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Prezidentūra ir URM keičiasi 
darbuotojais

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Naujajam prezidentui Valdui 
Adamkui pradėjus eiti parei
gas, Prezidentūra pradėjo 
keistis darbuotojais su Užsie
nio reikalų ministerija.

Be buvusio užsienio reikalų 
viceministro Albino Januškos, 
pradėjusio dirbti prezidento 
patarėju užsienio reikalų ir 
valstybinio saugumo klausi
mais, į prezidentūrą ateina 
dirbti buvęs URM Vidurio Eu
ropos valstybių skyriaus vedė
jas Egidijus Meilūnas. Jis 
dirbs A. Januškos pavaduoto
ju užsienio politikos klausi
mais.

Patarėjo pavaduotoju gyny
bos klausimais paskirtas Algis 
Vaičiulaitis.

Buvęs prezidento Algirdo 
Brazausko referentas užsienio 
politikai Petras Vaitiekūnas 
perėjo dirbti į Užsienio reikalų

Centristai siūlo 100 dienų
nekritikuoti prezidento

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Lietuvos Centro sąjunga 
kreipėsi į visas politines parti
jas ir organizacijas, kviesda
ma 100 dienų susilaikyti nuo 
„pabrėžtino kritiškumo” nau
jojo prezidento Valdo Adam
kaus atžvilgiu.

Pirmadienį išplatintame 
Centro sąjungos pirmininko, 
Seimo vicepirmininko Ro
mualdo Ozolo pareiškime pre
zidentas V. Adamkus sveiki
namas sėkmingai pradėjęs sa
vo veiklą. Centro sąjunga taip 
pat linki jam sėkmės visą jo 
veiklos kadenciją.

Pareigūno nušalinimas gali 
sulėtinti Vilniaus ir Maskvos

dialogą
Maskva-Vilnius, kovo 2 d. 

(BNS) — Rusijos prezidentui 
savaitgalį atleidus vicepremje
rą Valerij Serov, Lietuvos dip
lomatai pranašauja Maskvos 
ir Vilniaus dialogo sulėtėjimą, 
tačiau viliasi, kad esminės 
ekonominės sutartys bus pasi
rašytos laiku.

„Akivaizdu, turėtų atsito
linti kai kurie anksčiau numa
tyti dalykai”, pirmadienį sakė

Ar taps Baltijos 
valstybės NATO

narėmis?
Varšuva, vasario 28 d. 

(BNS) — „Vienas iš vedan
čiųjų Pentagono politikų man 
pasakė, kad mūsų gyvenime 
Lietuva, Latvija ir Estija netu
ri jokių galimybių tapti NATO 
narėmis”, tikina laikraščio 
„Gazeta Wyborcza” publicistas 
Bartosz Węglarczyk.

Jo interviu su žinomu lenkų 
kilmės JAV politologu Zbig- 
niew Brzezynski šeštadienį iš
spausdino „Gazeta Wyborcza”.

Atsakydamas į žurnalisto ci
tuojamą Pentagono valdininko 
teiginį, Z. Brzezynski pažy
mėjo, kad „tai priklauso nuo 
to kiek ilgai minėtas ponas 
ruošiasi gyventi”.

„Aš Baltijos valstybes NATO 
matau per artimiausius de
šimt metų. Kita NATO plė- 
tomosi banga greičiau pasuks 
pietų kryptimi — pavyzdžiui, 
Rumunijos link. Tačiau pakto 
ir visos Europos vystymosi 
dinamika sekančioje NATO 
plėtimosi fazėje apims ir Balti
jos valstybes”, tvirtina JAV 
politologas.

ministeriją. Jis bus paskirtas 
laikinuoju URM Vidurio Euro
pos valstybių skyriaus vedėju.

Lietuvos vadovui sutiko 
talkininkauti Laisvos rinkos 
instituto direktorė Elena 
Leontjeva, visuomeniniais pa
grindais patarinėsianti ekono
mikos klausimais bei turė
sianti du pavaduotojus.

Prezidento A. Brazausko 
patarėjas teisės klausimais 
Armanas Abramavičius liko 
prezidentūroje ir dirbs vidaus 
politikos patarėjo referentu 
teisės klausimais. Tačiau pats 
patarėjas kol kas dar nėra pa
skirtas.

Spaudos tarnybos grupėje 
prezidento atstovei spaudai 
Violetai Gaižauskaitei jau 
pradėjo talkininkauti referen
tas Gintautas Dirgėla, anks
čiau dirbęs užsienio politikos 
referentu.

Valdančioji konservatorių 
partija ir opozicinė LDDP pir
madienį palankiai komentavo 
V. Adamkaus prezidentavimo 
pradžią.

Seimo konservatorių frakci
jos seniūno pavaduotoja Rasa 
Rastauskienė išreiškė viltį, 
kad V. Adamkus padės visuo
menėje įtvirtinti santarvės 
idėją bei valdžių tarpusavio 
supratimą.

LDDP vadas Česlovas Jur
šėnas pagal prezidento inau
guracines kalbas prognozavo, 
kad jis vykdys aktyvią užsie
nio ir vidaus politiką.

Rusijoje dirbantis Lietuvos di
plomatas. Pasak jo, Lietuvos 
ambasada Maskvoje pirmadie
nio rytą dar nebuvo oficialiai 
informuota dėl vicepremjero 
atleidimo.

Rusijos ministro pirmininko 
pavaduotojas V. Serov kartu 
su Lietuvos užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu 
pirmininkavo Lietuvos ir Ru
sijos Tarpvyriausybinei bend
radarbiavimo komisijai.

Šeštadienį Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin, vykdyda
mas pažadus pertvarkyti vy
riausybę, atleido tris kabineto 
narius, tarp kurių buvo ir V. 
Serov. Visi trys pareigūnai at
leisti dėl „perėjimo į kitą dar
bą”.

„Norėtume tikėtis, kad iki 
pavasarį numatyto Lietuvos 
premjero vizito į Maskvą vis 
dėlto pavyks parengti svar
biausius planuojamus pasira
šyti susitarimus”, sakė diplo
matas.

Per Lietuvos ministro pir
mininko vizitą į Maskvą, ku
ris, kaip manoma, įvyks gegu
žę, numatoma pasirašyti su
tartis dėl prekybos liberaliza
vimo, investicijų skatinimo ir 
apsaugos bei dvigubo apmo
kestinimo vengimo. Prieš vi
zitą, kovo pabaigoje — balan
džio pradžioje, turėjo įvykti 
antrasis Tarpvyriausybinės 
komisijos posėdis, kuriam pir
mininkautų A. Saudargas ir 
V. Serov.

BNS žiniomis, Tarpvyriau
sybinės komisijos darbo gru
pėse dabar ruošiami maždaug 
18-os dvišalių dokumentų pro
jektai.

Kovo 2 dieną Lietuvos Seime prasidėjusiame JAV LB atstovų komisijos ir Seimo pirmajame posėdyje dalyvavo 
(iš kairės) monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Seimo pirmininko pavaduotojas Feliksas Palubinskas, JAV LB 
Tarybos narė Liuda Rugienienė ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė. (Elta)

JAV lietuviai posėdžiauja 
su Seim

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
JAV lietuviai tikisi, kad Sei
mo ir JAV Lietuvių bendruo
menės atstovų komisijos, 
posėdžiai bus naudingi, skati- 
nant tautos integralumą ir lie
tuvių ryšius visame pasaulyje.

„Tauta bus vieningesnė, kai 
jos nariai vieni kitus labiau 
pažins”, pradėdama pirmąjį 
posėdį, pirmadienį sakė komi
sijos pirmininkė, JAV Lietu
vių bendruomenės Tarybos 
narė Liuda Rugienienė.

Komisijos posėdžiai tęsis 
visą savaitę. Juose numatyta 
svarstyti švietimo, socialines, 
jaunimo, politines problemas, 
kalbėti apie kultūrinį bendra
darbiavimą, projektus ir fi
nansinę paramą užsienio lie
tuviams.

Pirmadienį posėdžio dalyJ 
viai svarstė kultūrinio bendra

Reikia mažinti žydą ir lietuvią 
tarpusavio neprielankumą

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Seimo narys Kazys Bobelis 
pirmadienį pranešė penkta
dienį susitikęs su Izraelio ani- 
basadoriumi Baltijos vaistyk 
bėms Oded Ben-Hur, pastara
jam pageidaujant, ir aptaręs 
su juo abipusius lietuvių ir 
žydų priekaištus.

K. Bobelis, kuris yra Seimo

Pasak Lietuvos diplomatų, 
naujojo komisijos bendrapir- 
mininko paieškos ir paskyri
mas gali užtrukti ne vieną 
mėnesį.

Lietuvos ir Rusijos diploma
tinių santykių istorijoje jau 
yra buvę ilgokų derybų „pau
zių”. Pastaroji truko nuo 1996 
metų gegužės, kai susitiko Ru
sijos derybininkas Aleksėj 
Bolšakov ir tuometinis UR mi
nistras Povilas Gylys, iki 1997 
metų rugpjūčio 28 dienos, kai 
Vilniuje pirmąkart susitiko 
įkurtos tarpvyriausybinės ko
misijos pirmininkai V. Serov 
ir A. Saudargas.

Pirmasis Tarpvyriausy
binės komisijos posėdis įvyko 
Maskvoje pernai spalio 18 
dieną.

BNS žiniomis, vicepremje
ras V. Serov buvo griežtai 
kritikuojamas dėl darbo su 
NVS valstybėmis trūkumų. 
Pareigūnas atleistas, pasibai
gus jo organizuotam Ukrainos 
prezidento Leonid Kučma vizi
tui į Maskvą.

nariais
arbiavimo reikalus, kalbėjo 

apie pirmosios lietuviškos 
knygos minėjimus JAV, apta
rė liudijimų apie pasipriešini
mą okupaciniams režimams 
rinkimą, tvarkymą ir saugoji
mą.

Komisija buvo įkurta prieš 
kelerius metus, ji posėdžiauja 
dukart per metus. Komisijoje

Europos investiciją bankas 
perspėjo Lietuvos vyriausybę
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 

Europos investicijų bankas 
(EIB) perspėjo Lietuvos vy- 
iausybę, kad toliau vilkinant 

pagrindinės sutarties su Lie
tuva pasirašymą, tai neigia
mai paveiks šio banko skoli
nimą Lietuvai.

Lietuva dėl užsitęsusio deri
nimo su įvairiomis institucijo-

Užsienio reikalų komiteto na
rys, pareiškė „nusivylimą”, 
kad ambasadorius Lietuvos 
parlamente per žydų išmin
čiaus Vilniaus Gaono mirties 
metinių minėjimą pernai „sa
vo kalba ir tonu sulaužė dip
lomatinį etiketą ir užgavo lie
tuvius”.

Ambasadoriaus pareiški
mas, neva lietuviai per II pa
saulinį karą masiškai perse
kiojo žydus ir tai darė dar iki 
ateinant naciams, sukėlė di
delį pasipiktinimą Lietuvoje.

Ambasadorius Oded Ben- 
Hur vėliau teigė, kad jo pasi
sakymas buvo netiksliai su
prastas, ir tai pakartojo susiti
kime su K. Bobeliu.

„Buvo sutarta, kad pana
šių pareiškimų daugiau ne
bus. Ieškosime būdų, kaip su
artinti, o ne supriešinti lietu
vių ir žydų tautas”, sakoma K. 
Bobelio pranešime spaudai.

Be to, parlamentaras „ka
tegoriškai pabrėžė, kad jis nie
kada nesutiks su teigimu, kad 
lietuviai išžudė 200,000 žydų. 
Jis sutinka, kad galėjo būti 
nužudyta tiek žydų, bet tai 
buvo padaryta ne Lietuvoje ir 
ne lietuvių”.

Oded Ben-Hur domėjosi gali
mybėmis sukurti Lietuvos- 
Izraelio parlamentarų grupę. 
K. Bobelis pritarė sumanymui 
ir pasiūlė jį „toliau gvildenti” 
su Seimo nariu Emanueliu 
Zingeriu.

yra po penkis Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės atsto
vus.

Posėdžiuose šią savaitę taip 
pat dalyvauja Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, naujasis PLB ats
tovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, Seimo ir vyriau
sybės atstovai, svečiai iš lietu
vių bendruomenių Latvijoje, 
Rusijoje ir kitose valstybėse.'

mis liko vienintelė Centrinės 
ir Rytų Europos valstybė, dar 
nepasirašiusi šios sutarties. 
Visos kitos valstybės, įskai
tant Latviją ir Estiją, tokią su
tartį pasirašė dar 1997 me
tais.

,Atsižvelgiant į šio banko fi
nansuojamų projektų svarbą 
ir galimas banko sankcijas bei 
jų finansines pasekmes Lietu
vai, manytume, kad nėra tik
slinga papildomai derėtis”, 
aiškinamajame rašte vyriau
sybei rašo finansų ministras 
Algirdas Šemeta.

Pasak jo, sutarties tekstas 
neprieštarauja Europos Są
jungos teisei. Tokios pat nuo
monės yra ir Teisės biuras 
prie Europos reikalų ministe
rijos. Tačiau ne visi Lietuvos 
pareigūnai mano, kad sutartį 
jau galima pasirašyti.

Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis siūlo Fi
nansų ministerijai surengti 
dar vieną susitikimą su EIB ir 
derėtis dėl pereinamojo laiko
tarpio, per kurį Lietuva prisi
jungtų prie kai kurių tarptau
tinių konvencijų ir taip už
tikrintų užsienio teismų 
sprendimų pripažinimą- bei 
vykdymą.

EIB veiklos Lietuvoje sutar
tis palengvins šio banko pa
skolų suteikimo šalies investi
ciniams projektams procedūrą 
bei apgins juos, taip pat už
tikrins tam tikras baftko pri
vilegijas ir teises.

EIB iki šiol suteikė Lietuvai 
100 min. ekiu (apie 436 min. 
litų) paskolų.

* Lietuvos moterų parti
jos suvažiavimo dalyviai šeš
tadienį beveik vienbalsiai pri
tarė partijos pavadinimo kore
gavimui ir nuo šio1 Moterų 
partija vadinsis Naujoji de- 
mokratija/Moterų partija, Su
važiavime taip pat pakeisti 
partijos įstatai. Dabar jos tiks-

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
FUA2i ELD\JĮini^agentūrųj3ranešimais)^^^^^^^^^^^^^^

Teheranas. Jungtinių Tautų žmogaus teisių aukštoji įgaliotinė 
Mary Robinson pirmadienį išvyko iš Irano po trijų dienų vizito, per 
kurį prezidentas Mohammad Khatami nepanoro su ja susitikti. M. 
Robinson viešėjo Irane tris dienas, tačiau M. Khatami nusprendė jos 
nepriimti, kai valstybinė žiniasklaida griežtai sukritikavo numanomą 
jos norą derybose su vyriausybės atstovais kelti žmogaus teisių klau
simą. M. Robinson vizitas įvyko prieš metinį JT Žmogaus teisių ko
misijos susitikimą, kuriame 53 valstybės aštriai kritikavo žmogaus 
teisių pažeidimus Irane, įskaitant daugelį mirties bausmių bei kanki
nimų atvejus.

Maskva. Valstybės Dūmos pirmininką Genadij Selezniov „nuste
bino”, kad vasario 28 d. Boris Jelcin atleido tris vyriausybės narius — 
vicepremjerą Valerij Serov, atsakingą už NVS klausimus, švietimo 
ministrą Vladimir Kineliov ir transporto ministrą Nikolaj Cach. Pir
madienį G. Selezniov pabrėžė, kad, jo nuomone, daugiausia pretenzi
jų turi būti pareikšta vicepremjerui ir ekonomikos ministrui Jakov 
Urison už nesėkmingą politiką, „neturinčią nieko bendra su patikini
mais, neva valstybės ūkis normalizavosi ir pradeda atsigauti”.

Bona. Po triuškinančio pralaimėjimo socialdemokratams (SPD) 
Žemutinėje Saksonijoje Vokietijos kancleris Helmut Kohl Krikščionių 
demokratų sąjungos (CDU) nuotaikas apibūdino kaip „įprastas”. Pra
laimėjimas sukėlė gandus, kad CDU gali atsisakyti H. Kohl kandida
tūros rugsėjo mėnesį vyksiančiuose visuotiniuose rinkimuose, tačiau 
aukšti partijos pareigūnai paneigė tokias kalbas.

Maskva. Rusija pasiryžusi, esant reikalui, išvesti savo kariuome
nę iš bazių Gruzijoje, pareiškė Rusijos gynybos ministras maršalas 
Igor Sergejev, pirmadienį kalbėdamasis su žurnalistais. Jis sakė, kad 
toliau rengiamasi anksčiau atidėtam jo oficialiam vizitui į Tbilisį.

Tbilisis. Gruzijos prezidentas Eduard Ševardnadze pirmadienį pa
neigė Rusijos laikraščių pranešimus, neva jis netrukus ketina atsista
tydinti. „Nuliūdindamas tuos, kurie linki blogo mano valstybei ir 
prognozuoja mano sveikatos pablogėjimą bei atsistatydinimą, prane
šu, kad mano sveikata yra labai gera”, savaitiniame radijo kreipimesi 
sakė prezidentas. Gruzijos prezidentas „Nezavisimaja gazeta” laik
raščio, išspausdinusio straipsnį apie neva prastą jo sveikatą, auto
riams pasiūlė „iš pradžių rūpintis savo valstybės prezidento sveika
ta, ir tik tada nerimauti dėl jo”. Prezidentas turėjo galvoje Boris Jel
cin sveikatą po širdies operacijos 1996 metais. Gruzijos kaltinimai 
Rusijai dėl praėjusį mėnesį surengto pasikėsinimo į E. Ševardnadze 
pablogino ir be to įtemptus santykius tarp valstybių.

Bagdadas. Valstybinis Irako laikraštis sekmadienį rašė, kad Jun
gtinių Tautų (JT) nutarimo projektas dėl sutarties su Bagdadu yra 
nesubalansuotas, nes jis neįpareigoja ginklų inspektorių vykdyti su
tarties nutartis. Valstybinis laikraštis ,,A1-Qadissiya” taip pat apkal
tino Jungtines Valstijas ir Britaniją bandant „anuliuoti” sutarties, 
kurią vasario mėnesį Bagdade pasirašė JT generalinis sekretorius 
Kofi Annan ir Irako vicepremjeras Tareų Aziz, turinį. Ši sutartis pa
dėjo išvengti JAV vadovaujamo karinio antpuolio prieš Iraką.

Bagdadas. Trečiame JT programos „nafta už maistą” etape Irakas 
negalės eksportuoti naftos už didesnę nei 4 milijardus JAV dolerių 
sumą, spaudos konferencijoje pareiškė Irako naftos pramonės minis
tras Amir Muhammad Rasheed. Jis paaiškino, jog tai lemia naftos 
įrangos trūkumas ir naftos kainų kritimas pasaulyje. A. M. Rasheed 
pranešė, kad dabar Irakas derasi su Jungtinėmis Tautomis dėl Irako 
naftos pramonei reikalingos įrangos įgijimo, ir pridūrė, jog pasirašy
damas šiuos paslaugų sandorius, jis teiks pirmenybę Irako draugams. 
Jungtinės Tautos šio mėnesio pradžioje priėmė nutarimą, kuris su
teikė Irakui trečiajame susitarimo „nąfta už maistą” šešių mėnesių 
laikotarpyje teisę padidinti naftos eksportą nuo 2 milijardų iki 5.256 
milijardų JAV dolerių.

New Yorkas. Didžioji Britanija savaitgalį sušvelnino Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos (ST) nutarimo projektą, grasinantį karo 
veiksmais Irakui, jeigu jis pažeis naująjį susitarimą atverti JT gink
luotės inspektoriams visas numanomas ginklų saugojimo vietas. Šis 
projektas, kurį be Didžiosios Britanijos remia Japonija ir JAV, dabar 
grasina Irakui „labai sunkiomis pasekmėmis”, tuo tarpu anksčiau 
grasino „pačiomis sunkiausiomis pasekmėmis”. Prancūzija, Rusija ir 
Kinija būgštavo, kad šis nutarimas įgalins automatiškai pradėti karo 
veiksmus, jeigu Irakas nesilaikys minėto susitarimo. Naujoji švelnes
nė formuluotė, vis .tiek palieka atvirą klausimą, ar JAV ir Didžioji Bri
tanija gali teisėtai panaudoti jėgą, kilus naujai konfrontacijai tarp 
Bagdado ir JT Specialiosios komisijos (UNSCOM), kuri atsakinga už 
Irako masinio naikinimo ginklų pašalinimą. JAV teigia, kad specialus 
įgaliojimas kariniam smūgiui prieš Iraką joms nereikalingas. Kai ku
rie Amerikos pareigūnai labiau norėtų, kad ST nepriimtų jokio nuta
rimo, negu priimtų dokumentą, reikalaujantį naujo balsavimo, prieš 
kuriai nors valstybei imantis karinių veiksmų prieš Iraką.

las yra ugdyti moterų ir vyrų, 
o ypatingai jaunimo savi
raišką, pilietiškumą ir atsa
komybę už valstybės reikalus. 
Sudaryti sąlygas abiejų lyčių 
atstovams dalyvauti politinėje 
ir valstybinėje veikloje.

* Teisėsaugos pareigūnai 
išaiškino pasus klastojusią 
grupę nusikaltėlių, tarp kurių 
yra ir aukštų vidaus reikalų 
sistemos pareigūnų. Kaip pra
nešė Vidaus reikalų ministeri
jos spaudos tarnyba, sulaiky
tas VRM Ryšių ir informati
kos departamento direkto
riaus pavaduotojas Vladimi
ras Pauža, įtariamas Lietuvos 
piliečių pasų klastojimu.

(Elta)

KALENDORIUS
Kovo 3 d.: Palaimintoji 

Kotryna Drexel, steigėja Švč. 
Sakramento seserų, apašta
laujančių tarp JAV indėnų ir 
juodųjų (1858-1955); Kunigun
da, Ticijanas, Uosis, Tulė. 
Pasauline maldos diena. 1879 
m. gimė rašytojas Jonas Biliū
nas. 1946 m. Vokietijoje, Ha
nau tremtinių stovykloje, kovo
3-4 dienomis įvykusiame ats
tovų suvažiavime įkurta Lie
tuvių Tremtinių Bendruo
menė, vėliau pavadinta Pa
saulio Lietuvių Bendruomene.

Kovo 4 d.: Šv. Kazimie
ras, išpažinėjas, Lietuvos glo
bėjas (1458-1484); Alicija, 
Vaclovą, Ginutis, Daina.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SUSIRGIMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Virškinimo kanalo susirgi
mas kai kam ne už kalnų. 
Staiga gali susijaudinti ir už
sidegti — staiga sunkiai su
sirgti viduriai. Tai gastroente
ritas — skrandžio ir žarnų su
negalavimas. Jis pasitaiko vi
sokio amžiaus žmonėms, bet 
rimčiausiai suserga maži (1-5 
metų) vaikai ir daugiau kaip 
kapos metų sulaukusieji.

Tokio susirgimo 
reiškiniai

Ima pykinti, kartais vemia- 
ma ir viduriuojama 2-3 kartus 
per dieną palaidai, ar daug 
kartų vandeningai. Viduriai 
mėšlungiškai traukiasi, skau
da ar tik maudžia. Netenka
ma apetito, karščiuojama ir 
nusilpstama.

Kodėl taip susergama?

Taip suBirgdina įvairūs viru
sai, bakterijos bei parazitai, 
patekę į maistą ar vandenį. 
Dar sirgdina maisto nuodin
gumas, aštrūs laksativai, ne
tekimas gerų bakterįjų žarno
se, chemiški nuodai kai ku
riuose augaluose, jūros gy
viuose ar užterštame maiste. 
Taip sunegaluojama, apsinuo
dijus sunkiais metalais.

Kada pavojus padidėja

Pavojinga taip susirgti per 
60 metų sulaukusiems, nauja
gimiams, kūdikiams, menkai 
besimaitinantiems, girtuok
liams, kai kurių vaistų ėmė
jams, kaip nekortizoniniai 
vaistai prieš uždegimą, kaip 
aspirinas, antibiotikai, skysti- 
nantys vidurius, kortizonas ir 
kofeinas ir dar po svetimas 
šalis keliautojams.

Apsauga nuo skrandžio 
ir žarnų susirgimo

Dažnai plauk rankas, kai 
padedi viduriuojančiam. Visa
da higieniškai paruošk mais
tą. Venk kaip gali stropiausiai 
minėtų susirgimo sužadintojų. 
Paprastai vėmimas ir vidu
riavimas pranyksta po 2-5 
dienų, tik silpnumas gali tęs
tis dar apie savaitę.

Galimos komplikacijos

Pasitaiko didelis kūne skys
čių netekimas, kūno išdžiūvi
mas, kad net reikia į veną 
skysčių suleisti. Galima kito
kią rimtą ligą neatpažinti, nes 
gastroenteritas ir prie kitokių 
pasitaiko.

Gydymas bendromis 
priemonėmis

Ramybė ir gausus skysčių 
gėrimas — vanduo, arbata be 
cukraus. Lengvi atsitikimai 
tvarkomi namuose. Nereikia 
tokių izoliuoti. Tik labai išse
kusieji ligoninėje gydomi.

Vaistais gastroenterito 
gydymas

Vaistų nuo tos ligos daž
niausiai nereikia. Jei vidu
riuojama sunkiai ir ilgai, gy
dytojas prirašo prieš pykinimą 
ir viduriavimą vaistų, kaip 
Pepto-Bismol, ir kai kurie 
prieš viduriavimą kitoki. Ne
vartotinas vaistas Lomotil, 
nes gali pailgėti viduriavimas 
ir žarnų sujaudinimas.

Reikia gulėti lovoje tol, kol 
liaunasi pykinimas, viduriavi
mas ir žarnų sujaudinimas. 
Vartok šitokią dietą: čiulpk 
ledo gabalėlius ir dažnai po 
truputį gerk skaidrių skysčių, 
kaip Lipton arbatą, ginger ale, 
lemon-lime sodą, vištienos

sriubą ar želatiną.
O kai po 12 valandų tokius 

skysčius pakelsi, pradėk val
gysi lengvus valgius, kaip vir
tus javainius, keptas bulves, 
kiaušinio baltymą, jogurtą ar 
rūgusį pieną.

O kai per 2-3 dienas pakelsi 
minėtai lengvą maistą, palaip
sniui pradėk normaliai mai
tintis. Dar per savaitę venk 
žalių daržovių-vaisių, aštrių 
valgių (kaip pica, spagetti, 
svogūnai, užpilų-sultinių), o 
visą laiką neliesk kavos ir 
degtinės bei grietinės sriubų.

Kada kreiptis pas 
gydytoją?

Kaip gastroenteritas užsitę
sia ilgiau kaip dvi dienos, kai 
laike susirgimo ima išmatose 
rodytis gleivės su krauju, kai 
karštis 101 ar 38.3 bei dides
nis atsiranda, kai viduriai su
tinsta, kai jie stipriai skauda 
ir išeinamoji vargina, ypač kai 
skausmas viduryje pilvo pra
sidėjęs slenka žemyn dešine 
puse, ar kai vėmimas ir vidu
riavimas pakartotinai atsiran
da. Kai netenkama daug skys
čių, kai labai troškina ir ma
žai šlapimo esti bei susiraukš- 
lėja oda. Tada irgi reikia daug 
skysčių gerti palaipsniui ir pil
dyti visus gydytojo nurody
mus. Sėkmės.

MAŽĖJA VAISTŲ 
VEŽĖJŲ

Iš 300 firmų, turinčių leidi
mus didmeninei prekybai 
vaistais, šių metų II pusmečio 
rinkoje sulaukė tik apie 40. 
Kitos neišlaikė konkurencijos 
arba buvo priverstos pasi
traukti dėl vyriausybės spren
dimų, reglamentuojančių vais
tų prekybą, — rašo „Verslo 

žinios”.
Pastaraisiais metais labai 

sugriežtėjo vaistų registracija, 
o Sveikatos apsaugos ministe
rija net uždraudė prekiauti 
laikinai registruotais vaistais, 
kol jie neištirti Lietuvoje. Tuo
met prekyba vaistais tapo ci
vilizuotesnė, nes visi jie buvo 
įvežami tik su „kilmės doku
mentais”. Iš vaistinių dingo 
pigūs vaistai iš Rytų, nes jų 
nebuvo galima užregistruoti 
dėl tyrimo dokumentų nebuvi
mo.

Tačiau prasidėjusi bekom- 
promisinė kova su neregis
truotų arba nekokybiškų vais
tų prekyba netikėtai nutrūko, 
sveikatos apsaugos ministrui 
Juozui Galdikui pasirašius 
įsakymą, kurio vėl leidžiama 
prekiauti neregistruotais vais
tais.

Didmeninės prekybos vais
tais firmų atstovai tvirtina, 
kad dėl šio įsakymo gresia 
pigių ir nekokybiškų vaistų 
antplūdis iš tų valstybių, ku
rios nesilaiko tarptautinių ge
ros gamybos praktikos stan
dartų. Norint prekiauti tokiais 
vaistais, reikia iš Sveikatos 
apsaugos ministerįjos gauti 
leidimą. Norint gauti leidimą, 
reikia turėti įmonės gaminto
jos sertifikatą. Pasak vaistų 
tiekėjų, iš Rusijos ar kitų Ne
priklausomų valstybių san
draugos valstybių vaistų įmo
nių galima gauti kokį tik nori 
dokumentą, kurie iš esmės 
tėra tik muilo burbulas.

Minėtasis sprendimas, vais
tų vežėjų nuomone, yra politi
nis žingsnis, stengiantis nus- 
lopint mažas pajamas turin
čių žmonių nepasitenkinimą 
brangstančiais vaistais. Pigių 
vaistų poreikį lemia maža gy
ventojų perkamoji galia bei 
Sveikatos apsaugos ministeri-

Taikos Karalienės (Queen of Peace) statula ant Trejybės kalno Sioux 
City, IA. Priekyje stovi Danguolė Ulanskaitė-Christopherson.

Nuotr. B. Vindašienės

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

KUNIGYSTES
Šv. Antano vienintelė lietu

vių parapija Detroito miesto 
ribose šių metų kovo mėn. 29 
d. švęs parapijos klebono kun. 
Alfonso Babono kunigystės su
kaktį. Jubiliatas nuo 1979 m. 
sausio mėn. iki šios dienos 
parapijoje garbingai atlieka 
pastoracinį darbą, tarnauda
mas Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Kunigystės sukakčiai 
mes visi turime parodyti pa
garbą, nes kiekvienas kuni
gas,- priimdamas kunigystės 
šventinimus, pasižada prieš 
Dievą būti ištikimu tikėjime ir 
kunigystės įžaduose, pasiti
kėdamas, kad šventa viltis ir 
Dievo meilė padės priesaiką 
ištęsėti iki mirties. Tos min
ties vedini skirkime tą sekma
dienį būti kartu su jubiliatu 
Padėkos šv. Mišiose ir Jo pa
gerbime parapijos salėje. Būtų 
gražu ir labai korektikška, jei 
Dievo Apvaizdos parapijos lie
tuviai atvyktų pagerbti jubi
liatą, nes kun. A. Babonas 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
buvo šešerius metus vikaru ir 
Šešis mėnesius administrato
rium.

Jubiliatas jau septyniasde
šimt metų yra nuėjęs šios 
žemės keliais. Tebėra sveikas 
ir darbingas, duodantis vilčių, 
kad dar ilgus metus galės dar
buotis Kristaus vynuogyne. 
Šv. Antano parapijiečiai 
džiaugiasi turėdami mielą, to
lerantišką ir užsitarnavusį pa

garbos dvasios vadą. Ta išim
tina proga pravartu iškelti ju
biliato biografinius bruožus, 
kurie daugeliui nėra žinomi, o 
yra žinotini dėl retai pasitai
kančios charakteristikos. Gi
męs (1927 m.) ir augęs Rasei
niuose, ten baigęs pradžios ir 
viduriniuosius mokslus, karo 
eigoje pasitraukė į Vakarus ir 
kurį laiką gyveno karo išvie- 
tintųjų stovyklose. Kunigystės 
pašaukimo skatinamas išvyko

jos nuostata kompensuoti tik 
už pigiausius būtinojo vaistų 
sąrašo vaistus. Tuo tarpu spe
cialistai teigia, jog pigiausių 
vaistų vartojimas ekono
miškai nepasiteisina, nes gy
dymas jais dažniausiai būna 
gerokai ilgesnis negu branges
niais. Suskaičiavus laikinojo 
nedarbingumo kompensavimo 
išlaidas bei nuostolius dėl ne
pagamintos produkcijos, pa
aiškėja, kad pigiau yra gerti 
brangesnius, bet efektyves
nius vaistus.

JUBILIEJUS

Kun. Alfonsas Babonas, Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebonas Det
roite. \

į Angliją ir pradėjo teologijos 
studijas. 1953 metais atvyko'į 
Italiją, kur Šv. Kazimiero ko
legijoje tęsė studijas ir 1962 
m. gruodžio 22 d. buvo įšvenl- 
tintas kunigu. Po šventinimų 
pasiliko Romoje, kur Laterano 
universitete 1963 m. baigė fi
losofijos ir teologijos mokslus 
licenciato laipsniu. Kun. Al
fonsas Babonas į JAV atvyko 
1964 metais ir pastoracinį 
darbą pradėjo Allentown vys
kupijoje. Ketverius metus teko 
dirbti lietuviškose parapijose 
tarp ankstyvesnių imigrantų 
šiose vietovėse: New Philadel
phia, Easton ir Minersville. 
1968 metais Detroito arkivys
kupas kard. John Deardon 
kun. Alfonsą Baboną patvirti
no vikaro pareigoms Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje, 
Detroite. Dėl greitkelio prave- 
dimo Kelių departamentas 
bažnyčią nupirko nugriovi
mui. Todėl parapijai teko kur
tis naujoje vietoje. 1973 m. 
rugsėjo 8 d. buvo dedikuota 
nauja Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos bažnyčią, South
field, Mich. 1974 m. liepos 1 d. 
parapijos klebonas kun. Myko
las Kundrotas parapiją aplei
do ir nuo tos dienos kun. Al
fonsas Babonas buvo paskir
tas administratorium. Kai 
1975 m. sausio 1 d. kun. Vik
toras Kriščiūnevičius buvo 
paskirtas parapijos klebonu, 
tada kun. Alfonsui Babonui 
teko darbuotis amerikiečių pa
rapijose šiose vietovėse: Royal 
Oak ir Nothville, Mich. Kai 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
Detroite klebonas kun. Kazi
mieras Simaitis išėjo į pensiją, 
1979 m. sausio mėn. kun. Al
fonsas Babonas buvo paskir
tas administratorium. Po me

tų buvo patvirtintas klebono 
pareigose, kuriose iki šios die
nos tebesidarbuoja.

Kun. Alfonsas Babonas gavo 
parapiją jos nykstančiame sto
vyje, nes daug parapijiečių ją
apleido ir prisijungė prie nau
jai kuriamos Dievo Apvaizdos 
parapijos. Šv. Antano parapi
jai liko ištikimi vyresnio am
žiaus parapijiečiai, Šaulių or
ganizacijos, Ramovėnai, Sa
vanoriai, Birutietės ir Lietu
vos Vyčiai. Jie visi iki šios 
dienos tebėra stiprus parapi
jos gyvavimo ramstis. 1980 
metais suorganizuotas baž
nytinis choras palaikė re
liginę nuotaiką tikintiesiems 
ir suteikė lietuviškoms pamal
doms iškilmingumo. Suorga
nizuotas Moterų kvartetas ir 
vėliau Moterų vokalinis vie
netas daug metų atliko me
nines programas religinių ir 
mūsų tautinių bei organiza
cijų švenčių progomis. Jubilia
tas stengėsi, kad pasilikę lie
tuviai turėtų ' jaukesnę 
bažnyčią, kad visas pastatas 
būtų pritaikytas kultūrinei 
veiklai. Todėl buvo išde- 
koruotas bažnyčios vidus, kiek 
vėliau įrengta parapijos salė 
su kavine, pritaikyta klasė or
ganizacijų posėdžiams ir susi
rinkimams ir atlikti virtuvės 
įrengimai. Nepamirštini kle
bono ir parapijiečių rūpesčiai, 
kai parapija buvo uždaromų 
parapijų sąraše, o 1989 m. 
gruodžio 30 d. įvykęs gaisras, 
padarė daug nuostolių pasta
tui ir vargonams. Tuo metu 
buvęs arkivyskupas kard. Ed
mund Szoka pareiškė, kad Šv. 
Antano bažnyčia nebus užda
ryta, o jos atremontavimas 
bus remiamas. Po gaisro baž
nyčios vidus buvo išdekoruo- 
tas ir restauruoti vargonai vėl 
gražiai ir didingai skamba. 
1995 m. rugpjūčio 13 d. para
pija šventė Deimantinį jubi
liejų. Iškilmingose pamaldose 
dalyvavo Detroito arkivysku
pas kardinolas Adam Maida, 
kuris, baigdamas Mišias, savo 
kalboje linkėjo parapijai dar 
šimtus metų gyvuoti, džiau
gėsi klebono vedama tvarka ir 
aukštai vertino chorinį giedo
jimą.

Kunigystės trisdešimt pen
kerių metų sukakties-jubilie- 
jaus Padėkos šv. Mišios bus 
aukojamos sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, kovo 29 d. Šv. Anta
no bažnyčioje. Tuo pačiu laiku 
kartu bus ir velykinių rekolek
cijų užbaigimo Mišios. Visi, 
norintieji dalyvauti jubiliato 
pagerbimo vaišėse parapijos 
salėje, prašomi iš anksto užsi
registruoti pas Reginą Juš- 
kaitę-Švobienę, tel. 248-547- 
2859 ar pas Mykolą Abarių 
tel. 462-2458, nes salėje vietos 
labai ribotos. Laukiame visų 
gausaus atsilankymo, kuris 
jubiliatui suteiks džiaugsmo ir 
Jo pašaukimo darbų įvertini
mo.

S. Sližys

J. MATULAIČIO 
IŠKILMĖS

MARIJAMPOLĖJE

Sausio 27 d. Marijampolės 
šventojo arkangelo Mykolo 
prokatedroje vyko palaiminto
jo Jurgio Matulaičio 71 mir
ties metinių iškilmės, kurios 
prasidėjo šv. Mišiomis. Prieš 
sumą vyskupų, kunigų ir klie
rikų eisena iŠ senosios klebo
nijos patraukė prokatedros 
link, kur juos pasitiko gausus 
tikinčiųjų būrys. Iškilmėse 
dalyvavo vyskupas J. Že
maitis, MIC, vyskupas J. Ma
tulaitis, vyskupas J. Preikšas, 
vyskupas J. Boruta, SJ, vys
kupas R. Norvilą ir Apaš
tališkasis nuncijus arkivysku
pas Erwin Josef Ender, taip 
pat Kauno Tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos vieno kurso 
seminaristai, kurie savo glo
bėju pasirinko pal. J. Matu
laitį.

Prieš šv. Mišias vysk. J.
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Žemaitis pasveikino nuncijų, 
trumpai papasakojo Vilkaviš
kio vyskupijos istoriją, supa
žindino su dabartimi. Pabai
goje vyskupas pažymėjo, kad 
Vilkaviškio vyskupija bus iš
tikima Šventajam sostui.

Šventės dalyvius giesmėmis 
sveikino Vilkaviškio katali
kiškos pradinės mokyklos „Žel
menėliai” vaikai, Pedagoginės 
mokyklos moksleivės, Caritas 
ir Maltos ordino atstovai. Šv. 
Mišias koncelebravo ir pa
mokslą pasakė Apaštališkasis 
nuncijus arkivyskupas Erwin 
Josef Ender. Arkivyskupas 
dar kartą visus širdingai pa
sveikinęs akcentavo, kad pa
laimintojo mirties diena yra ir 
atėjimo į dangų diena. Nunci
jus pažymėjo, jog su dideliu 
džiaugsmu Marijampolėje ap
silanko jau trečią kartą, -tai 
liudija kartu ir popiežiaus rū
pestį šio krašto tikinčiaisiais. 
Pamoksle nuncijus ypač iš
ryškino palaimintojo Jurgio 
Matulaičio naujovišką vienuo
lio sampratą — tai apaštalas 
ir misionierius, kuris visiems 
turi būti viskuo. Jo šūkis: 
„Būkite vieningi ir šventėkite 
— tai dvasinis palikimas 
mums”, — sakė arkivyskupas 
E. J. Ender. Pabaigoje jis savo 
dėkingumą išreiškė tokiais 
žodžiais: „Esu laimingas ir 
dėkingas Jūsų vyskupui, kad 
pakvietė aukoti šią šv. Mišių 
auką už visą vyskupiją, 
Bažnyčią ir kiekvieną iš 
Jūsų”. Po šv. Mišių vyskupai, 
kunigai, klierikai ir tikintie
ji meldėsi prie palaimintojo 
karsto.

„Bažnyčios žinios”, Nr. 2, 
1998 m.

SUSITIKIMAS
ŠIAULIUOSE

1997 m. gruodžio 16 d. 
Šiaulių miesto savivaldybėje 
buvo surengtas miesto bažny
čių bei religinių konfesijų at
stovų susitikimas su savival
dybės vadovais. Susitikime 
dalyvavo Šiaulių vyskupas E. 
Bartulis, miesto meras A. 
Lankauskas, dekanas mons.

Kleopos Jakaitis, miesto pa
rapijų klebonai, stačiatikių, 
evangelikų liuteronų ir kitų 
krikščionių bendruomenių va
dovai.

Miesto meras, sveikindamas 
susirinkusiuosius, išreiškė vil
tį, kad tokie susitikimai taps 
tradicija. Vyskupas E. Bartu
lis krikščionių vadovams pri
minė Kristaus troškimą, „kad 
visi būtų viena”. „Mums reikia 
vienybės ir tarpusavio meilės. 
Mes liudijame Kristų, kuris 
buvo nukryžiuotas ir pri
sikėlė, kad žmonės įtikėtų ir 
pažintų meilę, kad atgimtų 
dvasia”, — sakė ganytojas. Su
sitikime kalbėję evangelikų 
liuteronų Bažnyčios adminis
tratorius kun. Romas Pukys,

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
10,20 E.Ogden Avė., Sulte 310 

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Avė.,
Tovver 1,Sulte 3C 

Dovvners Grove, lL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Sūltė 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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.708-422-8260

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 
Tel. 773-585-7755

Valandos pagal susitarimą

stačiatikių Bažnyčios kunigas 
Michailas Žukas, Septintosios 
dienos adventistų bažnyčios 
profesorius Virginijus Radžius 
ir kt. akcentavo taikos ir vie
nybės siekimo svarbą, toleran
ciją kito tikėjimo žmonėms. 
Buvo aptarti kai kurie prakti
niai klausimai. Į klausimą, 
kaip miesto skirtingų deno
minacijų krikščionys sugyve
na tarpusavyje, vyskupas E. 
Bartulis atsakė, jog panašūs 
susitikimai stiprina santarvę, 
ugdo troškimą siekti taikos. 
Jis taip pat pabrėžė būtinybę 
melstis vieniems už kitus.

„Bažnyčios žinios”, 1998 m.,
Nr. 1.
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SUSKAMBĘS MUS DAINOS, 
TAU, LAISVA TĖVYNE

VACLOVAS KLEIZA

Danutė Bindokienė

„Norėčiau išvengti 
politinės retorikos”

Lietuva yra turbūt vienin
telė valstybė pasaulyje, kuri 
šio šimtmečio tėkmėje net tris 
kartus skelbė savo nepriklau
somybę: 1918 m. vasario 16 d., 
1941 m. birželio 23 d. ir 1990 
m. kpvo 11d. Tas aiškiai rodo, 
kad lietuvis ir laisvė yra 
neatskiriamai vienas su kitu 
susirišę ir kad lietuvis kant
riai, su nepalaužiamu užsispy
rimu, visuomet sieks būti savo 
tautos laisvu šeimininku. Be 
Vasario 16 nebūtų Kovo 11, 
bet Kovo 11 įprasmino Vasa
rio 16, nes ji būtų likusi tik 
dar vienu istorijos įvykiu.

Šiandien mums visiems la
biausiai rūpi Lietuva, joje vyk
stantys procesai ir tolimesnė 
jos ateitis. Tiek spauda, tiek 
kiti informacijos šaltiniai, 
mums pateikia labai margą, 
labai sudėtingą ir kartais sun
kiai suprantamą vaizdą. Gir
dime apie Lietuvos gyvenimą, 
apie dvi Lietuvas, vieną, kuri 
klesti ir antrą, kuri skursta. 
Leiskite apie tai žodį tarti Lie
tuvos lietuviui, kuris, manau, 
gan tiksliai atspindi Lietuvos 
žmonių nuotaikas. Ištrauka iš 
laiško:

„Mūsų gyvenime didelių per
mainų nėra. Visi atliekame 
savo užsibrėžtus darbus. Dir
bu ir sau, ir turtuoliams. To
kių 'naujų lietuvių’ priviso. 
Šiaip gyvenimo permainos la
bai akivaizdžios ir po truputį 
žmonės atsigauna. Teatrai vėl 
užsipildė, žmonės vėl perka 
knygas, stoja į aukštąsias mo
kyklas. Visuomenėje bandoma 
susitaikyti su staiga pratur
tėjusiais žmonėmis. Pyragas 
sluoksniuojasi. Atsiranda iš
rinktieji ir atstumtieji. įsigali 
nuomonė, kad reikia daugiau 
žiūrėti į ateitį, kad nesėkmės 
priežasčių reikia ieškoti sa
vyje, savo sugebėjimuose. 
Drumstas vanduo išsivalys ir 
gyvenimo upė vėl ramiai te
kės. Klaidų ] įdaryta ir visuo
menėje, ir asmeniškai. Bet 
mes visi gyvename pirmą kar
tą, tad iš kur galime žinoti, 
kaip padaryti, kad nesuklys- 
tume? Toks gyvenimo dėsnis, 
o gal mūsų likimas, džiaugs
mai ir nesėkmės Dievo va
lioje”.

Kai žvelgiame į laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos, o tokia 
ji jau tikrai yra, gyvenimą, 
matome daug kur mums nesu
prantamus reiškinius, ku
riems, atrodo, trūksta logiško 
išaiškinimo, ir klausiame sa
vęs: kodėl taip yra? Štai kele
tas pavyzdžių: kodėl gi daugu
ma Seimo narių yra tik Vil
niaus arba Kauno gyventojai? 
Kodėl Seimo nariui, ypač kan
didatuojančiam iš vienmanda-

tinės apygardos, nėra privalo
ma gyventi toj? vietovėje, iš 
kurios jis nori būti renkamas? 
Susidaro įspūdis, kad Lietu
voje nėra išmintingų ir pajė
gių asmenų, išskyrus tuos, ku
rie gyvena Vilniuje ar Kaune. 
Ar nevertėtų peržiūrėti ir pa
pildyti įstatymus taip, kad 
Seimo narys ne tik atstovau
tų, bet ir gyventų renkamoje 
apylinkėje? Kodėl Seimo na
rys, tapęs vyriausybės minist
ru, ir toliau lieka Seimo na
riu? Atseit, jis leidžia įstaty
mus ir jis juos vykdo. Jis pa
teikia savo ministerijos darbo 
planą ir metinį biudžetą Sei
mui, ir paskiau pats balsuoja 
už jo priėmimą. Be to, ir spau
doje jis gauna daug pylos, kad 
retai dalyvauja Seimo posė
džiuose, nes reikia rūpintis 
ministerijos reikalais. Kur lo
gika?

Kodėl vietovių savivaldybės, 
kurios yra renkamos visų vie
tovės gyventojų, turi paklusti 
apskričių valdytojams, ku
riuos paskiria vyriausybė? Ar 
tai nėra palikimas iš anos 
okupacijos laikų, kai buvo val
doma „iš viršaus?” Ir vėl, ko
dėl Lietuvoje visi, valstybinėse 
įstaigose dirbantieji, yra valdi
ninkai, o ne tarnautojai? Ar 
tai nesukuria neigiamo psi
chologinio gyventojų požiūrio į 
valdiškas įstaigas ir apskritai 
į visą valdymosi sistemą? Šia
me krašte mes turime įvairias 
valdines įstaigas, pabrėžian
čias tarnavimo „Service”, o ne 
valdymo sąvoką. Net tokia 
„baisi” valdžios įstaiga, kaip 
mokesčių rinkimo, vadinasi 
„Internal Revenue Service”, 
nors kartais neaišku, kam ji 
tarnauja. Bet paskutiniu metu 
tiek Kongresas, tiek Senatas 
bando jos patarnavimus ir ga
lias apriboti. Todėl ir Lietuvos 
valdžios įstaigoms būtų laikas 
pradėti tarnauti, o ne valdyti.

Ir dar vienas reiškinys, tie
siogiai siejantis ir mus, kuris 
yra sunkiai suprantamas. 
Paskutinių poros savaičių lai
kotarpyje spaudoje paste
bėjote, kad Lietuvos vyriau
sybė nutarė steigti išeiviams 
informacijos centrą Vilniuje. 
Tai Lietuvos Seimo ir JAV LB 
Komisijos bendrų pasitarimų 
išvada. Bus centras su keliais 
etatais, kurį išlaikys Lietuvos 
vyriausybė iš savo biudžeto ir 
teiks informaciją išeiviams 
apie įsikūrimo galimybes Lie
tuvoje, socialinį draudimą, 
medicininę pagalbą ir pan. 
Skamba gražiai, bet...

Argi mums reikės važiuoti į 
Vilnių, kad sužinotume, ko
kios grįžimo į Lietuvą sąlygos? 
O ką tuomet veikia prie vy-

„Aitvariukai” Portland, OR, Vasario 16-tos minėjime. Iš k.: I eil. — A. Shutt, M. Shutt, E, Lapinskaitė, E. 
Žalpytė, D. Žalpys, K. Lapinskaitė. II eil. —A. Lapinskas, K. Lapinskas, A. Lapinskas, M. Lapinskas, V. Leona
vičius ir A. Leonavičius.
riausybės esančio departa
mento skyrius, kurio užda
vinys yra rūpintis ir palaikyti 
ryšius su užsienio lietuviais? 
Kodėl mūsų ambasados ir 
konsulatai negali tą visą infor
maciją su daug mažesnėmis 
išlaidomis ir daug plačiau pa
skleisti užsienio lietuvių tar
pe? Ir vėl tenka klausti, tik šį 
kartą ne Lietuvos, o mūsų pa
čių: ar tai logiška ir ar tai rei
kalinga?

50 okupacijos metų paliko 
gilius pėdsakus lietuvio prote 
ir širdyje. Prieš beveik 8 me
tus Lietuva fiziškai išsilais
vino iš okupanto nasrų, bet 
psichologiškai dar ir šiandien 
yra okupuota, ji dar nepajėgia 
atsikratyti tos okupacijos dva
sios. Todėl dabar mūsų visų 
pareiga yra stengtis jiems 
padėti išbristi iš to klaikaus 
okupanto sapno, kuriame jie 
ilgus metus gyveno. Mes jiems 
turime padėti savo meile ir at
vira širdimi, kur be jokios už
gaulės, savo pavyzdžiu, rody
sime laisvo, demokratinio 
žmogaus įvaizdį. O tai nėra ir 
nebus lengva. Bet... ar yra ki
tas kelias, ar yra kitas būdas, 
kuriuo mes lietuvį galėtume 
išvesti į naują šviesesnį gyve
nimą?

Tačiau kartais kyla ir abe
jonės, nes mūsų pavyzdys ne 
visuomet yra toks šviesus ir 
skaidrus, kaip mes galvojame. 
Ir mūsų gyvenime yra tamsių 
dėmių, kurios mums tikrai 
garbės nedaro. Pavyzdžiui: 
prezidentiniuose rinkimuose 
dalyvavo tik 2,200 Amerikos 
lietuvių. Čikagoje balsavo apie 
1,200. Džiugu, kad bent pusė 
iš jų buvo naujai atvykę lietu
viai. Todėl, prieš darydami bet 
kokius pareiškimus ir bet ko
kias išvadas Lietuvos žmonių 
atžvilgiu, pirma atvirai pa
žiūrėkime į save ir į savo tik

rąjį veidą. O tačiau, kaip pra
eityje, taip ir dabar, mes ti
kime šviesesne, geresne ir 
skaidresne Lietuvos ateitimi. 
Ir šias mintis, minint Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo' 
80-ties metų sukaktį, užsklei- 
siu nežinomo poeto žodžiais:

„Vėl suskambės mūs dainos 
tau, laisvoji gėle,

Jų aidas per laukus pas tave 
atkeliaus,

Tu vėl žydėsi, kaip anksčiau 
žydėjai!

Ir vėl laukai tėvynės pasi
puoš margais žiedais”.

LB Cape Codo apylinkės pirmininkė Regina Petrutienė ir svečias arch. 
Arvydas Barzdukas, skaitęs paskaitą Cape Code, Vasario 16-tąją 
švenčiant. Nuotr. Alf. Petručio

* Lenkijos sieną pernai 
kirto 1 milijonas 719,290 Lie
tuvos piliečių — tai triskart 
daugiau, nei latvių ir beveik 
penkiskart daugiau nei estų. 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiosios komendantūros 
žiniomis, apsilankymo tikslais 
Lenkijoje pabuvojo daugiau 
kaip 153,000 Lietuvos piliečių, 
prekiauti buvo atvykęs 
86,000, turistiniais tikslais — 
471,000, tranzitu per Lenkiją 
važiavo apie milijoną Lietuvos 
piliečių. Lenkijos sieną perkir
to 690,000 Lietuvos automobi
lių.

Kai praėjusį ketvirtadienį, 
vasario 26 d., Valdas Adam
kus davė iškilmingą priesaiką 
„vykdyti Konstitucijos nuro
dytas valstybės vadovo parei
gas”, jis tapo visateisiu Lietu
vos Respublikos prezidentu. 
Tą dieną jis pasakė dvi, inau
guracijos progai pritaikytas, 
kalbas: tautai ir jos vyriausy
bei. (Kalbos buvo spausdintos 
„Drauge” vasario 27 ir 28 d.)

Prezidento kalba po prie
saikos davimo — įprastas de
mokratinių kraštų reiškinys, į 
kurį vis dėlto kreipiamas 
nemažas dėmesys, nes nauja
sis valstybės vadovas savo 
pirmąja oficialia kalba sten
giasi nusakyti ateities veiklos 
gaires ir sugrupuoti jam svar
bias pirmenybes.

Galime tikėti, kad Valdo 
Adamkaus, kaip ir daugelio 
Amerikos prezidentų, inaugu
racinės kalbos turėjo pagal
binį autorių, tačiau, pažįs
tantiems naujojo Lietuvos pre
zidento rūpesčius bei siekius, 
jos skamba labai įtikinančiai. 
Įdomu, kad kai kurie Lietuvos 
laikraščiai, komentuodami jo 
kalbas, atsiliepė nelabai pa
lankiai, pabrėždami, kad pre
zidentas „kalbas perskaitė”, o 
jose nieko naujo nepasakė. 
Kalbos buvusios grynai „stan
dartinės” — neturėjusios įsi
mintinų pažadų ar viltį ža
dinančių akimirkų.

Tačiau dėl to galima pasi
ginčyti. Tiesa, abi kalbos buvo 
gan paprastos, jautrios ir 
šiltos, be patoso, be dirbtinės 
retorikos. Prez. Adamkus ge
rai supranta savo paskirtį ir 
ribas, kurių peržengti nelei
džia valstybės Konstitucija, 
nusakanti pręzidęnto darbo 
lauką. Vis tik y. Adamkus 
teigė: „...aš sieksiu būti ne 
vien simboliniu valstybės va
dovu ir atstovu, aš stengsiuos 
būti visų Lietuvos žmonių 
prezidentu, stengsiuos daly
vauti visose valstybės ir vi
suomenės veiklos srityse...” 
Suprasdamas prezidento veik
los apribojimus, daug kartų 
pabrėžė ypatingą norą palai
kyti gerus santykius su Sei
mu, bendradarbiauti ir dirbti 
tautos žmonių labui. Jo svar
bus tikslas if pareiga: 
„sutvirtinti žmonių pasi
tikėjimą savo valstybe ir jos 
institucijomis”, o tai bus gali
ma padaryti, atsižvelgiant, 
kad „skiriamų pareigūnu pro
fesinė kvalifikacija ir sąži
ninga veikla niekam neturėtų 
kelti abejonių”. Prezidentas 
yra įsitikinęs, „kad bet kokia 
mūsų gyvenimo pažanga yra 
galima, tik išugdžius, įtvir
tinus moralės standartą, pa
gal kurį už savo žodžius ar

poelgius žmogus būtų atsakin
gas ir sau pačiąm, ir kitiems”.

Pagrindinės ateities gairės, 
kurioms naujasis prezidentas 
skirs nemažai pirmumo, yra: 
finansinė tvarka; švietimo, 
mokslo ir kultūros plėtra; 
sveikatos priežiūros stiprini
mas; naujų rinkų lietuviš
koms prekėms paieška; kovos 
su nusikalstamumu stiprini
mas. Tai, galima šakyti, api
ma visas svarbiausias vals
tybės gyvenimo sritis, ku
riose tebepasireiškia daug 
trūkumų. Jau vien jų iš
skaičiavimas parodo, kad 
prez. Adamkus supranta pa
čias opiausias šiandieninės 
Lietuvos gyvenimo problemas 
ir tikisi bent dalį jų savo ka
dencijos metu panaikinti arba 
bent sumažinti. Bet čia ir vėl: 
viskas priklausys, kaip jam 
pavyks suderinti skirtingų 
partijų bei vyriausybės šakų 
siekius, ambicijas, darbo pir
menybes. Parodyti pirštu į 
blogybes nėra sunkų, reikia 
tikėtis, kad inauguracijos kal
bos žodžius nenuneš vėjai ir 
nepaskandins senose biuro
kratinėse klampynėse.

Labai pozityvus buvo V. 
Adamkaus dėmesys lietuvių 
kalbai „seniausiam ir di
džiausiam tautos kūriniui, 
kuriam jau ne sykį buvo iš
kilusi mirtina gyėsmė, iš
nykimo pavojus”. Jis pamini, 
kad 1999 m. bus „ švenčiama 
M. Daukšos „Postilės” 400 m. 
sukaktis ir cituoja šios knygos 
Prakalbos žodžius: „Kalba yra 
bendras meilės ryšys, vieny
bės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas”.

Kalboje į tautą prez. Adam
kus tarp kitko sajįų; „Mums 
nereikia tuščiažodžių šūkių, 
mums reikia veiklaus, inicia
tyvaus patriotizmo, reikia pi
liečio, jaučiančio tėvynę sa
vyje, auginančio ją, duodan
čio, aukojančio jai. Vis dar pa
sitaiko veikėjų, įsitikinusių ir 
norinčių mus įtikinti, kad tė
vynė yra amžinai jiems sko
linga, o yra atvirkščiai, todė ir 
sau, ir jiems atsakau: grą
žinkite tėvynei, ką esate sko
lingi!” Tai, be abejo, taikyta ir 
Lietuvoje, ir užsienyje gyve
nantiems tautiečiams, tam 
tikra prasme atliepiant JAV 
prezidento John F. Kennedy 
žodžius priesaikos metu: „Ne
klauskite, ką tėvynė gali jums 
duoti, paklauskite, ką jūs duo
site savo tėvynei”.

Tereikia linkėti, kad prezi
dentui Adamkui pavyktų įgy
vendinti bent dalį inauguraci
jas kalbose pasakytų siekių. 
Vien dėl to Lietuvoje gyveni
mas prašviesėtų.

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ
BRITŲ HONDŪRE

JUOZAS VITĖNAS
41 (Tęsinys)

Greta šio susirašinėjimo tęsėsi diskusijos spau
doje. A. Erdvilas straipsny „Realybė, perspektyvos, pa
siaukojimas” („Draugas”, 8.11 d.) aiškina, jog natūra
lu, kad nauja idėja sukelia ginčų, kurių taikiniu dabar 
yra tapęs Pakšto paskelbtas Atsarginės Lietuvos su
manymas. Šiame ginče abiejų pusių rašiniai turi vieną 
bendrą vardiklį — gerokai nenusimanymą apie Br. 
Hondūrą. Kai kurie net nežino, kad yra du hondurai. 
Nepaisant to, yra svarbi „tyliosios visuomenės” galvo
sena, kurios svarbiausias argumentas prieš kūrimąsi 
Br. Hondūre yra ekonominis: kam mums važiuoti te
nai, jei čia gerai gyvenu. Tai akivaizdžiai parodo, ko
kiu keliu išeivija eina, kitaip tariant, ši idėja tapo vie
nu išeivijos gyvenimo veidrodžiu. Teisingai veidrodis 
rodo, kaip lietuvybė nyksta, vaikai kalba ir sapnuoja 
angliškai, knygų ir laikraščių tiražai mažėja. Prieš tai 
kovoja tėvai, auklėtojai, organizacijos, bet milijonai 
imigrantų prieš mus pralaimėjo, ir mes pralaimėsime. 
Pakštas žiūri į gyvenimą atviromis akimis ir siūlo iš 
skęstančio laivo persikelti į saugesnį.

Tačiau atsarginei Lietuvai sukurti reikia idealisti

nio pasiaukojimo, didvyriško tikėjimo idėja, kokį.pa
rodė nepriklausomos Lietuvos savanoriai, miško bro
liai, ne tokio pasiaukojimo, kurį mes taip reklamuo
jame. Kiekvieną chore dalyvaujantį, vėliavą palai
kantį ar kalbą pasakantį apšaukiame pasiaukojėliu. 
Šia prasme „Dausuvos” idėja yra teisingas veidrodis, 
kuris parodo, kiek mums iš tikrųjų yra brangi lietu
vybės idėja.

Gen. T. Daukantas per pasikalbėjimą paklaustas 
apie atsarginės Lietuvos steigimą taip atsakė:

„Norintieji tekuria. Aš pats dvasios pagavime 1924 
m., matydamas vis didėjančią iš žemės ūkiškos Lietu
vos emigraciją, buvau nuvažiavęs į jau iš laivyno ma
tytą artimą atstumu Alžyrą. Įsitikinau, jog išsilais
vinimo tautų pradai yra gyvybingi. Krizės metu 
įsibrovusi ateivių mažuma gali būti skaudžiai paliesta 
ir būtinai smarkiai nukentėti. Tą ir matom šiandien 
po 30 kelių metų Alžyre; tame ir yra Alžyro problemos 
tragedija. Tuomet visiškai atsisakiau tos minties. 
Mano nuomone neapsirikau. Tolimesni lietuvių planai 
siųsti, sakysim, net kelis šimtus tūkstančių lietuvių į 
atogrąžų Angolą tarp 19 mil. juodukų, rodos, išgaravo 
net ir iš tokio plano sumanytojų galvų. Hondūras turi 
panašumų. Teplanuoja. Nekliudykim, bet ir nepa- 
dėkim”. (Neprikl. Lietuva, Nr. 39, 1959).

Brazilijos veikėjai pasisako
Taip pat per pasikalbėjimą buvo paklaustas Brazi

lijos lietuvių veikėjas kap. Juozas Čiuvinskas, ką jis

galvoja apie lietuvių kolonijos įkūrimą Br. Hondūre: 
„Mano manymu, mes privalome išnaudoti visas

pasitaikiusias galimybes sukurti savąją lietuvišką ko
loniją, nes nežinome, kuomet tėvynė vėl atgaus laisvę. 
Jei užtruks, mes lietuviai sutirpsime svetimųjų jūroje, 
o sukūrę Savo lietuvišką koloniją, mes čia išlaikysim 
savo kalbą, papročius, tikybą ir kultūrą. Tad tokia ko
lonija, ir tėvynei nepriklausomai esant, gali gyvuoti ir 
būti naudingą. Tai būtų lyg naujoji Lietuva, ir lietu
viai galėtų pasirinkti, kur kas norėtų gyventi, nes to
kiu būdu turėtume Lietuvą karštą su tropikų klimatu, 
ir Lietuvą su šalta žiema. Pavyzdžiui, aš pats išvykau 
iš tėvynės, nes gydytojų patariamas turėjau vykti į 
šiltesnio klimato kraštus. Jei tuomet jau būtų buvus 
antroji Lietuva tropikų kraštuose, be abejo, aš būčiau 
ten nuvykęs, o ne kur kitur. Be to, šiandien mums yra 
lengviau sukurti tokią naują tėvynę, nes visi su pasi
gailėjimu žiūri į mūsų šių dienų nelaimę, ir, be to, visi 
jau žino, jog lietuvių tautos žmonės yra vertingi ir 
todėl mums visur bus lengviau tą pasiekti. Dabar ar 
Hondūre ar kur kitur mes imsime kurtis, parodys atei
tis. Bet kur tik rasime patogesnes sąlygas, nepraleis
kime progos. Esu tikras, kad šiai idėjai dauguma lietu
vių pritars, tik reikia tinkamų vadų. Čia Brazilijoje 
mes turime vieną iš tokių vadų, energingą: ir tam dar
bui pasišventusį mokytoją ir muziką p. J. Kaseliūną. 
Jei tokių entuziastų atsiras daugiau, tai naujos tėvy
nės kūrimo darbas yra užtikrintas”. („Draugas”, 1959 
spalio 7 d.)

V. Veselauskas, kuris jau anksčiau ne kartą yra 
pasisakęs prieš lietuvių kūrimąsi Br. Hondūre, šį kar
tą straipsny „Hondūras ir Brazilijos lietuviai” („Dir
va”, 10.8 d.) pasikvietė talkon savo draugą A. Dutkų iš 
Brazilijos, pateikdamas ištrauką iš jo laiško, ‘kuriame 
rašoma: J

„Pas Brazilijos lietuvius šitoji fantazijos istorija 
visiškai nauja ir nežinoma. Ir gali būti tikras, kad ton 
svajonių žemėn iš Brazilijos lietuvių ne tik niekas ne
sirengia emigruoti, bet apie tai nė nesvajoja. Paskaitęs 
jūsų laikraščiuose, beveik visuose, kur sakoma, kad 
'Brazilijoj yra apsisprendusios net 7 lietuvių organiza
cijos, kurios pritartų tokiam kompaktiniam lietuvių 
persikėlimui į vieną vietą’, negalėjau suprasti, kaip 
galima tokias fikcijas kurti, operuoti tos lietuvių 
grupės vardu, kuri apie tai nieko nežino, if kliedėti to
kias nesąmones — 'atsarginės Lietuvos kūrimą’, kuris 
visais atžvilgiais neįvykdomas; tai tikras šantažas”.

Į šias Dutkaus laiško ištraukas bandė atsakyti S. 
Jurevičius, bet, kiek teko pastebėti, jo atsakymas „Dir
voj” nebuvo paskelbtas. JI

Jurevičius klausė, kodėl Dutkus nesirūpina dabar- 
tinėn Lietuvon išvažiavusiais ir tebevažiuojančiais, ar 
jam žinoma, kokia siena atitveriamas Tėvynės ilgesio 
ištiktasis, ir kur jam darbo parūpina „geroji matuš- 
ka?” Anot Jurevičiaus, šie reiškiniai vyksta jau kelio
likti metai, todėl Dutkui buvo laiko juos aprašyti, bet 
jam užkliuvo prof. Pakšto vos prieš vienerius metus 
išjudintos idėjos. (Bus daugiau)
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„Kultūros barų”, 1997 m. 8/9 
numeryje radau intriguojančią 
antraštę „Mūsų istorikai veja
si savo kolegas iš Vakarų Eu
ropos”. Autorė — Aldona Gai
galaitė. Straipsnis užima dau
giau kaip keturis puslapius. 
Jis yra intriguojantis, nes ir 
eiliniam skaitytojui rūpi suži
noti, kokia prasme dabartiniai 
Lietuvos istorikai, išmokslinti 
sovietinių doktrinų ir mark
sistinio istorijos mokslo pas
kirties rėmuose, vejasi Vakarų 
Europos istorikus. Mes čia, 
šiapus Atlanto, jau daug prie
kaištų esame suskaičiavę so
vietinio auklėjimo istorikams, 
taip sunkiai atsikratantiems 
to, kas jiems per tuos dešimt
mečius buvo kalama ir parti
jos „istorikų” liepiama, tuo 
tarpu iš kitos pusės apie juos, 
teigiama ar neigiama (norint 
papeikti ar paglostyti) pras
me, jau rašoma, kad vejasi 
Vakarų Europos kolegas. Toji 
garbė (ar priekaištas) sukoųk- 
retizuojama į 1995-1996 m. 
išleistų trijų monografijų auto
rius: Rimantą Miknį, Egidijų 
Motieką ir Raimundą Lopatą. 
Jų visų veikalai yra dakta
rinės disertacijos, taigi pareng
tos vyresnių istorikų priežiū
roje. Su pirmųjų dviejų veika
lais esu jau supažindinęs ir 
„Varpo” skaitytojus (nr. 31 ir 
nr. 32).

Prisipažinsiu, kad į šią isto
rikų profesionalų sritį artinuo
se labai atsargiai, sakytum ant 
pirštų galų. Mat jau esu paty
ręs sceną, kiek panašią kaip 
kitados civilizuotas mokslinin
kas atrėžė jį užpuolusiam bar
barui: rNole tangere circulos 
meos”.'“t^'aTgi lyg apie istori
nius įvykius ir juose dalyvau
jančius žmones galėtų rašyti 
tik specialų mokslą išėję as
menys, vadinami istorikais. 
Tuo tarpu daugelyje kraštų, 
taip pat Amerikoje, plačiau
siai skaitomi ir labiausiai ver
tinami istoriniai veikalai yra 
pąrašyti ne istorijos profeso
rių, bet dažniausiai laikraš
tininkų publicistų.

Mano galva, nėra tikslu 
skirstyti istorikus pagal re
gionus bei geografines zonas, 
geriau būtų pagal tai, kiek jie 
yra laisvi ieškoti tiesų ir kiek 
pajėgūs pagal savo sąžinę ir 
erudiciją jas interpretuoti. Al
dona Gaigalaitė savo straips
nio įžangoje, ieškodama isto
rikų darbams kažko nekin
tančio, objektyvaus ir visiems 
privalomo, dažnai mini meto
dus ir metodologiją. O tuo tar
pu, deja, tokių normų istori
kams kol kas nėra ir vargiai 
ar kada bus. Istoriko objektas 
yra tam tikro laiko gyvenimo 
scena. Jis ją atkuria suieško
tais _ šaltiniais ir savo interp
retacija. Jo pagrindinis tiks
las yra surasti ir atskleisti 
tiesą. Surasti, bet ne išrasti 
tiesą. Tokių „tiesų” išradimais 
ypač pasižymėjo Sovietų Są
junga, kurios totalitarinio re
žimo valdžioje per 50 metų 
buvo okupuota Lietuva. Joje 
ypač nukentėjo visuomeniniai 
mokslai, o daugiausia — isto
rija. Jau septyneri metai, kai 
Lietuva yra laisva, tačiau isto
rikų darbuose dar vis galima 
užtikti sovietinio auklėjimo 
bei mokslinio indoktrinavimo 
žymių. Neišsivertė be jų ir is
torikė Aldona Gaigalaitė. No
rėčiau čia juos ir iškelti. Pra
dėsiu nuo citatų:

„R. Miknio ir E. Motiekos 
veikalai iš esmės užpildė di
desnę spragą, nes XX a. pra
džios lietuvių visuomeninis 
gyvenimas plačiau nebuvo ty
rinėtas. (...) Emigracijoje gyve
nę istorikai ir tų įvykių gyvi 
liudytojai, visuomenės kultū

ros bei politikos veikėjai tenki
nosi atsiminimais, nes jiems 
nebuvo prieinami Lietuvoje 
buvę dokumentai ir šaltiniai” 
(p. 101).

Rimantas Miknys ir Egidi
jus Motieka turbūt nebūtų 
taip parašę, nes svarbiausieji 
jų panaudoti šaltiniai kaip tik 
ir yra išeivijos lietuvių — tiek 
istorikų, tiek ir publicistų bei 
politikos veikėjų — raštai. Jie, 
žinodami, kaip okupantai ir jų 
patikėtiniai „istorikai” naiki
na mūsų tautos praeitį, o ypač 
Lietuvos valstybingumo žy
mes, stengėsi kuo daugiau pa
likti praeitį liudijančių raštų. 
Sovietinio auklėjimo istorikai, 
kuriems dabar atsivėrė viso 
pasaulio bibliotekos, dar, žino
ma, nesuspėjo geriau susio
rientuoti.

Gerai, kad Lietuvos istori
kai, taip ilgai dusinti sovieti
nių metodų ir jų metodologijų, 
dabar vejasi Vakarų Europos 
kolegas. Tikėkim, kad greitai 
ir pasivys, jei jau Lietuvą lie
čiančių tiesų ar kelio į jas rei
kia ieškoti Vakarų Europoje. 
Tik, pasak Aldonos Gaigalai
tės, yra bėda su išeivijos lietu
vių istorikais. Štai jos žodžiai:

„Po atgimimo ir nepriklauso
mybės atkūrimo istorikai,kaip 
ir filosofai, literatūrologai, 
menotyrininkai bei kiti visuo
meninių mokslų teoretikai, 
ėmė ieškoti savo kelio. Jį rei
kėjo rasti ne tik atsikratant 
penkiasdešimtmečio marksis
tinės istoriografijos, teoretikų 
ir empirikų mokyklos krūvio, 
bet ir kai kurių šiuo metu 
nemodernių tarpukario Lietu
vos istorikų metodologinių 
nuostatų. Ne kažin koks pa
vyzdys buvo ir tapusi visiems 
prieinama lietuvių emigrantų 
istoriografija. Ji toli gražu 
nesugebėjo pasekti Vakarų 
Europos ir JAV istorinių mo
kyklų iškiliais pavyzdžiais ir 
dažniausiai tęsė bei toliau 
plėtojo įvairias moderuotas ro
mantizmo ir pozityvizmo at
mainas, atėjusias į Lietuvos 
istorikų metodologiją dar iš 
XIX a. Istorinei literatūrai, su
kurtai emigracijoje, taip pat 
pogrindyje sovietmečio Lietu
voje ir skirtai plačiajai audito
rijai jau nepriklausomoje Lie
tuvoje, būdingos yra dvi ro
mantizmo atmainos — senti
mentalus patriotizmas ir mar- 
tirologizmas, t.y. kenčiančios 
tautos įvaizdis”, (p. 102)

Apie tai, kas šioje citatoje 
yra išreikšta, norint išsamiau 
pasisakyti, būtų galima daug 
prirašyti, bet, .leja, žinau, 
kad vieta šiame laikraštyje 
yra, be abejonės, ribota. Tad 
tenka pasisakyti, plačiau ne- 
įrodinėjant, vien apie tuos da

Lietuvos Valstybiniame muziejuje bus laikinai saugoma ir eksponuojama 
skulptoriaus Rimvydo Midvikio sukurta pirmosios lietuviškos knygos au
toriaus Martyno Mažvydo skulptūra — iš bronzo atlietą skulptūrą lanky
tojai gali pamatyti muziejaus centrinių rūmų ekspozicijoje nuo 02. 25 d.

Gili žiema Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

lykus, kurie, mano manymu, 
akivaizdžiai yra nutolę nuo 
faktų.

Aišku, sovietmečiu vėty
tiems ir mėtytiems istorikams 
reikia surasti savo kelią. Kelią 
į tiesos ieškojimą, kas yra pa
grindinis istoriko uždavinys, 
kaip istoriko darbas supranta
mas laisvose visuomenėse. 
Kur jo ieškoti? Pirmiausia, ži
noma, reikėtų atkreipti dėme
sį į tai, kas buvo uždrausta ar 
po užraktais laikoma: į ne
priklausomoje (A.G. kažkodėl 
vadina tai-tarpukario) Lietu
voje išspausdintus istorikų 
darbus. Bet bėda: Aldona Gri- 
galaitė tvirtina, kad jie esą 
šiems laikams nebemoder
niški, pagrįsti anų laikų meto
dologinėmis nuostatomis. Rei
kia suprasti, kad būdai tiesai 
surasti buvo netikę. Man ro
dos, kad vos tik nuo sovietinės 
indoktrinacijos atsikvošėju
siems ir per tą trumpą laiką 
tik apgraibomis suSipažinu- 
siems su laisvų kraštų kolegų 
darbais mūsų istorikams dar 
per anksti ranka numoti į tai, 
kad nepriklausomoje (tik ne 
kažkokioje tarpukario) Lietu
voje istorikų buvo surasta. 
Faktais ir logiškomis inter
pretacijomis surastos tiesos 
tampa tik tada nebemoder
niškomis, kai įtikinamai įro
domas jų klaidingumas. A. 
Gaigalaitė šito įrodyti nė ne
bandė. Kita vertus, ar galima 
kalbėti apie sovietmečio istori
jos mokslo metodus ir meto
dologijas, taip dažnai minimas 
Gaigalaitės straipsnyje, kai jų 
ir nebuvo. Metodas ir metodo
logija yra laisvo mokslininko 
pasirinkti įrankiai. Kai jie 
mokslininkui duodami iš vir
šaus, kaip privalomos aksio
mos, toks darbas nėra tiesos 
ieškojimas, bet tik jos klastoji
mas arba nutylėjimas tam tik
ro intereso labui. Tiek dėl tų 
nepriklausomos Lietuvos „pa
senusių” metodologinių nuos
tatų. O kaip su ta lietuvių is
torikų grupe, kuri dėl okupaci

jos pasitraukė į užsienį? Ne 
kažin kiek geresni ir tie istori
kai. Pasak Gaigalaitės, jie „tę
sė ir toliau plėtojo įvairias 
moderuotas romantizmo ir po
zityvizmo atmainas, atėjusias 
į Lietuvos istorikų metodolo
giją dar iš XIX a.”

Nebus pro šalį ir paminėti 
tų „atsilikėlių ir laike sustin
gusių, nesugebėjusių prisitai
kyti prie gyvenamojo laiko rei
kalavimų”, nes esą keičiasi 
metodai ir metodologijos. Ta
čiau laimė, kad tokių turime 
nemažą būrelį. Tiesa, dalis jų 
jau amžinybėje, bet jų darbai 
lieka ir pasiliks ilgam kaip 
mūsų tautos kultūros dalis. 
Dauguma tokių istorikų jau 
nepriklausomybės metais yra 
studijavę užsienio universite
tuose pas tarptautinio garso 
istorikus, nekalbant jau apie 
tuos kelius jauniausio am
žiaus, kurie pradėjo ir baigė 
istorijos mokslus Jungtinėse 
Valstijose ar Vakarų Euro
poje. Tad reikia stipriai suabe
joti, ar jauniems Lietuvos is
torikams, atsikračiusiems pri
valomų sovietinių metodų ir 
metodologijos, reikėtų atsikra
tyti ir užsienyje gyvenusių ir 
tebegyvenančių istorikų dar
bų. Ir kažin ar yra išrasti to
kie ^universalūs tiesos ieškoji
mo metodai, kurių Vakaruose 
ieškotų pasiklydę mūsų istori
kai.

Tame pačiame puslapyje 
Gaigalaitė įrodinėja, jog nei
giamą bruožą į sovietmečio po
grindyje ir į emigracijoje su
kurtą istorinę literatūrą įrašė 
iš romantizmo atėjęs senti
mentalus patriotizmas ir mar- 
tirologizmas. Kodėl tie du da
lykai mūsų tautos interesų 
atžvilgiu buvo neigiami, man 
tikrai neaišku. Pirmiausia dėl 
romantizmo — kuo jis čia 
dėtas? Argi moderniųjų isto
rikų raštuose ir jam jau nėra 
vietos? Sovietų istorikams jis 
buvo atgyvena. Tie jį laikė 
„liaudies mulkinimu”, bet Va
karų Europos istorijos dėsty
tojams jis tokiu baubu neatro
do. O juo labiau mūsų tautinio 
atgimimo istorikams, neįtikė
jusiems marksizmo teorijomis. 
Tegul visų kraštų istorikai, 
UNESCO vadovaujami, išme
ta iš savo raštų patriotizmą, ir 
matysime, kokia bus tada 
skurdi žmonijos istorija. Ne
bus tada tautų, o tik faraonai, 
satrapai ir diktatoriai.

Ar Vakarų Europą besive
jantiems istorikams pastoja 
kelią ir martirologija? Šitokio 
žodžio lietuviškuose žodynuo
se nėra, bet tai yra raštai apie 
kankinius. Toks elementas is
torijoje esą sudaro kenčiančios 

'tautos įvaizdį, ko, atrodo, ir 
nenorėtų Aldona Gaigalaitė. 
Beveik ketvirtis visos tautos 
tiesiogiai ar netiesiogiai nu
kentėjo nuo sovietinio genoci
do, tai ar istorikai turėjo pra
eiti pro tuos įvykius nieko ne
matydami ir nieko negirdė- 
dami? Ar tai nebuvo tautos

tragedija, apie kurią turėtų ži
noti būsimos kartos? Ar istori
kai turėjo pasitenkinti tik val
dančiųjų oficialiais skaičiais, 
nieko nepridėję iš savo subjek
tyvių išgyvenimų, savo žmo
giškojo jausmo, lyg tai būtų 
proistorė ar faraonų epocha. 
Juk ir kone kiekviena Vakarų 
pasaulio tauta turėjo savo 
tragedijas, savo kankinius ir 
didvyrius, kurių darbais isto
rikai didžiavosi. Ir pati isto
rikė A. Gaigalaitė Vakarų Eu
ropos istorikus laiko pavyz
džiu mūsų istorikams. Tai ko
dėl tik lietuviai, kaip „tikrojo” 
mokslo riteriai, turėtų vengti 
to nelabojo romantizmo su jo 
garbingą istorijos mokslą 
drumzlinančiomis atmainomis 
— sentimentaliu patriotizmu 
ir marti; ologizmu? Kodėl tik 
jie šiurpias istorines scenas 
turi aprašinėti su epišku ra
mumu?

Aldona Gaigalaitė pelnytai 
pagiria jaunuosius istorikus: 
Egidijų Motieką („Didysis Vil
niaus seimas”), Rimantą Mik
nį („Lietuvos demokratų parti
ja 1902-1915”) ir Raimundą 
Lopatą („Lietuvos valstybin
gumo raida 1914-1918 me
tais”). Šie trys autoriai yra 
verti gero žodžio, tik A. Gai
galaitės straipsnyje norėčiau 
kai ką patikslinti.

1. Autorė teigia, kad šių tri
jų istorikų darbai yra iš mažai 
žinomo Lietuvos istorijos lai
kotarpio (p. 101). Tiesa, tas 
laikotarpis dabartiniams Lie
tuvos gyventojams gal ir ma
žai žinomas, nes nuo pat pir
mosios Sovietų okupacijos 
1940 m. visą tą laikotarpį 
primenanti literatūra sovie
tinės valdžios įsakymu buvo 
įnirtingai iš visų bibliotekų 
išimama, deginama ar išveža
ma į popieriaus fabrikus. Ta
čiau anai kartai tas laikotar
pis buvo gerai žinomas ne tik 
iš atsiminimų, bet ir iš raštų. 
Didžiosiose JAV ir Kanados 
bibliotekose yra sukaupta 
daug Lietuvą liečiančių istori
nių knygų, atsiųstų nepriklau
somoje Lietuvoje buvusių lei
dyklų. Tą medžiagą, ilgus me
tus kruopščiai dirbdami, iš 
abiejų valstybių bibliotekų 
(univei sitetų ir publikai vie
šų) surankiojo, sukatalogavo 
ir į du tomus sudėjo Kanadoje 
lietuviai bibliotekininkai Ado
mas ir Filomena Kantautai. 
Tuo keliu užsienio lietuviai is
torikai ir publicistai turėjo ge
resnę galimybę prieiti prie lie
tuvių istorinių raštų negu jų 
kolegos okupuotoje Lietuvoje. 
Beje, kad anas dabar E. Mo
tiekos, R. Miknio ir R. Lopatos 
ištyrinėtas laikotarpis nebuvo 
jau toks užmirštas, rodo ir vei
kaluose gausūs šaltiniai, iš
spausdinti nepriklausomoje 
Lietuvoje ar užsienio lietuvių 
istorikų sovietams okupavus 
Lietuvą.

Šia proga reikėtų Lietuvos 
istorikams priminti, kad Čika
goje istoriko dr. J. Račkausko,

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
"ŪETUvisjaūkTpriežiūroTdartųTiand”
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, D.C., ieško darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Prie 66 St ir Kedzie Avė. iš
nuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšildymu 
$380 į mėn. Skambinti 708-425- 
7160.

TRANSPAK įtaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
Baldai ir komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais.

VELYKOMS siųskite dabar!
Kokybiški maisto siuntiniai:
Didysis - $98, šventinis - $45.

Lemonte: šeštd. 9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p.

TRANSPAK, Chicago, IL. Tel.: (773) 838-1050.
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27.

lituanisto J. Masilionio ir bib
liografo L. Liudo didelėmis pa
stangomis buvo surinkti ir pa
rengti spaudai sutrupėję ir 
pasenę laikraščio lapai ir per
spausdinti visi originalūs 
„Varpo” numeriai nuo 1889 m. 
iki 1905 metų. Keturi jų kom
plektai yra išsiųsti į didžiąsias 
Lietuvos bibliotekas. Tai yra 
taip pat originalūs ano laiko
tarpio istorijos šaltiniai.

Aldona Gaigalaitė pagiria 
tris jaunus istorijos mokslo 
daktarus už „susigiedojimą” tą 
patį reiškinį aptariant. Tai 
tiesa: visas tris knygas skai
tant susidaro įspūdis, jog tai 
bendras istorikų projektas pa
sirenkant skirtingus politinio 
pobūdžio reiškinius, vykusius 
Lietuvoje šešiolikos metų lai
kotarpiu (1902-1918). Bendru 
mastu aptariant to meto poli
tinius įvykius nebuvo užtat 
išvengta ir tam tikrų nukry
pimų nuo faktų. Pavyzdžiui, 
taip atsitiko su LDP. E. Motie
ka ir R. Miknys savo veika
luose mini kažkokius tauti
nius demokratus, o nepriklau
somos Lietuvos istoriografijoje 
ir užsienio istorikų bei publi
cistų raštuose tokios klasifika
cijos nėra. Politine prasme yra 
tik lietuviai demokratai. Ap
rašomuoju metu Lietuvių de

Susitikimas su Northern Sioux City laikraščio „North Sioux City Times” 
redaktorium Richard Volkman. Kairėje; Amerikos Vidurio vakarų LB 
apygardos pirm. Birutė A. Vindašienė, kalbėjusi šiame mieste Vasario 16- 
osios proga, ir Danguolė Christopherson-Ulanskaitė.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
^REALTORS 

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

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

mokratų partijoje jokio skili
mo nebuvo. O ir pats vardas 
— lietuvių — pasako, kad tai 
buvo lietuvių tautybės žmonių 
partija. O kaip tokia, ji-jau sa
vaime buvo tautinė. Padėtis 
nepasikeitė ir tada, kai 1905 
m. ši partija pasivadino Lietu
vos demokratų partija.

Norėčiau atkreipti skaity
tojų dėmesį į dar vieną pas
tebėtą ir niekuo nepagrįstą 
versiją. Straipsnyje rašoma: 
„LDP buvo būdinga ir tai, kad 
ji vienintelė iš Lietuvos politi
nių partijų Lietuvos politinio 
savarankiškumo atkūrimo ga
limybę derino su Lenkijos ne
priklausomybės siekiais, bet 
labiau pasitikėjo Rusijos de
mokratinės revoliucijos per
spektyva” (p. 104).

Apie šitokį skirtingų siekių 
derinimą faktų niekur neteko 
rasti. O tie, kurie 1917 m. In
ternacionalą giedodami su 
raudona vėliava demonstraty
viai Petrapilyje išėjo iš konfe
rencijos salės, nebuvo demok
ratai. Jų daugumas ir dingo 
revoliucijos sūkuryje.

Apie anos praeities įvykius 
gali, žinoma, būti įvairių sam
protavimų, tačiau spausdintas 
žodis ilgai išlieka. Ypač istori
ko žodis.
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AUŠROKAI, PADĖKITE 
SAVO MOKYKLAI

Išeivijoje nesutiksi mūsų 
amžiaus žmogaus pradėjusio 
gimnaziją lankyti dar prieš- 
sovietinėje Lietuvoje, kuris ne- 
sididžiuotų Aušros gimnazija, 
jeigu tik jam teko ją lankyti.

Mums su žmona, deja šios 
garbės neteko. Ji buvo per jau
na ir mergaitė, o, jei neklystu, 
Aušros gimnazija buvo tik ber
niukams. Mano tėvai gyveno 
Vilniuje. Bet nuo 1995 metų 
lankomės Lietuvoje ir kiek 
galėdami padedame. Žmona 
važiuoja kartu ir dėsto anglų 
kalbą gimnazijose. Jos specia
lybė Amerikoje — vokiečių 
kalbos mokytoja, bet Lietuvoje 
šiandien anglų kalba atrodo 
svarbesnė. Ji yra dėsčiusi Pa
nevėžyje, Balčikonio gimnazi
joje ir V vidurinėje mokykloje, 
o praeitą rudenį Kaune, Auš
ros gimnazijoje. Reikia su
prasti, kad Aušros gimnazija 
yra pasikeitusi ir dabar dar 
keičiasi. Be ji vis dar Aušra.

Aušros gimnazijai mano 
žmoną rekomendavo V. Dama
lakas, Kauno AB Silvos gene
ralinis direktorius, kur man 
teko dirbti praeitą rudenį. Ji 
buvo nuoširdžiai priimta ir 
džiaugėsi, galinti padėti. Atro
do, kad mokyklos vadovybė ir 
kolegos mokytojai taip pat liko 
patenkinti, bent sprendžiant 
iš straipsnio, kuris buvo iš
spausdintas „Kauno dienoje”: 
„Ačiū tau, Mokytoja, kad 
stovėjai prie klasės lentos!” 
Bet gana istorijos. Eikime prie 
reikalo.

Kaip ir visos mokyklos Lie
tuvoje, Aušra vargsta, nors 
tėvai daug padeda. Taip pat 
padeda ir firmos, kaip AB Sil
va. Trūkumų mokykloje daug, 
visur reikia remonto. Bet 
mums į akis krito mokyklos 
užpakaliniai laiptai, kurie su
trupėję,“tčdėl nesaugūs ir at
rodo jau tikrai negražiai. Pri
dedame nuotrauką, kad skai
tytojai susidarytų vaizdą. 
Tarp kitko, priekinės durys 
išeinančios į Laisvės alėją, 
nėra naudojamos dėl kont
rolės stokos. Tokiu būdu ši 
laiptinė lieka pagrindiniu įėji
mu.

Taigi ryžtamės kreiptis į vi
sus „aušrokus”, kur jie be
būtų, kad padėtų atstatyti 
bent laiptinę, kad senosios 
gimnazijos vardas nedingtų 
sutrupėjusio cemento krūvoje. 
Gavome pasižadėjimą iš mūsų 
naujo prezidento, kad ir jis 
prisidėtų prie tokio projekto. 
Jis, mat, irgi aušrokas. Kad 
nenuskriaudus tuos skaityto
jus, kurie, nors ne aušrokai, 
norėtų prisidėti prie šio pro

Aušros gimnazijos laiptinė.

jekto, manau kad „tikrieji 
aušrokai” neužisgaus, jeigu 
įsteigsime „luomą”, t.y. garbės 
aušrokų, kurie bus prisidėję 
savo auka.

Jeigu atsirastų norinčių pri
sidėti prie šios rinkliavos, pra
šome aukas siųsti PLB fondui, 
skiriant auką ,Aušros gimna
zija Fund”. Visos lėšos bus 
perduotos gimnazijos vadovy
bei, kad pirmiausia remon
tuotų laiptinę, o jeigu liktų 
lėšų, tai atlikti, kai kuriuos 
kitus remonto darbus.

Aukas prašau siųsti: Lithua
nian World Community Foun
dation, PO. Box 140796, Grand 
Rapids, MI 49514-0796; ir pa
žymėkite, kad auka yra Auš
ros Gimnazija Fund”. Šias au
kas galima nusirašyti nuo fe
deralinių mokesčių, Fed. ID 
No 36-3097269. PLB fondas 
mielai sutiko pagloboti šį nau
ją fondą. Dėkojame V. Kaman
tai, PLB fondo direktoriui, 
kad mums šiuo atveju padeda. 

Aldona ir Horstas Žibai
Cincinnati, OH

PRAŠAU DAUGIAU TOKIŲ 
STRAIPSNIŲ

Labai patiko dr. Liberto 
Klimkos š.m. vasario 14 d. lai
doje straipsnis „Uždegti grau
dulinę, kad nesuperkūnytų”. 
Atmenu, kai pas močiutę Su
valkijos lygumose per audrą 
žaibai labai toli matydavosi ir 
tetos tuoj eidavo ieškoti grab
nyčių, ir, jas uždegę, melsda
vosi. Pasidalinsiu šiuo straip
sniu ir su vaikais.

Prašau daugiau panašių, 
apie užsimirštančius senovės 
papročius.

Birutė Prasauskienė
Lomita, CA

KUN. V. RIMŠELIS IR
L. KLIMKA

Visuomet buvo malonu skai
tyti kun. Viktoro Rimšelio, 
MIC, rašinius apie patį seno- 
viškiausią Lietuvos kaimą. Jis 
moka šiltai ir nuotaikingai 
pasakoti, rodos, tokius pa
prastus kasdieninius dalykus, 
bet jie visuomet palieka ma
lonų jausmą.

Dabar jau kelintą kartą pas
tebėjome L. Klimkos straip
snius apie įvairius senuosius 
papročius. Mums tikrai reikia 
juos prisiminti, o, kas anks
čiau nežinojo, pasimokyti, nes 
tai mūsų tautos kraitis, bran
giausias turtas, paliktas 
mums iš seniausių laikų.

Tikimės, kad „Draugas” pa
našios medžiagos spausdins 
daug ir dažnai. Tai tikrai poil- 
singo pasiskaitymo dovana.

Birutė Tautginienė 
Melrose Park, IL

NIJOLĖ! NIJOLĖ!

Gal kas sakys, kad tai mote
riška tuštybė, bet mes visos 
norime gražiai atrodyti (tik
riausiai to nori ir vyrai, tik 
nedrįsta prisipažinti).

Nepaisant, kokią išvaizdą 
mums likimas paskyrė, bent 
jau skoningai apsirengti, ele
gantiškai atrodyti visoms tik
rai svarbu. Todėl ir ap
sidžiaugiau, kai „Draugas” 
išspausdino „Šis tas apie ma
das” skyrelį. Ačiū redakcijai, 
ačiū Nijolei Voketaitienei, ku
rios karjera seniai žavimės.

Jeigu turėčiau priekaištą 
šiam skyriui, tai vien kad per 
retai žada pasirodyti. Mums 
tikrai reikia patarimų ir žinių 
iš madų pasaulio.

Silvija Penkauskienė 
Roselle, IL

SVEIKINAME SU MADŲ 
SKYRIUMI

Jau seniai buvau matęs savo 
žmoną taip patenkintą, kaip 
perskaičius Nijolės „Šis tas 
apie madas”. Manoji nesidomi

Aušros gimnazijoje, viešnią Aldoną Žibienę atgal į JAV išleidžiant. Iš kairės antroji: gimnazijos direktorė B. Va 
lungevičienė, Aldona Žibienė, dir. V. Damalakas, kolegos ir kai kurie mokiniai, pakviesti į atsisveikinimą.

politika, nenori skaityti telki
nių veiklos aprašymų ir vi
suomet „Draugą” permesdavo 
tik paviršutiniškai. Bet dabar 
kas šeštadienį ieško to madų 
skyriaus ir vis murma, kad 
nėra.

Ar negalėtumėte — dėl ma
no šventos ramybės — daž
niau „Šį tą apie madas” 
spausdinti?

Ignas Žilinskas 
Orland Park, IL

NUOTRAUKOS PUIKIOS

Kas ten „Drauge” pasidarė, 
kad pastaruoju metu nuotrau
kos tikrai gerai atrodo? Tiek 
metų nebuvo galima žmonių 
atpažinti (tik iš pavardžių), o 
dabar veidai ryškūs — vienas 
malonumas. Tuo pačiu noriu 
pakomentuoti, kad labai geros 
nuotraukos pirmame pusla
pyje ir kituose, kai duodamos 
iš Lietuvos. Kartais kone tą 
pačią dieną, kai įvykiai vysto
si. Tai didelis pliusas 
„Draugui”.

Kai jau pradėjau rašyti, tai 
leiskite dar pasakyti ačiū už 
prezidento rinkimų ir po rin
kimų buvusių įvykių apra
šymą. Ne visi mes turim in- 
ternetus ar modernią tech
niką, tai mielai tų žinių se
miamės iš lietuviškos spau
dos. „Draugas” gerai infor
muoja savo skaitytojus.

Valteris Smilgevičius 
Benton Harbor, MI

PHILADELPHIJOJE 
LIETUVIŲ YRA!

Rašau šį laišką perskaitęs 
Dainiaus Zubraus pasikal
bėjimą „Drauge” (1998/2/6) su 
Algiu Zaparacku, kai jis 
lankėsi Detroite, sausio 24 d. 
žaizdamas prieš Detroit „Red 
Wings”.

Tame pasikalbėjime, jis 
sakė, „Toronte, teko su lietu
viais susitikti. Philadelphijoj,

Kalėdas Šv. Kazimiero vienuolyne prisimenant. Iš kaires: sės. DeSales: 
sės. Tarcisia, Birutė Vindašienė ir sės. Cyril.

kaip girdėjau, nėra per daug 
jų... Lietuviai nedaug žiūri 
ledo rutulį , daugiau krepšinį. 
Nedaug lietuvių žino, kas yra 
Dainius Zubrus”.

Norėčiau Dainių truputį 
painformuoti. Visų pirma, 
Philadelphia turi nemažą 
lietuvių telkinį. Kiekvieną 
šeštadienį 9 v.r., Lietuvių 
Bendruomenė transliuoja „Lie
tuvių balsą” 860 AM radio 
bangomis. Programoje gir
dime muziką, pačias naujau
sias žinias iš Lietuvos ir kas 
vyksta Philadelphijos apy
linkėje. Taip pat sekmadie
niais, 10:^0 v.r., yra laikomos 
lietuviškos pamaldos Šv. An
driejaus plarapijoje, 1919 Wal- 
lace Strėet, Philadelphijoje. 
Jas atnašauja kunigas Petras 
Burkauskas. Toje pačioje pa
rapijoje sekmadieniais yra Vin
co Krėvės vardo lituanistinė 
mokykla, 1 nuo pirmo iki 
aštunto skyriaus. Philadelphi
jos lietuviai taip pat turi ir 
savo salę. Ji yra 2715 East Al
legheny Avenue. Šioje salėje 
yra švenčiami Vasario 16 die
nos minėjimai, koncertai, 
mugės iii panašiai. Lietuvių 
Bendruordenė taip pat ener
gingai \veikia su. pirmininke 
Roma ^Krušinškiene.

Philadelphijos lietuviai do- 
misi ledo rutuliu, ypač kad 
Flyers turi tokią įspūdingą 
praeįtį. Nuo pereitų metų, kai 
Dainius pradėjo žaisti su Fly
ers komanda, nemažas būrys 
lietūvid, ar vieni, arba gru
pėmis, ,i yra dalyvę įvairiose 
rungtynėse. Mums visiems 
buvo malonu stebėti jo pro
gresą per metus ir visi pergy
venome, kai Flyers nelaimėjo 
„Stanley Cup” prieš Detroitą. 
Mano penkerių metų sūnus 
Aleksandras vis teigia, kad 
Dainius yra geresnis žaidėjas 
negu komandos kapitonas, 
Erie Lindros. Mes visi lin
kime sėkmės su Flyers ir ti
kimės, kad turės ilgą ir

sėkmingą kaijerą Philadelphi
joje.

Linas Kučas 
Philadelphia, PA

KODĖL KRINTA LAPAI 
LIETUVIŠKO VERSLO 

PAVASARYJE
Neseniai „Drauge” pasirodė 

laiškas, adresuotas redakcijai, 
kurį pasirašė Kęstutis Eis- 
mantas. Šiame laiške jis neri
mauja dėl tautiečių neapdai
rumo, pasirenkant „long dis
tance” telefonų bendroves. 
Verkšlenimai — neva kažkas 
mulkina tautiečius ir perdėtas 
ir abstraktus susirūpinimas 
tautos gerove — tai tik „Trojos 
arklys” papulti į lietuviško 
laikraščio puslapius. Laiškas 
tendencingai mėgina šmeižti 
„Telegroup” ir jos atstovų 
vardą. Jei Kęstutis tikrai turi 
kokių nusiskundimų ar pre
tenzijų — susitikime! Juolab 
stebina ir tai, kad mėginome 
surasti minėtąjį asmenį gy
venantį Chicago Ridge — ten 
toks negyvena, o patikrinus 
mūsų kompiuterius, kur yra 
registruojami Telegroup klien
tai, jo taip pat neradome. Tad 
kaip galima būti nepatenkintu 
paslaugomis, kuriomis dar ne
pasinaudojai!

Taip pat Kęstutis išvardijo 
visą eilė telefonų bendrovių, 
kurios taip ir nesugebėjo pa
tenkinti minėtojo pono porei
kių. Ką gi, dabar tikrai yra 
didelė konkurencija, tačiau ne 
telefonų bendrovės renkasi 
savo klientus, bet patys klien
tai, nes kiekvienas, turėdamas 
pasirinkimo laisvę, nori gauti 
puikias paslaugas ir už jas ne
permokėti.

Beje, pravartu paminėti, 
kad už skelbimų turinį, bei 
paslaugas, kurias teikia ben
drovės, atsako ne laikraštis, o 
pačios bendrovės. O verslo 
sėkme rūpinasi kiekvienas.

Iš šio laiško supratome, kad 
informacijos stoka ir konku
rentiškai žema telefoninių 
skambučių kaina į Lietuvą ir 
kitas užsienio šalis, kurias su
teikia Telegroup, kelią nerimą 
tiktai pavydiems konkuren
tams. Tad, pasinaudodami 
proga, norėtume pateikti dau
giau informacijos apie Tele
group, jos vystymosi raidą ir 
perspektyvas. Teigiami atsi
liepimai buvo spausdinti 
„Wall Street Journal”, „Wa- 
shington Post”, „Business 
Week”, „Forbes”, „Money” ir 
„USA Today”, kurių komenta
rai ir nuomonė kur kas sva
resnė nei pono Kęstučio.

Telegroup yra pirmaujanti, 
teikianti globalines telekomu
nikacijas. Ji suteikia aukš
čiausios kokybės ryšio paslau
gas už pačias žemiausias kai
nas tiek JAV, tiek tarptauti
niams skambučiams. Tele
group pateko į 500 grei
čiausiai augančių bendrovių 
sąrašą JAV. Ši bendrovė buvo 
įsteigta 1989 metais ir jos va
dovai Fred Gratzon ir Cliff 
Rees išvystė jos veiklą į pa
saulinę telekomunikacijų sis
temą. Fenomenaliai didelį 
bendrovės augimą gerai iliust
ruoja šie pinigų apyvartos 
skaičiai: 1993 30 min. dol.;

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 3 d.

A.tA.
VINCENTAS GRĖBLIUNAS

Mūsų mylimas Tėvas, Uošvis, Senelis ir Brolis mirė 
š.m. vasario 27 d., sulaukęs 92 metų.

Gimė Lazdijuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 
metus. Velionis buvo vyras a.a. Marijos.

Nuliūdę liko: sūnus Saulius, marti Diemantė, anūkė 
Vida, sesuo Ona Gradickienė su šeima Alytuje, 
pusseserė Valentina Gudienė su šeima Čikagoje, sesers 
duktė dr. Danguolė Bogdonovienė su šeima Palangoje 
ir eilė kitų giminių Lietuvoje.

Velionis ilgus metus dirbo Pieno Centre, Kaune.
Religinės apeigos bus atliktos kovo 2 d. Denver, Colo

rado, ir Velionio palaikai bus atgabenti į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines Čikagoje. Tiksli laidojimo data bus 
paskelbta vėliau.

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkė, sesuo ir kiti 
giminės.

A.tA.
ONA PREDKELIENĖ 
MATULIAUSKAITĖ

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje, 
anksčiau Venecueloje.

Mirė 1998 m. kovo 1 d., 8:51 vai. vakaro, sulaukusi 
81 metų.

Gimė Lietuvoje, Utenoje.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, duktė Stasė Ramanauskienė, 

žentas Rimantas, anūkas Petras; sūnus Jonas, marti 
Patricia, anūkas John su žmona Marilyn ir proanūkai - 
Haley, Johnny ir Timothy; anūkas Ričardas Predkelis; 
sūnus Romas, marti Laima, anūkė Rūta; dukterėčia Alma 
Ivašauskienė su šeima Lietuvoje, sūnėnas Petras 
Matuliauskas su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

Priklausė Venecuelos lietuvių klubui.
Velionė pašarvota kovo 4 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks kovo 5 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai 
ir kiti giminės.

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

A.tA.
VALERIA LAVINSKIENĖ 

VILUTYTĖ
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL ir Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. vasario 28 d., 6:18 vai. vakaro, sulaukusi 

85 metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, 

Sėmeniškių kaime.
Nuliūdę liko: sūnėnas Stasys Vilutis, žmona Mikalina 

ir jų vaikai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Vincento.
Velionė pašarvota kovo 3 d., antradienį nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks kovo 4 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnėnas su šeima ir kiti giminės.

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

1994 — 70 min. dol.; 1996 — 
210 min. dol.; 1997 — 300 
min. dol. Telegroup aptarnau
ja milijonams klientų iš 170 
pasaulio valstybių. Korporaci
jos centras yra įsikūręs Fair
field, Iowa ir yra įsteigta virš 
40 atstovybių kitose valsty
bėse.

Prognozuojama sumažinti 
iki 0.45 centų už minutę

skambučiams į Lietuvą. Bet 
tai priklausys, nuo esamų 
klientų skaičiaus ir bendro 
skambučių kiekio. Tai tik 
prognozė, na o šiuo metu yra 
nustatyta 24 valandas nekin
tanti kaina 0.48 centų.

Kastytis Latvys 
Atlantic Express Corp. 

prezidentas, įgaliotas
Telegroup atstovas

<
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6 DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 3 d.

^ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa

Sekmadienį, kovo 1 d.,
Jaunimo centrą pripildžiusi 
jaunatvišku šurmuliu, Čika
gos bei apylinkių skautų 
ruošta Kaziuko mugė šiemet 
buvo ypač sėkminga. Tai gali
ma spręsti iš gausaus lietuvių 
visuomenės dėmesio — jau se
niai tokia žmonių spūstis buvo 
Jaunimo centre. Kaip tik ir 
galima pagirti skautus, kad 
nesusigundė keltis į prie
miesčius, o pasiliko prie tradi
cinių patalpų, kuriose jau 40- 
tą kartą vyko Kaziuko mugė.

„The New World”, Či
kagos arkidiecezijos leidžia
mas laikraštis, kovo 1 d. nu
merio nemažą dalį skyrė kar
dinolui Francis George, OMI, 
ir iškilmėms Romoje kovo 21 
d., kai šv. Tėvas Jonas Pau
lius II oficialiai pakėlė jį ir ki
tus 19 arkivyskupų kardino
lais. Taip pat pažymima, kad 
kard. Francis George, užuot 
po iškilmių grįžęs į Čikagą, 
nuvyko į Lietuvą ir dalyvavo 
prez. Valdo Adamkaus inau
guracijos iškilmėse. Kadangi 
Čikagoje gyvena daug lietu
vių, o taip pat iš čia yra nauja
sis Lietuvos prezidentas, kar
dinolas jautė malonią pareigą 
aplankyti Lietuvą. Jo vizitas 
taip pat suteikė papildomų 
progų Amerikos žiniasklaidai 
paminėti šį neeilinį įvykį Lie
tuvoje.

Cleveland, OH, ateitinin
kų sendraugių „Ateities” 
klubas, per pirm. dr. Birutę 
Kasperavičienę, pirmasis at
siuntė 100 dol. Draugo fondo 
pavasario vajui, papildant 
ankstyvesnį 100 dol. įnašą. 
Pridėtame laiške Draugo fon
dui linkima sėkmės ir iš
tvermės. „Tegyvuoja ‘Draugo’ 
dienraštis!” — užbaigiamas 
laiškas. Už linkėjimus ir pa
ramą „Ateities” klubui didelis 
ačiū!

Dr. Antanas Lipskis pa
dovanojo Dantų gydytojų są
jungai paveikslą, kurį bus ga
lima laimėti cepelinų popietės 
metu kovo 8 d., 12 vai., Jauni
mo centro mažojoje salėje. Ko
legės, baigusios sukviesti sve
čius, praneškite Liūdai Buti- 
kienei tel. 773-735-5930 arba 
Česlovai Bačinskienei — 630- 
243-1027. Laimikius prašoma 
sunešti iki 11 vai. r.

Ar Jūsų organizacija pa
siuntė sveikinimą į „Draugo” 
rengiamo pavasarinio koncer
to programinį leidinį? Kaip 
buvo skelbta, koncertas ruo
šiamas kovo 29 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Ka
dangi „Draugas” visuomet 
rengia koncertus su ypač gera 
ir skirtinga programa, iš To
ronto pakviestas vyrų choras 
„Aras”, tad susidaro nemažai 
išlaidų. Jūsų reklamos ar 
sveikinimai programiniame 
leidinyje labai padės tas iš
laidas sumažinti ir galbūt vie
nas kitas doleris liks pačiam 
„Draugui” — juk koncertai 
ruošiami jo paramai.

Lemonto LB apylinkės valdybos pirm., einantis ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės fondo sekr. pareigas, Kazys Laukaitis (kairėje) ir PLB fondo 
direktorių tarybos bei PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas.

Čikagos Lietuvių Jauni
mo sąjunga, pripažindama 
Vasario 16-sios gimnazijos Vo
kietijoje svarbą lietuviškojo 
jaunimo auklėjimui, šios gim
nazijos išlaikymo paramai pa- 
skelbtą„Vasario vajų” pratę
sia iki š.m. kovo 11-tos dienos. 
Čikagos Jaunimo s-ga padvi
gubins visas jaunimo (nuo 18 - 
35m. amžiaus) aukas. Aukas 
raginame siųsti Čikagos Jau
nimo s-gos vardu adv. Vyte
niui Kirvelaičiui, One East 
Custer, Lemont, IL 60439- 
3801.

Dainavos stovyklavietė 
buvo įkurta prieš 40 metų. Ar 
būtų galima suskaičiuoti, kiek 
lietuviško jaunimo joje stovyk
lavo (jau nekalbant apie vy
resniuosius)... Paremkite sto
vyklos 40 metų sukakties lėšų 
telkimo vakarą, atvykite į 
koncertą šeštadienį, kovo 21 
d., 6 vai., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Programą at
liks Dariaus Polikaičio vado
vaujamas „Dainavos” vyrų ok
tetas, kartu dalyvaujant dail. 
Taurai, muz. Vidui Neveraus- 
kui ir dail. Vytui Čuplinskui. 
Bilietus iš anksto galima 
įsigyti „Seklyčioje” ir PLC 
krautuvėlėje.

Už Lietuvos įkaitus, nu
kankintus Stutthofo ka- 
cete prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro.

LB Cicero apylinkės me
tinis susirinkimas kviečia
mas sekmadienį, kovo 15 d. 
(tuoj po 11 vai. Mišių) parapi
jos salėje. Visi Cicero bei apy
linkių lietuviai prašomi daly
vauti, išgirsti valdybos ata
skaitą, užsimokėti solidarumo 
mokestį ir aktyviai dalyvauti 
savo apylinkės LB veikloje.

JAV LB Lemonto apylin
kės narių metinis visuoti
nis susirinkimas kovo 15 
dieną, sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių vyks PL centro didžio
joje salėje. Susirinkimo metu 
valdyba ir Kontrolės 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.

Cicero Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, kovo 15 
d., tuoj po 11 vai. r. Mišių, Šv. 
Antano parapijos salėje. Kvie
čiami visi apylihkės lietuviai, 
tuo parodant savo solidarumą, 
kad mums rūpi išlaikyti lietu
višką veiklą savo tarpe.

Dr. Augustinas Laucis,
Mt. Olive, IL, Kalėdų proga, 
atsilygindamas už kalendorių 
ir kalėdines korteles, „Drau
gui” atsiuntė 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū!

„Skautų aido” 75 metų 
sukaktuvinėje šventėje sek
madienį, kovo 15 d., Jaunimo 
centro didž. salėje, dainų pro
gramą atliks fil. ps. Dalia Ei- 
dukaitė-Fanelli ir s. fil. Vilija 
Kerelytė, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui 
ir Algimantui Barniškiui.Visi 
kviečiami atsilankyti, kartu 
su skautais pasidžiaugti gra
žia žurnalo sukaktimi ir pa
remti jo tolimesnį gyvavimą. 
Po oficialios ir meninės pro
gramos bus pietūs ir paben
dravimas. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti vs. 
Jolandai Kerelienei, tel. 630- 
257-2558.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos narių susirinkimas
įvyks antradienį, kovo 17 d., 
7:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, pri
simenant šv. Kazimierą ir šv. 
Patriką. Susirinkime bus 
įteikti nusipelniusiems na
riams I ir II pakėlimo laips
niai. Kviečiami dalyvauti visi 
kuopos nariai ir jų svečiai. Po 
susirinkimo bus vaišės ir pa
bendravimas.

Akademinio Skautų sąjū
džio Studijų dienos, balan
džio 3-5 d. vyksiančios Wood- 
stock, IL, sparčiai artėja. Visi 
ASS nariai kviečiami dalyvau
ti. Penktadienį, bal. 3 d., vy 
turiningas literatūros ir muzi
kos vakaras. Atvykę neapsivil- 
site. Registracijos informaciją 
teikia fil. Ramona Kaveckaitė, 
tel.708-499-0687.
Jonas Zabukas, Darien, 

IL, su naujos prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 105 dol. 
laikraščio išlaidoms sumažin
ti. Esame labai dėkingi.

Irena Kairytė, Oak Lavvn, 
IL, kartu su „Draugo” prenu
merata, mums atsiuntė 75 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose 
šeštadienį, kovo 7 d., 9:30 vai. 
r., motiniškojo vienuolyno na
mo koplyčioje, ir pasimelsti, 
kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja.

Šį sekmadienį, kovo 8 d., 
po 8, 9:15 ir 10:30 vai: r. šv. 
Mišių, visi kviečiami į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę 
Marųuette Parke pasivaišinti 
lietuviškų blynų pusryčiais. 
Pelnas skiriamas parapijai.

MIRĖ G. GUSTAITYTĖ- 
KRIVICK1ENĖ

Gražina Gustaitytė-Krivic- 
kienė, gimusi 1908 m. birželio 
23 d. Marijampolėje, mirė š.m. 
vasario 28 d. Washington, DC. 
Ji yra rašyt. Algirdo Gustaičio 
sesuo ir prof. dr. Domo Kri
vicko žmona. Palaidota kovo 3 
d. Laidotuvėmis pasirūpino 
jos duktė Rūta Krivickaitė- 
Penkūnienė su šeima.

V.D.Š. RINKTINĖS 
VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS IR
VADO RINKIMAI

Š.m. sausio 25 d. Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
muose įvyko metinis narių su
sirinkimas ir vado 3-jų metų 
kadencijai rinkimai. Susirin
kimą atidarė rinktinės vadas 
Alfonsas Paukštė. Buvo įnešta 
rinktinės vėliava, sugiedotas 
Tautos himnas, susikaupimo 
minute pagerbti mirę ir žuvę 
šauliai. Susirinkimui pirmi
ninkauti visų sutikimu buvo 
pakviestas Lietuvos kariuo
menės atsargos karys, JAV ar
mijos karo veteranas, dalyva
vęs Europos invazijoje, Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
garbės teismo pirmininkas, 
garbės šaulys Algis Regis. 
Sekretoriauti — Zita Bagdžiu
vienė. Rinktinės vėliava buvo 
perduota pirmininkaujančiam

kol bus išrinktas naujas va
das.

Sekretorės perskaitytas
1995 metų susirinkimo proto
kolas visų narių buvo priim
tas. Po to vyko valdybos pra
nešimai. Vadas pranešė apie 
jo 8 metų vadovavimą rinkti
nei. Atliktais darbais ir savo 
patirtimi daug gero padaręs 
rinktinės ir šaulių sąjungos la
bui pareiškė, kad pavargęs ir 
metų naštos skatinamas iš 
vado pareigų pasitraukia. Ža
dėjo ir toliau dirbti rinktinės 
naudai. Baigdamas savo žodį 
perdavė Lietuvos Šaulių są
jungos vado kpt. Leonardo 
Bagaičio linkėjimus. Klemen
sas Stravinskas perskaitė na
rių susirinkimo ir vado rin
kimų proga buvusio Lietuvos 
šaulių sąjungos vado Rimvy
do Mintauto ir Marytės Sė- 
jūnaitės atsiųstą sveikinimą.

Pranešimus atliko rinktinės 
moterų vadė Sofija Tamule- 
vičiūtė-Ferro, rinktinės iždi
ninkas Kazys Rožanskas, 
rinktinės Šaulių namų admi
nistratorius Stasys Juodis, vė
liavų tarnybos bei garbės sar
gybos vadovas Juozas Gure
vičius. Teismo garbės pirmi
ninkas Algis Regis pranešė, 
kad šauliai broliškai sugyvena 
ir į teismą nebuvo kreiptasi. 
Visi pranešimai susirinkimo 
buvo vienbalsiai priimti.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Juozas Bagdžius ir Vin
cas Vilkavickas. Vedamos 
knygos rastos tvarkoje, paja
mos ir išlaidos turi pateisini
mo dokumentus.

Nominacijos komisiją sudarė 
Kostas Ramanauskas, Vladas 
Rastis ir Vladas Paliulionis. 
Buvo numatyti du kandidatai 
Justinas Šidlauskas ir Kle
mensas Stravinskas. Iš kandi
datų Stravinskui atsisakius, o 
daugiau kandidatų neatsira
dus, liko tik vienas Justinas 
Šidlauskas. Suskaičiavus bal
sų lapelius, rasta: 107 balsai 
pasikartojantys už Justiną 
Šidlauską ir 7 negaliojantys.

Susirinkimui pirmininkau
jantis Algis Regis pasveikino 
išrinktą naują rinktinės vadą 
Justiną Šidlauską ir įteikė 
jam rinktinės vėliąvą. Nauja
sis vadas tarė dirbsiąs šaulių 
rinktinės ir tautoj labui. Pa
dėkojęs už išrinkimą ir pa
sitikėjimą prašfe visus narius 
nuoširdžiai ir b\oliškai dirbti 
šaulišką darbą. Naujai išrink
tas vadas Justinas Šidlauskas 
prie rinktinės vėliavos pak
vietė buvusį rinktinės vadą 
Alfonsą Paukštę ir, visiems 
nariams pritariant, jis buvo 
pakeltas į rinktinės garbės va
dus.

Vadas Justinas Šidlauskas 
pranešė 3-jų metų kadencijai 
sudarytą rinktinės valdybą: 
Alfonsas Paukštė — Garbės 
vadas, Justinas Šidlauskas — 
Rinktinės vadas, Vladas Raš- 
tis — I R-nės vado pavaduoto
jas, Juozas Bagdžius — II R-

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdybos nariai fotomenininko Algimanto Kezio darbų parodoje, atidary
toje vasarjo 20 d. Iš kairės: Oskaras Kremeris, dr. Laima Šimulienė, Petras Buchas (pirm.) ir Stasys Briedis 
Pažymėtina, kad ALTS valdyba rengia Kovo Vienuoliktosios paminėjimą Pasaulio lietuvių centre, Lemonte 
kovo 8 d., sekmadienį. Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos gen. konsulas Giedrius Apuokas (kairėje) perskaito Lietuvos Respublikos prezidento raštą, kad Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės narys Klemensas Stravinskas apdovanotas Gedimimo I laipsnio ordinu už nuopel
nus šaulių organizacijai. Ordinas K. Stravinskui (viduryje) buvo prisegtas vasario 15 d. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje. Stebi ALTo centro pirm. prof. dr. Jonas Račkauskas. Nuotr. Zigmo Degučio

nės vado pavaduotjas, Kazys 
Rožanskas — R-nės iždinin
kas, Sofija Tamulevičiūtė-Fer- 
ro — R-nės moterų vadė, Aldo
na Balčiūnienė — I R-nės pa
vaduotoja, Zita Bagdžiuvienė
— II R-nės Vadės pavaduoto
ja, Birutė Švelnienė —sekre
torės pavaduotoja, Zita Bag
džiuvienė — rinktinės sekre
torė, Stefa Šidlauskienė — lo
terijos reikalams, Monika Gu
daitienė — Biuletenio admi
nistracija ir loterija, Juozas 
Gurevičius — II būrio vadas
— vėliavų tarnyba, Bronius 
Blekys — II būrio vado pava
duotojas, Jonas Žebrauskas — 
I būrio vadas, Petras Jokubka 
•— I būrio vado pavaduotojas, 
Kazys Rutkauskas — 5 būrio 
vadas, Stepas Paulauskas — 
vidaus tarnyba, Povilas Kan
tas — vidaus tarnyba, Anta
nas Sereika — ligonių lanky
mas, Ona Sereikienė — ligo
nių lankymas, Anelė Rama
nauskienė — susisiekimas, 
Kostas Ramanauskas — or
kestras, Vitas Stravinskas — 
baro tarnyba, Pranas Aglins
kas — baro tarnyba, Liudas 
Krolis — Biuletenio redakto
rius, Klemensas Stravinskas
— „Trimito” korespondentas, 
Stasys Benetis — turto glo
bėjas, Stasys Juodis — baro 
administratorius, Janina Pi
leckienė — Vs. 16-sios aukos. 
Revizijos komisija — Vladas 
Peleckas, Vincas Valkavickas 
ir Povilas Juodvalkis. Garbės 
teismas — Algis Regis, Vladas 
Paliulionis ir Stasė Rudokie
nė.

Baigiant susirinkimą buvo 
sugiedota „Lietuva brangi”. 
Himnus giedojo solistė Liucija 
Kvietkauskienė, pritariant vi
siems nariams.

V.D.Š. rinktinė turi savo 
Šaulių namus Brighton Parke. 
Čia vyksta ne tik šaulių, bet

jais naudojasi ir kitos lietu
viškos organizacijos. Dabar 
jais naudojasi ir naujai atvykę 
iš Lietuvos lietuviai.

Baigus susirinkimą visi da
lyviai buvo pakviesti prie vai
šių stalo.

Klemensas Stravinskas

GAUSI TALKA 
DRAUGO FONDUI

Jau penkeri metai kai vyk
sta Draugo fondo lėšų telkimo 
vajai. Su ankstyvu šių metų 
pavasariu, kad užbaigus mili
joną Draugo fonde, geru laiku 
pradėtas ir 1998 metų pavasa
rio vajus su kovo mėnesio 
pradžia.

Jau penkeri metai kai nie
kad nepavargstantieji, parei
gingi, darbštūs, tie patys 
Draugo fondo talkininkai susi
renka į Tėvų Marijonų že
mutinę salę 5,000 vajaus 
laiškų išsiuntimui „Draugo” 
prenumeratoriams JAV ir Ka
nadoje. Jų gausus būrys, net 
22 asmenys, š.m. vasario 26 d. 
per keturias valandas visą šį 
darbą atliko, linkėdami, kad 
vajaus laiškų gavėjai juos per
skaitytų, į atkarpą įrašytų di
desnę ar mažesnę sumą Drau
go fondui ir kartu su čekiu 
pridėtame vokelyje įnašą pa
siųstų Draugo fondo adresu. 
Milijonas jau netoli — jį už
baikime! Tebūnie 1998 milijo
no, užbaigimo metai.

Šioje Draugo fondo pavasa
rio vajaus laiškų siuntimo 
talkoje dalyvavo: Algirdas Če
pėnas, Jonas Vyšniauskas, 
Mindaugas ir Olimpija Bau- 
kai, Janina Ruginienė, Mi
chalina Bikulčienė, Jurgis Ja
nuškevičius, Raimundas Rim
kus, Vytautas Dijokas, Alek
sas Smilga, Stasys Žilevičius, 
Vacys Jakovickas, Adolfas 
Dirgėla, Vaclovas Momkus,

Aldona ir Pranas Totoraičiai, 
Viktorija ir Antanas Vala
vičiai, Kostas Dočkus, Juzė 
Ivašauskienė, Ona Gradins
kienė ir Viktoras Kučas, atvy
kęs iš tolimo Lockport. Drau
go fondas jiems labai labai 
dėkoja. Papildoma padėka pri
klauso mūsų nuolatiniam paš
to siuntų tvarkytojui Antanui 
Valavičiui, sumuštinių ir ska
nių pyragų prikepusiai Onai 
Gradinskienei ir Lašininio 
gėrybių atvežusiai Viktorijai 
Valavičienei.

Br. Juodelis

LIETUVOS VYČIAI

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
rengia tradicinį prieš Šv. Vely
kos pasisvečiavimą, kuris 
įvyks kovo 29 d., sekmadienį, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parko 
apylinkėje.

Priešpiečiai — pasisvečia
vimas prasidės 11:30 vai. r. Po 
valgio ir pabendravimo bus 
pravesti vertingų dovanų' 
laimėjimai. Norį dalyvauti, tu
ri registruotis pas Julią Za- 
karką: 708-425-5015 arba Lu
cille — 708-499-5866. Regis
tracija būtina, nes reikia ži
noti dalyvių skaičių maisto 
užsakymui.

Kuopos pirmininkė Mickey 
Petrošius ir valdyba kviečia 
visus ir visuomenę dalyvauti; 
savo dalyvavimu paremsime 
Lietuvos Vyčių veiklą.

A.P.

S KE L B I M A I
x Pamaldos su šv. Mišių 

auka kovo 7 d. šeštadienį, 4 
vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Kviečia Židinys.

(sk.)
x JAV LB Lemonto apyl. 

valdyba dėkoja Racine kepyk
los savininkams už paaukotus 
skanius pyragus Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šven
tės proga surengtam minėjimui 
vasario 15 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Dėkojame svečius vaiši
nusioms ponioms: Ritai Marti- 
šiūnienei, Bronei Sadaus
kienei, Irenai Barzdukienei, 
Irenai Galinienei, Agutei 
Tiškuvienei, Alicijai Mihu- 
čiauskienei, Juzelei Laukai
tienei ir ponui Alfredui 
Mikučiauskui. Dėkojame Al
giui Trinkūnui už scenos 
papuošimą.

(sk.)
x Andrew Račkauskas,

Brookfield, IL, remia du naš
laičius Lietuvoje. Pratęsdamas 
paramą kitiems metams, at
siuntė $400 - tai dviejų naš
laičių metinė parama ir $100 
Sereikų šeimai Raseiniuose. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629.

(sk.)




