aš 

norėjau tenai konkrečiai veikti. Pakliuvome į gudriai 
užraizgytą sukčių voratinklį, kur mano draugas paliko 
savo sunkiai sutaupytus pinigus, o aš, laiku susigrie
bęs su pavoju gyvybei, spėjau išsisukti. Trumpais 
žodžiais viso nepasakysi, bet galiu tiek prisipažinti, 
kad niekados į tą kraštą nebegrįšiu. Gal čia bus atsa
kymas į paslaptį, kodėl ta žemė, trečdalio Lietuvos di
dumo, ligi šiol teturi tik 85,000 gyventojų, nors žemė 
vis pardavinėjama, o naujų žemdirbių vis nesimato 
per visus 300 metų nuo anglų atėjimo. Pagalvokite. 

Brazilijos lietuviams nuoširdžiai patarčiau pasi
naudoti savos valstybės prielankumu lietuviams, pa
prašyti žemės netoli Urugvajaus sienos, kurti savo 
kooperatinę statybos bendrovę, statyti stambias sody
bas ūkiams ar plantacijoms, organizuotis į ūkio bend
rovę gamybai ir prekybai ir puoselėti savo tautinį pat
riotizmą, išsiprašant kiek kultūrinių laisvių vardan 
mūsų senos kalbos ir papročių rezervacijos. Tikiu, kad 
tenai klimatas yra geresnis už Br. Hondūro, kaimyni
nis kraštas turtingas ir saugus, žinąs apie lietuvius ir 
lietuviams pažįstamas. Eikite, susiklausykite ir su 
Dievo palaiminimu teisingame žygyje laimėsite, nes 
tik tas tikresnis kelias beliko. Atsišaukite ten (arba 
net į Urugvajų) tuos negausius Venecuelos ir Kolumbi
jos lietuvius ir taip užgyvenkite gabalą sveikos žemes 
be kitų poetiškos fantazijos ar blogos valios vadu. 
Jums ten arčiau ir pigiau, ir saugiau negu piratų 
krašte Br. Hondūre, kur jūs dingtumėte su savo kru-
zeirų pluošteliais dar nepasiekę tos žemės, o geresniu 
atveju jus pribaigtų klimatinės ligos. Jei norite savo 
taurųjį patriotizmą išbandyti ir paaukoti savo tautos 

garbei ir gerovei, pagalvokite tikroviškiau, veikite 
rimčiau. 

Jungt inių Amerikos Valstybių lietuviams nėra 
jokio reikalo kurti kokios tautinės valstybės mirties 
džiunglėse, kas vis tiek neįvyktų faktu, nes visi pasau
lio lietuviai tenai nenuvažiuos, o mažuma tik greičiau 
sunyks. Pasinaudojant šio krašto pilietybe ir demokra
tiška santvarka , mes galime spiestis į vieną kurį 
statą, kur mūsų senoliai ir dėdės prakaitu jau pama
tus tam padėjo prieš 300 metų. kad mūsų kartos atei
viai rastų kažką panašaus į jaukų ir šiltą kaip buvusi 
tėvynė. Čia mes ir klimato turime, ir kaimus pagal 
savo dvasią galime steigti net su lietuviškomis pirti
mis ir mokyklomis, nes to niekas mums nedraudžia. 
Mes patys bėgame nuo savęs ir tėvų palikimo. Mes 
esame kvailiukai, bežaidžią svetimo puodo šukėmis 
a n t j ud raus vieškelio. Aš pats visados jungsiu savo 
veiklą su tais. kurie dėl tikrosios lietuvybės eis nors į 
rezervatą tik mano klimate ir valstybėje, kuri vadinasi 
U.S.A.. kur galima rasti duonos ir popieriaus civilizuo
tam gyvenimui užtikrinti. 

Gaila, kad turėjau pasakyti tai. ką čia radote, bet 
reikėjo vieną kartą pačiupinėti pačią žemę. ne vien 
skrajoti po debesis. Galbūt kas kitas, nuvykęs ten, ką 
kitą pamatytų ir papasakotų, tiktai žinau, kad už savo 
pinigus nuvykęs išvadas pasidarys panašias į mano. 

1950 m. rugsėjo 7 d. Vincas Jonikas". 
Gavęs Joniko laišką su šiuo pranešimu, parašiau 

j a m grąžindamas visus epitetus ir primindamas savo 
atsakymą, kai jis vykdamas į Br. Hondūrą buvo mane 
kvietęs prie jų prisijungti ir pabaigoj pažymėjau: 

„Jeigu patsai būtum buvęs rimtas vyras, tai nuvykęs į 
Br. Hondūrą ir pamatęs, kad ten nėra sąlygų lietu
viams kurtis, galėjai ramiai ir konkrečiai tai aprašyti 
ir šaltai padaryti išvadas be didelės filosofijos, nieko 
nekaltindamas ir neniekindamas... Tokiu atveju bū
tum gražiai patarnavęs mūsų bendram reikalui, nes 
mes dabar kaip tik norime pasiųsti rimtų žmonių gru
pę, kuri ištirtų, kiek Br. Hondūras tinka lietuviams 
kurtis... O dabar, kai Patsai pasidavei isterinei nuotai
kai, tai jokios naudos nėra nei iš Paties kelionės, nei iš 
'pranešimo'. 

Taip pat parašiau (9.17 d.) E. Kukučiui. Joniko 
bendrakeleiviui, prašydamas pasisakyti apie savo ke
lionę Br. Hondūre, bet jis nieko neatsakė. 

Apie gauta Joniko laišką su pranešimu parakiau 
(9.11 d.) Kairiui, pateikdamas ištraukų ir pažymėjau: 
„Aš tikrai nesuprantu to Joniko iš šio jo laiško ir 
pranešimo. Ar jis kartais nėra lyg priešo paglostytas, 
kaip jis rašo apie Pakštą, o gal jam reikia pasimatyti 
su psichiatru, kaip jis mums pataria.. Apskritai, mano 
nuomone, šis incidentas su Joniku nekeičia mūsų nu
sistatymo pasiųsti rimtų vyrų delegaciją, kuri rimtą 
ž<xlį pasakytų apie kūrimosi sąlygas. Manyčiau, kad 
po šio incidento tokios delegacijos pasiuntimas yra dar 
skubesnis". 

Kairys į šį mano laišką atsakė (9.20): „Su Kukučio 
ir Joniko 'pavyzdine kelione' aš esu suklaidintas, kaip 
ir kiti. Mat, prof. Pakštas man yra apie juos rašęs ir 
statęs pavyzdžiu. Net trumpas hiografijėles yra įdėjęs, 
kas, savaime suprantama, iškele anų vyrų asmenis į 
aukštesnį pavidalą 'Bus daugiau) 
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LINKSMOSIOS UŽGAVĖNĖS: 
TEATEINIE GREIČIAU 

PAVASARIS! 

DR. U B E R T A S KLIMKA 
Tęsinys 

Vasario mėnesį senovės kai
mo darbuose nebūdavo skubos 
ir įtampos. Verpimo ratelis 
jaukiai dūzgia, audimo staklės 
seklyčioje pyška. Vyrai va
žiuodavo miškan malkauti bei 
prisiruošti medienos staty
boms. Tam geriausia palaukti 
mėnulio delčios. Iš tada kirstų 
rąstų pastatytos trobos nei ko
kie kirminukai graužia, nei 
jos langai „verkia". Nuo žie
mos saulėgrįžos švenčių (Kū
čių — šv. Kalėdų — Trijų Ka
ralių) dar tebesitęsia Mė-
siedas — piršlybų, vestuvių ir 
kitokių linksmybių metas. J į 
vainikuoja linksmos, net siau
tulingos Užgavėnės. Skirtin
gais metais jos įsiterpia ta rp 
vasario 5 ir kovo 7 dienos; o 
šiemet tai vasario 24-ji. Ir vi
suomet antradieniais, nes 
skaičiuojamos nuo Sv. Velykų 
sekmadienio. Gavėnia — tai 
pusseptintos savaitės, skirtos 
atgailai ir Jėzaus Kristaus 
kančios apmąstymams. Už
gavėnių liaudiškuose papro
čiuose yra labai daug ir senojo 
tikėjimo reliktų. Apskritai, tai 
žiemos palydos ir žemės ža
dinimas pavasariui, naujam 
gyvybės ciklui. 

Senovėje dažnas pavasaris 
nelengvas būdavo ir žmogui, 
ir gyvuliams. Kartais tekdavo 
pabadauti. Todėl atsisveiki
nant su žiema, paskutinį 
kartą gausiai ir riebiai paval
goma. Ypač mėsos: sekma
dienį — triskart, pirmadienį 
— šešis, atradienį — net devy
nis. Beje, šie skaičiai yra 
mėnulinio kalendoriaus algo
ritmas. 

Užgavėnių dienos tradiciniai 
valgiai — šiupinys iš kruopų ir 
žirnių su kiauliena, spurgos, 
kiaušinienė, įvairiausi blynai. 
Po antradienio vakarienės šei
mos galva tardavo: „Mes už-
gavėsim, tegu užsigavi mūsų 
bėdos ir nelaimės." Gabalėlį 
lašinių padėdavo atskirai, — 
pateps noragą, prieš eidamas 
pirmosios vagos plėšti. 

Užgavėnių dieną nenuo
bodžiausi: važinėjamasi rogė
mis, rengiamos žirgų lenk
tynės. Sakydavo senoliai, — 
kuo toliau nuvažiuosi, tuo li
nai ilgesni užaugsią. Ne bėda 
ir iš rogių išvirsti, sniege 
išsivolioti — nuo to tik žeme 
derlesnė bus. Vaikai nuo kal
niuko — kas rogutėmis, o ka> 
ir geldoje ar verpste apsi
žergęs — lekia. Arba ma
žiukus susidindavo į kubilą, ši 

įkeldavo rogesna, uždengdavo 
gūnia ir liepdavo va ikams 
dūgzti . Tai — „bitės". Važi
nėjant j a s galima taškyt i a r 
laistyti vandeniu, — tuomet ir 
tikrosios bites vasarą daug 
medaus prineš, išleis s t ipr ius 
spiečius, O kokios smagios 
važinėjimosi dainos! Štai dzū
kiška: 

„Dzidzi ciūdal, 
Dzidzi dzyvai buvo — 
Viduj vasaros 
Ažeras ažšalo. 

Nėr kur broliui 
Žirgelis pagirdzyt, 
Nėr kur sasai 
Drobę išbalina. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Pasaulio lietuvių centre naująjį Lietuvos prezidentą sausio 23 d. pasitiko su muzika... Iš kairės: Vytautas Jag
minas, Alfonsas Seniūnas, dr. Leonidas Ragas, prez. Valdas Adamkus ir Stase Jagminiene, kapelos vadovė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Šildzyk, saula, 
Vidų ažeralio. 
Bus kur broliui 
Žirgelis pagirdzyt, 

Bus kur sasai 
Drobę išbalina." 

Kita Užgavėnių pramoga — 
sūpuoklės. Lauke dažnai da r 
b ū n a daug sniego a r purvo. 
Tad kabindavo sūpuokles po 
balkiu klojime. Vėlgi — kuo 
aukščiau išsisupsi, tuo linų 
pluoštas bus ilgesnis. Kaimo 
ūlyčioj, būdavo, sutinki 
l inksmą būrį persirengėlių. 
Ger iausia i šis paprotys išliko 
Žemaitijoje. Čia darydavo 
Meškos,Ožio, Arklio, Gervės, 
Juodo Kudloto, Giltinės kau
kes. Klega, baubia, spardosi, 
pelenus barsto, dalgiu mosuo
ja , snapu žnaibosi... Mitologi
jos tyrinėtojai aiškina, kad tai 
esą toteminių protėvių bei jų 
an tgamt in ių savybių primini
mas . Totemas — labai senais 
laikais, dar akmens amžiuje, 
garb in tas koks nors gyvūnas. 
J į medžiotojų gentis laikydavo 
savo pranokėju ir globėju. 
Naminia i gyvuliai — ožys, 
arklys , avinas — žemės derlu
mo, vaisingumo simbolinės fi
gūros. Juodas Kud lotas — gal 
kokio vėlių vedlio, mirusiųjų 
pasaul io dievybės įvaizdis. 
Žmones aplanką per žiemos 
šventes persirengėliai — tai 
protėvių šešėliai iš anapus , 
dausų. Įdomu pastebėti , kad 
daugelį išvardintųjų Užga
vėnių personažų ras ime kaip 
žvaigždynus šalia Paukščių 
Tako, kitados Vėlių Keliu va
dinto. 

Yra ir kitokių Užgavėnių 
„ličynų": čigonai. vengrai. 
žydai, nbaiia:. velnią: ir raga-
ro.-. pagaliau — .ašininis su 

DAINA IR MUZIKA 
„O SU DAINA LINKSMI 

SAU ŽYGIUOJA 
LIETUVOS KARIAI..." 

Lapkričio paskutinę dieną, 
šeštadienį, Vilniuje įvyko Sa
vanoriškos Krašto apsaugos 
tarnybos karių (SKAT) dainų 
konkursas „Dainuokim, Lietu
vos kariai". Toks renginys at
kurtoje Lietuvos kariuomenėje 
— pirmas. Į konkursą iš 
įvairių Lietuvos vietovių susi
rinko dainą mėgstantys ka
riai: solistai, grupės, ansam
bliai. Vertinimo kamisijai va
dovavo komp. Vytautas Klova. 
Geriausiu karių choru tapo 
pripažintas Kauno rinktinės 

Kanapiniu. Tačiau tai jau 
vėlesnių laikų pramanai. 
Svarbiausia tarp persirengėlių 
yra More. Tai tokia šiaudinė 
lėlė, klibikščiuojanti ir besisu
kanti ant pavažos ir rato 
(žiema su pavasariu susitin
ka). Nelįsk prie jos artyn — 
kai švystelės kočėlu ar šluota! 
Dar ji vadinama Kotre, Sene 
Kūniške. Tai tarsi pati nelabo
sios žiemos dvasia. Aukš
taičiai panašiai a p u pydavo 
Gavėno stabą. Dvyliktą va
landą nakties šios pamėklės 
būdavo supleškinamos ugnyje 
arba nustumiamos į vandenį. 
Teateinie greičiau pavasaris! 
Visos Užgavėnių apeigos arti
na jį, žadina žemę. Tad many
ta, kad šios dienos orai yra la
bai reikšmingi ateinančių me
tų žemdirbio rūpesčiams. Jei 
per Užgavėnes sausa, pava
saris bus be lietaus, jei 
saulėta — bet kur pasėti javai 
derės, jei sninga — geri linai 
užaugs. 

Vasario 19 d Vilniaus .Kuparo" tautodailės galerijoje atidaryta tredicine Užgavėnių kaukių paroda. Tokia paro
da jau rrngiama Sėstąjį kartą iš eilės. J a rengia sostines Ryšininku kultūros namuose įsikūrusi galerija. 

Nuotr. Eltos 

vyrų choras „Margis" (choro 
vadovas Romas Kazlauskas). 
Tam chorui, už geriausiai at
liktą Miko Petrausko karinę 
dainą „Gaudžia trimitai", 
įteikė SKAT vado pulk. Arvy
do Pociaus skirtas prizas. Iš 
kitų vokalinių vienetų pir
mąją vietą iškovojo Utenos 
rinktinės, Anykščių bataliono 
vyrų choras (vadovas Rimvy
das Griauzdė). Geriausio in
strumentalistų vieneto garbė 
teko Alytaus roko grupei „X-
ORDA". Laurais pasipuošė so
listai Juozas Svirskis (Utena), 
Vidutis Sipavičius (Kaunas) ir 
Saulius Vasiliauskas (Klai
pėda). Geriausias duetas — 
Saulius Vasiliauskas ir Gied
rius Noreika (Klaipėdos rink
tinės 311 kp.). 

PUČIAMŲJŲ 
INSTRUMENTŲ 

ORKESTRAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
žydėjimo laikotarpiu kiekvie
nas kariuomenės pulkas di
džiavosi, turėdamas pučiamų
jų instrumentų orkestrą. At
stačius Lietuvos nepriklau
somybę, vėl organizuojant ka
riuomenę, buvo pradėta rū
pintis i r orkestru. Pirmas Lie
tuvos motorizuotos pėstininkų 
brigados pučiamųjų instru
mentų orkestras „Geležinis 
vilkas" įsikūrė prieš 5 metus. 
Orkestrui vadovauja majoras 
Just inas Jonušas, o jo pava
duotojas — lt. Arūnas Kati
lius. Orkestras, dabar j au ta
pęs reprezentaciniu, pasitinka 
aukštus valstybių atstovus, 
groja iškilmingų švenčių pro
gomis, bažnyčiose, koncertuo
ja, daro įrašus radijo ir TV 
studijoje. Orkestras yra daly
vavęs Europos karinių or
kestrų festivaliuose. 1996 m. 
pučiamųjų orkestrų festivalyje 
„Auksinė lyra"*, Lenkijoje, 
laimėjo „Grand Prix" prizą. 

STUDENTŲ CHORŲ 
FESTIVALIS 

Liaudies kultūros centro ir 
Švietimo ministerijos su
ruoštas III Lietuvos aukštųjų 
mokyklų studentų chorų fes
tivalis, Vilniuje įvyko lap
kričio 20-22 dienomis. Festiva
lyje, iŠ Vilniaus, Klaipėdos, 
Kauno ir Šiaulių, dalyvavo 17 
chorų. Jų tarpe ir neseniai 
įsikūręs Lietuvos karo akade
mijos vyrų choras. Festivalio 
direktorius S. Liausa festiva
lio tikslą nusakė: „Vienas fes
tivalio tikslų yra aktyvinti 
studentijos chorinį gyvenimą". 

Pirmąją festivalio dieną kon
certai vyko aukštųjų mokyklų 
salėse ir Šv. Jono bažnyčioje. 
Joje vyko ir festivalio atidary
mas. 

Rytojaus dieną Šv. Jono ir 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I LIETUVIS. 
scaping/maintenarice) bendroves savi
ninkas, Washington, D.C., įeiko darbi
ninko, šuns galėtų atlikti lauko pnežioros 
darbus Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžia.s. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreipus tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/M/U 
REALTORS 

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

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBUJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)561-8654 

TATSOHE 
SKALBIMO IR 

DŽIOVINIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

Tel. 773-585-6624 

Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Šiaulių universiteto mišrus 
choras „Studium" atliko sudė
tingus C. Sasnausko „Re
guiem", P. Caccūiio „Ave Ma
ria", L. Delibes „Gloria" ir kt. 
kūrinius. 

Trečiąją dieną koncertas 
vyko arkikatedroje. Ten, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
merginų choras, vad. V. Matu
sevičiaus, giedojo J. Tamulio-
nio „Missa" op. 222, Kauno 
technologijos u-teto mišrus 
choras „Jaunystė", vad. D. 
Beinarytė, atliko D. Bort-
nianskio pirmą dalį „In Para-
disum", o Šiaulių u-teto mer
ginų choras „Cantus" daina
vo F. Mendelssohn/Barthpldy 
kūrinius. 

Festivalį uždarant skambėjo 
Vilniaus mišrių chorų atlieka
ma programa. Buvo išgirsti 
keli kūriniai ir iš būsimosios 
1998 metų Pasaulio lietuvių 
dainų šventės repertuaro. 

KONCERTTNIS-
MARATONAS 

Lapkričio mėnesiui baigian
tis, Nacionalinėje filharmoni
jos salėje, Vilniuje, įvyko 
neįprastai ilgas, Lietuvos mu
zikų draugijos ruoštas, kon
certas pavadintas „Didysis 
muzikų paradas". Koncertas 
tęsėsi net 10 valandų! Atėjęs į 
koncertą ir įsigijęs bilietų, ne
būtinai turėjai visas 10 va
landų ten ir praleisti. Galėjai 
išeiti, užkąsti ir su tuo pačiu 
bilietu grįžti atgal. 

Koncerto programą atliko 
žymūs ansambliai (Lietuvos 
kamerinis orkestras, Vilniaus 
kvartetas, trio „Arsenalas", 
choras „Jauna muzika" ir kt.), 
pianistai (G. Ručytė Landsber
gienė, A. Banaitytė, A. Eitma-
navičiūtė ir kt.), smuikininkai 
(V. Čepinskis), solistai (V. No
reika, E. Kaniava, J. Leitaitė 
ir kt.), fortepijoniniai duetai 
(R. ir Z. Ibelhauptai). 

Muzikos draugijos pirminin
kas komp. Rimvydas Žygaitis 
sako, jog pajamos, gautos iš to 
renginio, būsiančios panaudo
tos Mu-ikos draugijos veiklos 
plėtotei ir paremti draugijos 
narius, kurie su scenos veikla 
jau yra atsisveikinę. 

PRISIMINTAS KOMP. 
STASIO ŠIMKAUS 

GIMTADIENIS 

Praėjusiais metais prisime
nant komp. St. Šimkaus 110-
tąjį gimtadienį, Klaipėdoje, 
kurioje jis yra palikęs giliai 
muzikoje įmintus pėdsakus, 
įvyko 11-sios jo vardo chorų 
konkuras. Konkurse dalyvavo 
18 chorų. Vaikų chorų grupėje 
pirmąsias vietas laimėjo Klai
pėdos E. Balsio menų gimna
zijos ir Vilniaus pedagoginio 
universiteto „Ave Vita" chorai. 

TRANSPAK į s ta iga a t i d a r y t a 
K E T V I R T A D I E N I A I S iki 7 vai. vakaro 

S i u n t i n i a i į L i e tuvą l a i v u a r b a o r u . 
B a l d a i i r k o m e r c i n ė s s i u n t o s . 
P i n i g a i p e r v e d a m i d o l e r i a i s . 

Lemonte naujos darbo valandos: Šeštadienį 9-12 v., 
Sekmadieni 8:30-1 v.p.p. Tel.: 1-630-257-0497 

Į s t a iga F l o r i d o j e : vedėja Vida Mei luv ienė 
Tel.: d. (813) 3 6 0 - 9 8 8 1 , n. (813) 360-1364. 

T R A N S P A K , C h i c a g o , IL. Tel . : ( 773 ) -838 -1050 
A t s t o v y b ė L i e t u v o j e : V i l n i u s , 26-24-27 , 26-28-27 

lygių balsų grupėje — Liepo
jos choras „Aija" ir Vilniaus 
„Eglė", o mišrūs chorai Liepo
jos „Intis" ir Kauno Vytauto 
bažnyčios, pasipuošė pirmo
sios vietos laurais. 

Pirmąsias vietas išsikovoję 
chorai buvo apdovanoti po 50 
dolerių. Didžioji gintaro pre
mija — 1,500 dol. atiteko Kau
no Vytauto Didžiojo bažnyčios 
chorui. Prie premijų steigimo 
prisidėjo ir komp. St. Šimkaus 
sūnūs Algis ir Nerius. 

Petras Pa lys 

KO GALIMA TIKĖTIS 
ŠIAIS METAIS? 

„Verslo žinios" išspausdino 
kelių ekonomikos ir finansų 
ekspertų prognozes šiems me
tams. 

Seimo narys, profesorius 
Kęstutis Glaveckas teigia, jog 
šįmet išliks ir dargi padidės 
finansinės krizės grėsmė, ku
rią provokuoja nepagrįstai di
deli valstybės finansiniai įsi
pareigojimai. Profesoriaus 
nuomone, krašto ekonomikai 
nieko gero nežada nežabotas 
valstybės siekis nuolat didinti 
savo finansinę galią ir suku
riamo produkto perskirstymą 
per biudžetą. Dėl netramdo
mų valstybės pastangų gauti 
vis daugiau įplaukų, verslo, 
ypač smulkaus bei vidutinio, 
padėtis bus tokia pat sunki, 
kaip ir pernai. K. Glaveckas 
sakė, kad „ima ryškėti negin
čijami požymiai, kad valstybė 
siekia padidinti savo įtaką 
rinkos ekonomikai, o tai neiš
vengiamai sukomplikuos vers
lo aplinką. Blogas pasekmes 
visai šalies ekonomikai pra
našauja netvarka energetikos 
ūkyje. Mano žiniomis, apie 40 
proc. šilumos, dujų ir mazuto 
sunaudojama gatvėms šildyti. 
Jeigu neefektyvios energeti
kos sistemos artimiausiu me
tu nepertvarkystme, jos nuos

toliai tikrai padidins infliaciją 
ir pakenks kiekvienam ūkio 
subjektui", — sakė prof. K. 
Glaveckas. 

Lietuvos Laisvosios rinkos 
instituto prezidentė Elena 
Leontjeva teigia, kad vyriau
sybei nutraukus kišimąsi į 
ekonomikos procesus, pastaro
ji tuojau atsigautų. J i mano, 
jeigu būtų sutvarkyta mokes
čių sistema — verslininkams 
nebereikėtų slapstytis ir dre
bėti dėl kiekvieno sprendimo. 
Jeigu sumažėtų, kaip buvo 
žadėta, biurokratijos — žmo
nės visas savo jėgas skirtų 
verslui. Jeigu Lietuvos ban
kas nesikištų į pinigų rinką 
— pinigai būtų stabilūs, o inf
liacija ir toliau mažėtų. Ta
čiau Lietuvos bankas, deja, 
jau pradėjo kištis..." 

Tuo tarpu Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkė 
Elvyra Kunevičienė progno
zuoja, kad šie metai taps es
minio lūžio ūkyje metais. Pa
sak jos, laukiama didžiausio 
bendrojo vidaus produkto au
gimo. Jis turėtų būti ne ma
žesnis nei 7 proc. Bazė tokiam 
Šuoliui sukurta 1997 m. E. 
Kunevičienė tikisi, kad 1998 
m. bus lemiamo infliacijos su
stabdymo metai. Infliacija tu
rėtų būti ne didesnė, kaip 6 
proc. 

Rima Jakutytė 

* Giminių paveldimas tur
tas nebus apmokestinamas. 
Turtas visiškai nebus apmo
kestinamas, jei jį paveldės 
tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, 
seserys, senoliai, vaikaičiai ir 
globėjai ir globotiniai. Jei pa
veldės ne artimi giminės ir 
turto apmokestinamoji vertė 
bus iki puses mln. litų, reikės 
mokėti 5 proc. mokestį, jei 
brangesnis — 10 proc. Arti
miems giminėms nebus apmo
kestinamas ir dovanojamas 
turtas. 

f ( 



LAIŠKAI 
DĖKOJA UŽ KNYGAS 

Nuoširdžiai dėkojame J u m s 
už labai malonią dovaną. Ga
vome dvi dėžes knygų anglų 
ir lietuvių kalba. 

Dėkojame Jums , kad nepa
mirštate mūsų mokyklos. Lin
kime Jums kuo geriausios 
sveikatos. 

P r a n c i š k u s A l e k n a v i č i u s 
Utenos „Saulės" vid. 

mokyklos direktorius 

AŠTRUS ŽODŽIAI 

Ne su viskuo su t inku , skai
tydama „Nedrapstykime vie
nas kito purvais?" Rašoma: 

1. „Jūs susitelkėt Amerikoj 
ir padėjot vienas k i tam įsikur
ti ir įsidarbinti..." Mes nebu
vom pajėgūs padėt ki t iems įsi
kurti . Ir kaip Amerikoje, mes, 
karo pabėgėliai, galim suras t i 
kitiems darbus, (čia ne Lietu
va) daugumas nemokėdami 
kalbos ir neturėdami jokios 
įtakos. 

2."O ką tos organizacijos 
mums pagelbėjo? Ar padėjo 
įsikurt Amerikoje? Ar padėjo 
paieškot darbo? Ar padėjo, sie
kiant mokslo!" Visos organiza
cijos išsilaiko iš aukų, ir kur 
a t ras t pinigų padėt? 

Mes čia a ts idūrėm, praradę 
savo laisvą tėvynę, o dabar 
atvažiuoja, norėdami geriau 
materialiai gyvent, a r dėl kitų 
priežasčių. Palieka savo lais
vą kraštą, kur taip reikalin
gos jaunos jėgos. Je igu yra 
nusikaltėlių, ta i ne purvais 
drabstome, bet rūpinamės , 
kad prarasim savo gerą vardą, 
juk esame svečioje šalyje. 

Kaip galima suras t darbą, 
juk neisi per amerikiečių 
įstaigas, ieškodamas darbų. O 
pagalba mokslui — mūsų vai
kai mokydavosi su stipendi-

•-TJOTor su paskolom iš valdžios 
(pabaigę mokslus, atmokėdavo 
skolą). Niekas j iems nepadėjo 
ir nesapnavom, kad kas turi 
jiems padėt. 

Įsikuriant reikia sunkiai 
dirbt (ir mes dirbom darbus , 
kurių kiti nenorėjo) ir nenorėt 
"per t rumpą laiką gyvent kaip 
tie, kurie seniai įs ikūrę. 

L a i m a R e p e i k a 
Lombard, IL 

„BEISMONTO" 
SINDROMAS? 

Sindromas, ta i ne „beis-
montas". Prie ko čia „beis-
montas"? „Dypukams" ėmė 

laiko, iki išmoko, kad apsigy
vensi „beismote", o ne rūsyje. 
Vargšas „dypukas" būdamas, 
dabar tur iu mokytis iš kito 
galo. 

Nr. 32(7) — psl. 4, „Drauge" 
Eur ika Lipnickienė įdomiai 
aprašo „Algimanto Kezio sin
dromas" straipsnyje. A. Kezio 
naują fotografijų albumą — 
„Retrospektyva". Tikrai įdo
miai parašyta. Pradžioje: 
„neiškęstų komunikacijos"; to
liau: Atsidarinėja, „kaifuoja", 
pajaučia; toliau: „subjekti-
vacijos" drama; dar toliau: sti
priai „metaforizuotą"... Pra
leidžiu keletą maždaug su
pran tamų žodžių ir prieinu 
prie „kultūrinių kodų" ir 
„pavertė jo kūrybą interk-
stualia". Straipsnį skaitant, 
taip užsinorėjau pridėto žody
nėlio. O gal čia tik masalas, 
kad pirktumei „Retrospek
tyvą" ir ieškotumei tų žodžių 
prasmės? 

užgniaužė jos grožį, su
mindžiojo laisve alsuojančią 
krūtinę. Brolius, seses, už tai, 
kad jie lietuviai, trėmė į šalto 
Sibiro taigas. Verkė motina, 
tėvas, verkė visa Lietuva. 

Vis dėlto mes nepabūgome ir 
visa savo jėga skverbėmės į 
laisvę. Ir vėl mums nušvito 
naujas rytojus. Lietuva su
triuškino slibino galybę ir vėl 
prisikėlė iš naujo ir žengia pir
myn. 

Viename Lietuvos mieste 
žmonės, kaip ir mes, nemiego
jo, laukė pergalės nekantriai, 
lauke rinkimų rezultatų. Su
skambėjo laimingas skambu
tis: V. Adamkus laimėjo! 

Tada viena moteriškė, suži
nojusi, kad jos vyras balsavo 
už V. Adamkų, o ne už Pau
lauską, savo vyreliui apskaldė 
ausis ir su visais susirinku
siais kaimynais išvijo lauk. 
Vargšas vyrelis! 

NETEKOME LIETUVOS 
VARDO GARSINTOJOS 
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G e d i m i n a s Kazėnas 
Lemont, IL. 

AR GALITE PADĖTI? 

Klaipėdos universiteto Pe
dagogikos fakulteto muziejui 
reikalinga kopijavimo maši
na. J ie prašo: jei kas turi var
totą — atliekamą, jiems pa
dovanoti. Arba atsiųsti pi
nigų, kad galėtų naują (gal iš 
Vokietijos?) įsigyti. 

Prašomi — ypač Pedagogi
nio instituto absolventai— 
skirti bent po mažą auką tam 
tikslui. 

Siųsti: Doc. dr. Vladui Pup-
šiui — Liepų 52-12, LT 5800 
Klaipėda, Lietuva arba — 
Alei Rūtai — 306-22 Str., 
Santa Monica, CA 90402, kuri 
persiųstų. 

Būsimi pedagogai iš anksto 
dėkingi. 

Alė R ū t a 
Santa Monica, C A 

VYRAS GAVO MUŠTI 
Mes visi džiaugėmės, kad V. 

Adamkus laimėjo rinkimus. 
Gal dabar mūsų tėvynei išauš 
geresnis rytojus. Užteko klau
syti raudonojo teroro, užteko 
terioti mūsų mielą bočių ap
dainuotą tėvynę, kur senovėje 
vaidilutės kūreno šventą ugnį. 
krivių krivaitis daina vainika
vo mūsų šalį. Mūsų protėviai 
gynė jos kalbą, jos garbę. Ir 
staiga apsiniaukė Lietuvos 
dangus, pravirko mūsų mo
tulė Lietuva, užplūdo ją pik
tieji žmonės. Raudona ranka 

Ankstyvesnifc.B metais Vasario 16-tąja L. inint Jack Harry TV 13-tame ka
nale vykusioj, programoje, Tampa. FL. 'š k.: Dana Mažeikienė, Victoria 

N'uotr. V. Mažeikos Jacobsen ir Jack Harry. 
Džiugu, .kai mūsų tėvynai

niai, nors gimę ir augę svetur. 
S tasė Visc iuv iene pamilsta savo protėvių žemę, 

Chigao, IL s į e i 0 j a s į j o s lįkimu ir įvairiais 
būdais garsina jos vardą. To
kia buvo mūsų, arti 30 metų 
St. Petersbbrge gyvenusi, Vik
torija Bu:;maitė-Jokūbėnas-
Jacobson. Deja ši Lietuvos 
vardo garsintoja iškeliavo am
žinybėn — mirė Tampoje, 

LIETUVAI AUKSO 
AMŽIUS UŽ SLENKSČIO 

Nuo 1950 metų iki šiandien 
pasaulio gyventojai padidėjo 2 
kar tus nuo 3 milįjardų, iki 6. 
Tuo tarpu globalinė ekonomija 
pakilo nuo 5 trilijonų dolerių s l a u S 0 S n ' ^ u o s e , 1997 
iki 29. 

Didėjanti ekonomija pradeda 
atsitrenkti į gamtos ribas: ma
žėjantys miškai, krentantys 
požeminio vandens ištekliai, 
žemės erozija, kylanti tempe
ratūra, nykstantys gyviai. 

Lietuva neturi daug gyven
tojų ir dar nepradėjo priartėti 
prie gamtos ribų. Būsimasis 
šimtmetis Lietuvai turėtų būti 
aukso amžius, jei gyventojai 
parodys užtenkamai sumanu
mo ir darbštumo. Lietuva pasi
rinko vakarietį Valdą Adamkų m - lapkriti*) 16 d. Sv. Vardo 
vesti ją į naują gadynę, o tai bažnyčioje,' Gulfporte, buvo 
jau teigiamas reiškinys. aukotos pastangomis komite-

Sau l ius Š imol iūnas to> sudaryto iš organizacijų, 
Detroit MI kurioms velionė priklausė. Tą 

pačią dieną St. Petersburgo 

m. 
rugsėjo 30 c Jos laidotuvėmis 
pasirūpino dukraitė, gyvenan
ti Tampoje. 

A.a. Viktorija prieš 88 metus 
gimė BrocKton, MA. Likusi 
našle, iš T3axbury, MA, per
sikėlė į Floridą. Apsigyvenusi 
Treasure • - Island miestelyje, 
gražiai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje ne tik savųjų, bet, 
ypač amerikiečių tarpe, pa
siekdama! net Talahassee ir 
Washingtoh. DC. 

Gedulingas šv. Mišios 1997 

AR VERTA IEŠKOTI 
ADATOS ŠIENO VEŽIME 

Skaitant Juozo Gailos 
„sieksninius" pasisakymus 
„Draugo" dienraštyje, susida
rai nuomonę, kad jie nieko 
naujo nepasakė, o tik užėmė 
laikraštyje vietą, kuri galėjo 
būti panaudota kitiems tiks
lams. 

Į jo rašinį atsiliepė A. Dund-
zila ir A. Grigaitis, iškeldami 
visiškai priešingas mintis. Pa
girtina yra Jūratė Baravy-
kienė, einanti vicekonsulės pa
reigas Lietuvos konsulate, 
New York mieste, už jos ma
lonų ir greitą patarnavimą. 

Lietuvos valdiškose įstai
gose, ambasadose ir konsula
tuose yra daug darbščių tar
nautojų, o visiems kitiems, ku
rie kabinasi prie „raidžių" ar 
laukia kyšių, nepadės ir 
„sieksniniai" rašiniai. 

Ilgi rašiniai laiškų skyriuje 
užima daug vietos, tuomi pas
toja kelią kitų asmenų nuomo
nių pareiškimui. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

BŪTŲ VERTA 
PATIKRINTI 

Gyvenu JAV-jose jau 10 
metų. Turiu savo smulkų 
verslą, palaikau kasdieninius 
telefoninius ryšius su Lietuva. 
Tačiau mane stebina Jūsų 
šiaip puikiame laikraštyje pa-
sitaikiančių prekybinių skel
bimų. Štai viena firma skel
biasi telefoninę minutę pokal
biui į Lietuvą tik už 48 centus. 

Lietuvių-klubo salėje, to komi
teto buvo suruoštas Viktorijos 
mirties paminėjimas, dalyvau
jant Lietuvos Vyčiams, šau
liams ir gausiai visuomenei — 
arti 300 dalyvių. Lietuvių klu
bo pirm. A Karnius, baigęs 
savo sekmadieninius prane
šimus, paminėjęs, kad a.a. 
Viktorija yr^ buvusi ir Lietu
vių klubo narė, pakvietė Romo 
Kalantos šaulių kuopos vadą 
Antaną Gudonį vadovauti mi
nėjimo programai. A. Gudonis, 
padėkojęs , ir pasveikinęs 
minėjimo dalyvius, pakvietė 
inž. Vytautą Mažeiką apibū
dinti velionės darbus. 

pusmečio taip nusvyliau, kad 
baisu. 

Menki malonumai buvo ir 
su GlobeTatk, ACC. Cherry ir 
bent dar trejetą firmų. 
Norėčiau Jūsų paaiškinimo. 
ar skelbimų davėjai yra iš 
anksto tikrinami pagal šio 
krašto Be'ter Business Bu-
reau etiko- kodą? Gal būtų ge
rai tai ateityje daryti, kad 
nenukentcų mūsų lietuviai. 
Aš esu v <ios nuomonės — 
savųjų bič.J ių tarpe pasitarti, 
kas kokią :'.rmą naudoja, kiek 
laiko, ar patenkinti rezulta
tais. Beje. gal vertėtų skelbti 
juodus sąrašus, kad mes ga
lėtumėme apsisaugoti nuo to
kių apgav j -čių? 

Kęs tu t i s E i sman ta s 
Chicago Ridge, IL 

„SAULIŲ MERGAIČIŲ 
GIMNAZUA 1898-1998 

ZiemiSk.i pramou«i Nuotr Algimanto Žiiiūno 

Laiške, ; askelbtame „Drau-
Tai visapusiškas absurdas! Spė- ge" sausio 20 d., kažkaip pras-
ju, kad ta firma — Telegroup lydo adre.- -. kuriuo šiaulietės 
— mažai kam žinoma. Aš jais 
smarkiai nusivyliau. Čia, atro
do. — amenkietiškas „monkey 
business!" Prižada vieną, o 
žiūrėkite — po t'rijų ar šešių 
mėnesių — kita istorija. Mau
do, kaip tik sugeba! O ypač 
nukenčia naujieji ateiviai. 

Nusivyliau ir su Worldex-
change. Iš pradžių — toks 
viliojantis pasiūlymas, kol po 

buvo prašomos atsiliepti. 
Kadangi -usidomėjimas Lie

tuvoje ru> Mamų jubiliejumi 
yra nemažas, norinčias prisi
jungti pri< aūrio, prašom susi
siekti su Pagina Raslavičiene 
(Songinai'' • 840 Wellington 
Ave., #31fJ Eik Grove Village. 
IL 60007 tel. 847-439-9472 

Inž. V. Mažeika įdomiai 
nušvietė Viktorijos veiklą lie
tuvybei Floridoje. Viktorija, 
augusi lietuviškoje aplinkoje, 
stiprius lietuvybės pagrindus 
įgijo iš savo tėvų ir jais rėmėsi 
visą gyvenimą. Vasario 16-
osios minėjimai St. Peters
burgo, kaip ir kitur, buvę ir 
tebėra ruošiami tik savųjų 
tarpe. Tačiau a.a. Viktorija 
daug metų amerikiečių parapi
jos Šv. Jono (St- Johnsi talpioje 
bažnyčioje St. Pete Beach. su
sitarusi su tos bažnyčios vado
vybe, suruošdavo iškilmingas 
pamaldas, dalyvaujant 4 arba 
5 kunigam, pamokslininkui ir 
solistui, dažniausiai atsikvies
tais iš Čikagos, Lietuvių klubo 
chorui Mišių metu giedant lie
tuviškas giesmes. Beveik du 
tūkstančius asmenų talpinanti 
bažnyčia būdavo pilnutėle, 
daugiausia vietos gyventojų 
amerikiečių bei turistų. Pa
mokslininkas pamaldų daly
vius supažindindavo su paverg
tos Lietuvos likimu — jo? 
vargais ir kančiomis. Ameri
kiečių susidomėjimas buvęs 
didelis. Dalyvaudavo televizijos 
ir laikraščių korespondentai. 
„Tai buvęs didelis darbas ir ve
lionės graži auka tada paverg
tai Lietuvai", — pabrėžė 
kalbėtojas. 

Velionė ne tik suorganizuo
davo pamaldas, bet atsikvies
tiesiems iš Čikagos ir keliones 
išlaidas apmokėdavo, o po pa
maldų arti šimtą sukviestų as
menų pavaišindavo pietumis 
gerame restorane. 

A.a. Viktorijos dėka St. Pe
tersburgo apylinkes miestelių 
savivaldybės vasario 16-osios 
proga iškeldavo Lietuvos vė
liavas, dalyvaujant vietos lietu
viams, o miestelių merai skelb
davo tą dienų „Lietuvos diena" 
ir išleisdavo atitinkančias pro
klamacijas. Jos dėka Floridos 
sostinėje Tallahassee mūsų tri
spalvė plevėsuoja jau nuo 1980 
metų, taip pat ir Florida 
House, Washington. DC. Ve
lionė bendravo su vietos bei fe
deralinės valdžios politikais, 

pažinojo įvairius pareigūnus 
ir per juos stengėsi ieškoti pa
galbos pavergtai Lietuvai bei 
garsinti jos vardą. Jos pagaiba 
Floridos lietuviai, reikalui 
esant, galėjo pasiekti aukštus 
Amerikos valdžios pareigūnus 
ne tik Floridoje, bet ir Wash-
ington, DC. 

St. Petersburge veikiančios 
International Folk Fair, 
SPIFFS. kasmet ruošiamoje 
tautinėje parodoje gražiai pa
sirodo ir lietuviai. „St. Peters-
burg Times" rašė. jog viena iš 
trijų steigėjų buvusi a.a. Vik
torija. 

Velionė buvo ne tik veikli 
Lietuvių klubo nare. bet pri
klausė ir kitoms organizaci
joms: Lietuvos Vyčiams. Šau
lių s-gai, lietuviams respubli
konams. National Committee 
Ladies Auxiliary of Foreign 
VV'ars. organizavo Pevergtujų 
tautų savaites. 

Viktorija didžiavosi savo lie
tuviška kilme, svetimiesiems 
aiškino apie lietuvių kalbos 

laiminga aplankiusi savo tėvų 
gimtąjį kraštą: pirmą kartą 
dar pavergtą, o ypač antrą 
kartą. 1992 metais, jau laisvą, 
deja jau su vežimėlio ivveel-
chair) pagaiba. „Visus Viktori
jos darbus išvardinti neįma
noma", — pabrėžė prelegen
tas. Baigdamas savo apybrai
žą, kalbėtojas pakvietė a.a. 
Viktorijos atminimą pagerbti 
susikaupimo minute. 

Po to programos vadovas 
pakvietė antrą kalbėtoją — 
Harry Petraitį, kuris anglų 
kalba paryškino pirmojo kal
bėtojo suminėtus velionės Vik
torijos nuveiktus darbus. 

Užbaigiant šį gražų minė
jimą, programos vadovas 
padėkojo kalbėtojams ir vi
siems minėjimo dalyviams. 
Velione paskutinius kelerius 
metus, sunkios ligos kankina
ma, buvo pasitraukusi iš akty
vaus lietuviško gyvenimo, ta

čiau visuomet džiaugėsi gero
mis žiniomis iš Lietuvos. 

St . V š k . 

* Zarasa i . Gruodžio 25 d. 
Zarasų bažnyčioje giedojo 
jungtinis Sumos ir Canticum 
choras. Dekano kun. Vytauto 
Kapočiaus sukviestų į baž
nyčią vaikų veidai nušvito, kai 
kartu su dekanu bažnyčioje 
pasirodė net penki Kalėdų 
seneliai. Po šv. Mišių giedojo 
„Ąžuolo" gimnazijos jaunučių, 
P. Širvio vidurinės mokyklos 
berniukų chorai. 

Gruodžio 25 d. Zarasų de
kaną kun. Vytautą Kapočių 
55-ojo gimtadienio proga pa
sveikino Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Zarasų deka
nato kunigai. .Ąžuolo" gimna
zijos ir P. Širvio vidurines mo
kyklos bendruomenės atsto
vai, parapijiečiai. 

A.fA. 
ELENAI IR VYTAUTUI 

RAMANAUSKAMS 
A m ž i n y b ė n i š k e l i a v u s , s k a u s m o p r i s l ė g t u s , s ū n ų 
RIMANTĄ, marčią STASĘ, vaikai t į PETRĄ RAMA
NAUSKUS, ilgamečius „Grandies" šokėjus, nuoš i rdž ia i 
u ž j a u s d a m i , p r a š o m e R a m a n a u s k ų š e i m a i D i e v o 
palaimos. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

Mielam Bičiuliui 

A.tA. 
JUOZUI MIKONIUI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus , žmoną MARIJĄ, brolį 
BRONIŲ, seseris ONĄ ir ADELE ir jų šeimas Lietuvoje, 
gimines ir a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

Lietuvių Fronto Bičiulių sambūris 

PADĖKA 
A.fA. 

EDMUNDAS ROMANAS 
ŠAKALYS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas. Sūnus, Brolis ir Senelis 
mirė 1997 m. sausio 19 d. Buvo palaidotas 1997 m. sausio 
22 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Kelpšui už atnašautas 
šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
už prasmingą pamokslą ir ypatingai reikšmingus skaity
mus šv. Mišių metu. •• 

Dėkojame muz. R. Šokui už gražų giedojimą ir vargo-
ninkavimą. 

Nuoširdus ačiū kun. J. Kuzinskui už maldas koply
čioje. 

Širdingai dėkojame kun. P. Kelpšui už maldas kop
lyčioje ir Velionio palydėjimą į paskutinę poilsio vietą. 

Ačiū karsto nešėjams, suteikusiems Velioniui pasku
tinį patarnavimą. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už atsilankymą koplyčioje, šv. Mišiose ir palydė
jusioms Velionį į kapines. 

Taip pat nuoširdi padėka visiems už išreikštus užuo
jautos žodžius asmeniškai, per spauda, laiškais, už iv. 
Mišių aukas, gėles ir kitas aukas. 

Dėkojame McGann laidotuvių namams už malonų pa
tarnavimą. 

Nuliūdę žmona, sūnus, dukterys, motina, sesuo, 
broliai ir ju, šeimos. 

Reg ina Ras lavič iene 
E'.k Grove Village, IL senumą ir jos grožį. Ji jautėsi 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 

Mirtis visada sukelia liūdesio j a u s m u s ir s u d a r o 
didelį galvosūkį. Tu r in t laiko, kviečiame a p l a n k y t i 
Č ikagos l ie tuviškas kap ines , p a m a t y t i , k u r i ls is i 
d a u g žymių lietuvių ir k u r gal i te ateičiai i š s i r i n k t i 
laidojimui vietą. 

Duobiu pas i r ink imas didelis ir kainos, nuo $400-
$775. Jmokejus \0% gal ima išsimokėti per 2 m e t u s 
be nuošimčių P e r k a n t 4 duobes ga l ima gau t i \07r 
ka inos nuolaidą. 

Del kitų kainų ir informacijų, s k a m b i n k i t e a r 
užeik i te į kapinių r a š t inę . Darbo va l andos 8 v . r . -
4 :30 p . p . . šeš tad ienia is 8 v . r . - 1:00 p . p . 

8201 S. Kean Ave. 
Justice, IL 60458-1720 

Tel. (708) 458-0638 

1 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

T r a d i c i n ė Kaziuko m u g ė , 
ruošiama Čikagos ir apylinkių 
lietuvių skautų ir skaučių, 
vyks sekmadienį, kovo 1 d.. 
Jaunimo centre. Renginys pra
dedamas 10 vai. r. šv. Mišio-
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų — 11 vai. r. iškil
mingas atidarymas Jaunimo 
centro didž. salėje. Iki 3 vai. 
p.p. didžiojoje salėje veiks 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
knygynas ir visų trijų tuntų 
paviljonai, kuriuose bus gausu 
įvairių skautų ir skaučių dir
binių, tautodailės ir kt. bus 
gausių laimikių laimėjimai. 
Pirmo aukšto kambariuose 
veiks atskirų tuntų kavinės. 
Antrame aukšte — vaikų ir 
jaunuolių žaidimai ir pramo
gos. Mažojoje salėje nuo pat 
ryto veiks valgykla, o didžio
joje kavinėje bus galima pas
maguriauti gardžiais tortais, 
pyragais ir kava. maloniai 
bendraujant su draugais ir 
pažįstamais. Visi kviečiami at
silankyti, paskatinti ir parem
ti lietuviško jaunimo veiklą. 

J A V LB Lemonto apy l in 
k ė s n a r i ų met in is v i suot i 
n i s s u s i r i n k i m a s kovo 15 
dieną, sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių vyks PL centro didžio
joje salėje. Susirinkimo metu 
valdyba ir Kontroles komisija 
pateiks praėjusių metų savo 
veiklos pranešimus. Reikės iš
rinkti 5 naujus valdybos na
rius 2-jų metų kadencijai. Visi 
Lemonto ir apylinkių lietu
viai kviečiami susirinkime da
lyvauti. 

T r i sde š imt p i rmoj i Moky
tojų s tudi jų sava i t ė rengia
ma rugpjūčio 9-16 d. Daina
voje. LB švietimo taryba kvie
čia mokytojus dalyvauti. 

JAV LB Šviet imo t a r y b o s 
p a s k e l b t o pieš inių ir r a š i 
n i ų k o n k u r s o v e r t i n i m o 
komis i ją suda ro : 

Pradinės mokyklos piešinių 
konkurso: Victoria Matranga, 
Aldona Rauchienė ir Dalia 
Šlenienė. 

Rašinių konkurso: Rasa Sta-
niulyte. Rūta Končienė ir Al
dona Rauchienė. 

Aukštesniosios mokyklos ra
šinių vertinimo komisiją suda
ro: Alicija Brazaitienė. Regina 
Kučienė ir Gražina Sturo-
niene. 

Konkursas baigiasi kovo 31 
d. Komisija jau yra gavusi ke
lis darbus. Konkurso dalyviai 
darbus' siunčia į švietimo ta-
ryoa 13648 Kickapoo Trail. 
Lockport, 1160441-8680. 

Lie tuvišku mokyklų už 
L ie tuvos ribų r a š i n i u kon
k u r s a s , pravedamas PLB 
Svietim" komisijos, susilaukė 
kito mecenato — Raimundo 
Grigaliūno, kuris jau antri 
metai iš eilės yra šio konkurso 
mecenatas. Pernai konkurse 
dalyvavo 26 mokiniai įdomio
mis tautinės savimonės ugdy
mo mintimis. Šių metų tema
tika yra šeimos, mokyklos ir 
draugų įtaka. Šiais metais ti
kimės daugiau dalyvaujančiu. 
nes yra kviečiami ir Gudijos 
bei Maskvos lietuviškų mo-
kj klų mokiniai. 

Punsko konkurso koordina
torius yra mokyt. Antanas 
Šliaužys, Pietryčių Lietuvos 
— Virginija Grybaitė ir Kara
liaučiaus srities — Juozas 
Mi iūnas. 

d. ivi 'nios s u s i k a u p i m a s 
Ate i t in inku namuose jau ne-
*';:; J.-> bu? šeštadienį, kovo 
I i ••: Norintieji susikaupime 
dalyvauti, prašomi registruo
tis pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630 257-2022. Susikaupimui 
vadovaus kun. Rimas Gudelis. 

„Draugo" konce r t a s , kurį 
atliks vyrų choras ..Aras" iš 
Montrealio, ruošiamas kovo 
29 d. Jaunimo centre. Ta pro
ga bus išleista programa, į 
kurią prašome siųsti skelbi
mus, tuo pagarsinsite savo 
verslą ar teikiamas paslaugas 
ir padėsite padengti koncerto 
išlaidas. Sveikinimus, rekla
mas, skelbimus prašome siųs
ti ,,Draugo" administracijai. 

„Draugo" s p a u s t u v ė gre i 
ta i i r gera i a t l i eka įva i r ius 
spaudos d a r b u s . Gali spaus
dinti plakatus, vokus su adre
sais, laiškų popierių su orga
nizacijų emblemomis, knygas, 
žurnalus, programas, bilietus, 
atsišaukimus ir 1.1. Adminis
tratorius Valentinas Krumplis 
yra gerai žinomas spaustuvi
ninkais, turi didelę patirtį 
šioje srityje. Jeigu tik reikia 
privatiems asmenims ar or
ganizacijoms ką spausdinti, 
kreipkitės į ..Draugą"" 

Char les i r Dal ia Zura i t i s , 
Palos Heights, IL. su prenu
meratos mokesčiu, atsiuntė 
105 dol. mūsų laikraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuošir
dus ačiū! 

Lietuvos nep r ik l ausomy
b ė s a tkū r imo , Kovo 11-
osios. šventės paminėjimas 
rengiamas sekmadienį, kovo 8 
d., Pasaulio lietuvių centre. 
Visi kviečiami šventę pradėti 
pamaldomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje 11 
vai. r. Po pamaldų, 12:30 vai. 
p.p., bus paminėjimas PLC 
didžiojoje salėje. 

Už Lie tuvos įka i tus , nu
k a n k i n t u s S tu t thofo ka-
ce t e prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d.. 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro. 

Vyresniųjų l ie tuviu cen
t r e , „Seklyčioje"', vasario 25 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p.. Pe
lenų diena. Atsilankys Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
kunigas Rimas Gudelis, pažy
mės kaktas pelenais. Giedosime 
giesmes, kurioms vadovaus 
muz. Faustas Strolia. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Bus bendri užkandžiai. Atvy
kite! 

JAUNIMO CENTRAS MINĖJO 

„Kaip ner imsta okeanas — 
Mūsų kraujas tenerims! 
Tegu naujom bangom 

plasdena — 
Amžių toliuos tenegrims.. . 

(P. Lembertas) 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus su Čikagos lit. mokyklos nuliniais Jaunimo centre. Sėdi taip pat Pedagoginio 
instituto direktore Stase Petersonienė (kairėje) ir CLM direk'.orė Jūrate Dovilienė. Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, rengtas Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos sky
riaus, vyko š.m. vasario 14-15 
dienomis. Minėjimas pradėtas 
vasario 14 d., šeštadienį, 11:30 
vai. ryto vėliavų pakėlimu ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę pagerbimu 
prie Laisvės Kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje. Apei
gas atliko Čikagos Lituanis
tines mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojos Lukie-
nės. Iškilmes pradėdama mo
kytoja apibūdino vykusias ko
vas dei Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, paminėjo sa-
vanorius-kūrėjus. karius, šau
lius, partizanus ir visus kitus, 
paaukojusius savo gyvybę ant 
Tėvynes Laisvės aukuro. Pa
žymėjo, kad šis paminklas ir 
yra pastatytas žuvusiems ko
vose dėl nepriklausomybės. 
Minutės susikaupimu buvo 
pagerbti visi žuvusieji. Gyvų 
trispalvių gėlių vainiką prie 
paminklo padėjo vienas jau
nuolis, o trys mergaitės padėjo 
po žvakutę. Buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Padėkos žo
dį tarė ALTo Čikagoje sky
riaus pirmininkė Evelyna 
Oželienė. Tuo šios trumpos iš
kilmės ir buvo baigtos. Salėje 
dar vyko mokyklos rengtas 
minėjimas. Visi buvo kvie
čiami. 

Vasario 15 d., sekmadienį, 
10 vai. ryto vėliavų pakėlimą 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios aikštėje prave
dė Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadovybė — Just i 
nas Šidlauskas ir Juozas Gu
revičius. Dalyvavo Klaipėdos 
ir Gen. Daukanto šaulių kuo
pos, ramovėnai ir nedidelė lie
tuvių visuomenės grupė. 

Rožes ir Šypsenos busimam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui š m. 
sausio 24 d. apsilankiusiam Čikagos Lituanistinėje mokykloje Jaunimo 
centre. Laimingos galėjusios prezidento ranka paspausti — 4 sk. mokinė 
Luką Šapernytė ir darželinukų atstove Ginta Sutkute 

N'uotr J. Tamulaičio 

10:30 vai. ryto vyko pamal
dos toje pačioje bažnyčioje. 
Parapijos chorui giedant „Die-
vas mūsų prieglauda ir sti
prybė" į bažnyčią įžygiavo visų 
trijų šaulių kuopų šauliai, ra
movėnai ir kitos organizacijos 
su vėliavomis. Šv. Mišias au
kojo ir patriotinį panoksią pa
sakė neseniai iš Lietuvos atvy
kęs kun. Rimas Gudelis. Pa
maldų metu įspūdingai giedo
jo parapijos choras su soliste 
Danute Stankaityte. Choro va
dovas muz. Antanas Linas, 
prie vargonų Ričardas Šokas. 
Mišių skaitinius skaitė ALTo 
valdybos narė Vida Sakevi-
čiūtė, auką nešė Eva Paulaus
kienė ir Antanina Repšienė. 
Pamaldos baigtos: .Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą šalį" 
ir Lietuvos himnu. 

Pamaldos vyko ir Tėviškės, 
ir Ziono parapijų bažnyčiose. 
Po pamaldų, 1 vai', po pietų 
visi vyko į Maria aukšt. mo
kyklos salę tęsti minėjimą. 

Minėjimą pradėdama ALTo 
Čikagos skyriaus pirm. Evely
na Oželienė apgailestavo, kad 
per daug minėjimų rengiama 
ir tuo sumenkinama šios bran
gios šventės reikšmė (žmonių 
dalyvavimas išblaškytas). 

Vėliavų įnešimą tvarkė JAV 
karių veteranų Don Varno 
postas; dalyvavo Dariaus ir 
Girėno postai. 

JAV ir Lietuvos himnus gie
dojo Mary Kinčius. akompana
vo Ričardas Šokas. Tolimesnei 
programai vesti buvo pakvies
ta Vida Sakevičiūte. Atsistoji
mu ir susikaupimo minute bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Invokaciją lietuvių 
ir anglų kalbomis sukalbėjo 
Šv. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas 
kun. Antanas Puchenskis. Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo (Vasario 16-tos aktą) 
skaitė Čikagos Lituanistinės 
mokyklos mokinė Ada Valai
tytė. Lietuvos Atkūrimo Aktą 
(kovo 11 d. aktą) skaitė mo
kinė Indrė Noreikaitė. Čika
gos apylinkėje nesant nė vieno 
gyvo savanorio-kūrtjo (visi at
likę savo pareigas iškeliavo į 
Amžinybę) jie bu\ > pagerbti 
atsistojimu ir minutės susi
kaupimu, vadovaujant sky
riaus pirm. Evelyr.ai Oželie-
nei. Sveikinimo žoch tarė nau
jasis Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Čikagoje 
dr. Giedrius Apuokas. Čikagos 
mero Richard Da!-^y prokla
maciją perskaitė programos 
vedėja Vida Sakev:čiūtė. Illi
nois gubernatoriaus prokla
maciją perskaitė o atsiųsta 
atstovė — P. Michalski. Svei
kinu JAV Kongreso atstovas J. 
Shimkus. 

Pagrindinę kalba tema: „80 
metų vasario 16-:os keliu", 
skaito Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro vald> rx>s pirmi
ninkas dr. Jonas Račkauskas. 
įžanginis žodis: Lietuva ir jos 
tautiečiai, plačiai pasklidę po 
visa pasaulį, šiomis dienomis 
pažymi reikšmingą sukaktį — 
80 metų, kai Vilni ;je susirin
kusi Lietuvos Taryba 1918-jų 
metų vasario 16-tą dieną pas
kelbė atstatanti nepriklauso
mą, demokratiniais principais 

sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje. 

Prelegentas savo kalboje pa
lietė visas valstybės reikalin
gas sritis: mokslą, patriotinį 
auklėjimą, švietimą, kariuo
menę, ekonomiką ir ūkį, ban
kus, energetiką, valdymą, tei
sėtvarką, užsienio politiką, 
pramonę ir pensininkų padėtį. 
Kiekvieną šių sričių pristaty
damas dienos šviesoje: kaip 
yra ir kaip turi būti. Baigda
mas ragino visus nors kuriam 
laikui vykti į Lietuvą. Mes tu
rime Motiną tėvynę, dirbkime 
ir jos labui. Mūsų pagalba rei
kalinga ir bus veiksminga. 
Baigdamas pakartojo neprik
lausomos Lietuvos dešimtme
čio šūkį: „Per amžius budėję, 
laisvę laimėjome, per kovas ir 
pasišventimą". Mylėkime Lie
tuvą! Kalba publikos buvo šil
tai priimta. 

Trumpą sveikinimo žodį ta
rė Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio pirm. Algis Re
gis. Jo kalba visuomet trum
pa, bet taikli. Baigė: „Nėra pil
nos Lietuvos nepriklausomy
bės be Mažosios Lietuvos!" Re
zoliucijas pateikė skyriaus pir
mininkė Evelyna Oželienė. 
Išnešus vėliavas, buvo trum
pa pertrauka. 

Žavingą meninę programą 
atliko tautinių šokių šokėjai 
— Lietuvos Vyčiai (F. Zapolis 
— direktorius, L. Ringienė — 
mokytoja, L. Tautkuvienė — 
choreografė) ir Lemonto 
„Spindulio" grupės merginos 
(R. Poskočimienė — vadovė, 
A. Lintakienė — mokytoja). 
Poetų P. Vaičaičio ir J . Striel
kūno eilėraščius skaitė Lietu
vos Vyčių grupės šokėjai. 
Gražiai dainavo sol. G. Bige-
nytė, akomp. Ričardui Šokui 
ir kanklėmis D. Kimtytei. Pro
gramą baigiant visiems at
likėjams suėjus į sceną sugie
dota „Lietuva brangi". Meninė 
programa buvo įvairi ir be 
galo graži (labai daug jauni
mo). 

Salės ir scenos paruošimu 
rūpinosi Juozas Bagdžius. 
Scenos dekoracijas paruošė 
scenografe R. Mockuvienė. 
Meninės programos režisūra 
— L. Tautkuvienės. 

Aukų rinkimą tvarkė ALTo 
finansų sekretorė Jūra tė Ja-
siūnienė. Nors publikos buvo 
mažiau, bet aukos gausesnės 
negu pernai. ALTo Čikagos 
skyriaus vardu nuoširdžiai dė
kojama: „Draugui", „Lietuvių 
balsui" ir „Margučiui I F , šau
liams, ramovėnams ir kitoms 
organizacijoms. Kun. Rimui 
Gudeliui, parapijos chorui, jo 
vadovui Antanui Linui, Ri
čardui Šokui, solistei Danutei 
Stankaitytei, kun. klebonui A. 
Puchenskiui, Don Varno ir 
Dariaus ir Girėno postams, 
prelegentui, Lietuvos gen. 
konsului ir kitiems svečiams, 
A. Regiui, skyriaus nariams 
už įdėtą darbą ir visiems pri
sidėjusiems prie šio minėjimo 
pasisekimo. Nuoširdus ačiū 
lietuvių visuomenei už dalyva
vimą ir aukas. Ypač didelė 
padėka meninės programos 
atlikėjams, moterims ir mer
gaitėms su tautiniais drabu
žiais, Lituanistinės mokyklos 
vadovybei ir mokiniams. 

Ant. Repšienė 

Lietuvių visuomenė su 
džiaugsmu prisimena Vasario 
16-tą, nes tą dieną pasaulio 
tautoms buvo paskelbta, kad 
Lietuva keliasi nepriklauso
mam gyvenimui, š į įvykį Jau
nimo centras pradėjo švęsti 
1984 metais a.a. Salomėjai 
Endrijonienei perėmus J.C. 
valdybos pirmininkės parei
gas. Minėjimas rengiamas ne
priklausomybės paskelbimo 
dienos vakare, nepaisant ku
rią savaitės dieną būtų. Ši 
graži tradicija tęs iama iki šių 
dienų. 

Minėjimui vadovavo Emilija 
Valantinienė, pasižyminti ren
ginių aprašymais spaudoje. 
Minėjimas pradėtas atsistoji
mu pagerbiant žuvusius už 
Lietuvos laisvę — savanorius-
kūrėjus, kar ius , part izanus, 
tautiečius žuvusius Sibiro 
vergų stovyklose ir amžinybėn 
išėjusius, šio Jaun imo centro 
statytojus ir jo rėmėjus. E. Va
lantinienė paskai tė Nijolės 
Masteikaitės Vasario 16-tai 
sukurtą eilėraštį. Sugiedojus 
Lietuvos himną, (A. Barniškio 
muzikinė palyda) pakvietė 
Lietuvos gen. garbės konsulą 
Čikagoje Vaclovą Kleizą pasi
dalinti mintimis apie įvykius 
atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę. 

Konsulas pasidžiaugė, kad 
Jaunimo centro valdyba tęsia 
gražią minėjimo tradiciją ir 
dėkojo už suteiktą galimybę 
prabilti šia proga į patriotiš
kai nusiteikusią visuomenę. 

Kalbėtojas priminė, kad Lie
tuva yra vienintelė valstybė 
pasaulyje, šiame šimtmetyje 
net tris ka r tus skelbusi savo 
nepriklausomybę — 1918 va
sario 16; 1941 m. birželio 23-
čią ir 1990 kovo 11-tą. Tai žy
mi, kad lietuvis yra gimęs 
laisvu ir tokiu būti trokšta, 
nepaisant kančių. Tą įrodė 
mūsų savanoriai, sukilėliai, 
partizanai ir t remtiniai . Vasa
rio 16-toji atliko didžiulį vaid
menį, ne tik tuo metu, bet vi
siems laikams ir visai lietuvių 
tautai . Jei nebūtų buvę Vasa
rio 16-tos, nežinia koks būtų 
lietuvių tautos l ikimas. Tu
rime daug pavyzdžių, k u r tau
tos išnyko arba susiliejo su ga
lingesnėmis tautomis. Vasario 
16-ta sustiprino lietuvių širdy
se troškimą laisvai gyventi ir 
dirbti tik savo tau ta i ir savam 
kraštui. Nepriklausomybė iš
ugdė kovotojus, patr iotus, pa
siryžusius geriau mirt i , negu 
vergauti. 

Žvelgdami į šių dienų Lie
tuvą, matome nemažai žmo
nių, siekiančių tik asmeniškos 
gerovės, nepaisant garbės, mo
ralės ir pasiaukojimo artimui. 
Šiandieninėje Lietuvoje paste
bimi kontrastai — ten yra 
daug vargstančių, o ta ip pat ir 
gerai gyvenančių. Šis tarpsnis 
yra praeinantis. Reikia atsi
minti, kad 50 metų bedieviška 
okupacija, suluošino daugelio 
Lietuvos žmonių galvojimą; 
išrovė iš širdžių — protų pa
triotizmą, meilę Lietuvai, ti
kėjimą Dievu, sužlugdė mo
ralės pažinimą ir išvystė be
sąlyginį karjerizmą, pataikau
jan t okupantui. Paskai tė laiš
ko ištrauką iš Lietuvos, ku
riame rašoma: „Gyvename di
delių permainų kraš te . Atsira
do išrinktieji ir atstumtieji , 
turtingi ir skurdžiai, demago
gai ir tėvynę ginantieji. Die
nos, nors ir sunkiai slenka per 

Dr. R i m g a u d a s ir J o a n 
N e m i c k a i , Riverside, IL, 
švenčių proga mūsų laikraš
čiui a ts iuntė 100 dol. dovaną. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

VASARIO 16-TĄ 
atsikūrusią nepriklausomą 
Lietuvą, bet jos palengva švie
sėja. Drumstas 'vanduo' su 
laiku išsivalys, Lietuvos gyve
nimo 'upė' vėl praskaidres. 
Matosi prošvaistės: padidėjo 
laikraščių ir knygų skaitytojų 
skaičiai. Teatrų, muziejų ir 
koncertų salės pradeda užsi-
pildyti lankytojais. Gyvename 
ateitimi", — baigė savo laišką 
rašantis . 

Konsulas pabrėžė, kad pa
gerėjimas neįvyks staiga, ne
paisant kas bus valdžioje. Tu
ri pasikeisti pats žmogus savo 
elgesiu ir galvojimu. Jis kvietė 
išeivijos lietuvius talkon ne 
kritika, pesimistiškais straips
niais, pamokymais, bet vienas 
kito supratimu. 

Šių dienų Lietuvai reikia 
daugiau abipusio susipratimo, 
vienas kito pažinimo ir teisin
go nuolaidumo. Mažiau rūpin
kimės materialinėmis gėrybė
mis, nors jos taip pat reikalin
gos. 

Konsulas paminėjo ir pra
ėjusius prezidentinius rinki
mus; pasidžiaugė Valdo 
Adamkaus išrinkimu. 

Konsulas V. Kleiza prisimi
nė ir 74-tas metines nuo Lie
tuvos konsulato įsteigimo Či
kagoje, trumpai apžvelgda
mas per tą laikotarpį įvykius, 
konsulus ir jų įstaigų adresus. 
Šiuo metu Lietuvos garbės 
konsulato Čikagoje raštinė 
yra Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus pastate. Atvykus 
naujai paskirtam Lietuvos ge
neraliniam konsului dr. A 
Apuokui, raštinė bus įkurta 
Čikagos miesto centre. 

Baigdamas pašnekesį Kon
sulas pabrėžė reikalingumą 
vienybės visiems lietuviams 
— užsienyje ir tėvynėje gyve
nantiems, tik tokiu būdu iš-
vesime lietuvų tautą ir valsty
bę į šviesesnį rytojų. 

Po pašnekesio buvo muzi
kinė dalis, kurią atliko Algis 
Barniškis, padainuodamas pa
triotines dainas. Programos 
vedėja Emilija Valantinienė 
padėkojo konsului, A. Bar-
niškiui ir Jaunimo centro pa
galbinio vieneto darbuotojoms 
už prisidėjimą prie šio minė
jimo. Pakvietė visus pasivai
šinti darbščių Jaunimo centro 
pagalbininkių paruoštomis 
vaišėmis. 

A. Paužuo l i s 

SKELBIMAI 
z Vladė Kaselienė, motina 

žymios Lietuvos Vyčių veikėjos 
Loretta Stukas, mirė vasa
r i o 22 d. New Jersey . Bus 
laidojama Čikagoje, Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Visas, 
mi r t i e s p raneš imas bus iš
spausdintas „Drauge" vėliau. 
La idotuvių re ikalus tva rko 
Gaidas-Daimid laidotuvių namai. 

(sk.) 
x Č e s l o v a s M a s a i t i s , 

Thompson, CT, jau globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdamas 
globą tam našlaičiui, atsiuntė 
$325 ir nori dabar globoti du 
naš la ič ius . Našlaičių vardu 
dėkojame gerajam dėdei. „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi-
cagoDL 60629. 

(sk.) 
z TCF National bankas 

ieško gabių, energingų tar
nautojų dirbti asmeninių pa
skolų (consumer lending) sky
riuje. Bankas apmokys ir paruoš 
naujoms pareigoms, kurios bus 
susisiekimas su klientais, pa
skolų pristatymas ir išaiškini
mas. Geras atlyginimas, „bonus", 
draudimas ir gera proga karjeros 
išvystymui. Resume paštu ar 
faksu siųsti adresu: TCF Natio
nal Bank Illinois Consumer 
Lending, Attn: Karlton Uhm, 
Vice President, 4192 Archer 
A v e n u e , Chicago, I l l ino i s 
60632, f a c (773) 847-1189. 

(sk.) 


